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Samenvatting

Samenvatting
De inleiding schetst de contouren van dit onderzoek. Het uitgangspunt is niet het ontkennen van de
(potentiële) schadelijkheid van exoten, maar de erkenning van het inzicht dat onze taal en ons denken de
exotenproblematiek vormgeeft, en het vervolgens van daaruit probeert op te lossen. Het eerste deel van het
onderzoek is een discoursanalyse van zowel het Nederlandse exotische bomen-discours als het algemene
Nederlandse exotendiscours. Het tweede deel onderzoekt de resultaten van de discoursanalyses. In het
bijzonder wordt daarbij getracht de coalitie met de discursieve hegemonie te deconstrueren. De hypothese
is dat dit de coalitie zal zijn, die tegen de exoot is. Het doel van dit onderzoek (naar voren gebracht in
hoofdstuk 2) is het respectievelijk typeren en deconstrueren van het Nederlandse exotendiscours, teneinde
de exoot anders en beter te begrijpen. De daarbij aansluitende hoofdvraag is geformuleerd als: Hoe kan,
met behulp van respectievelijk typering en deconstructie, de exoot in het kader van het Nederlandse
exotendiscours, anders en beter worden begrepen?
Het derde hoofdstuk is het theoretisch kader. Daarin wordt het sociaal constructivisme en de positie van
dit onderzoek in het sociaal constructivisme beschreven. Er kan gesteld worden dat het kritisch realisme
het best aansluit op dit onderzoek: het zoekt namelijk een plaats tussen epistemologische presupposities
van het conventionalisme en de ontologische presupposities van het empirisme. Met behulp van het werk
van Michel Foucault krijgt het theoretisch kader meer kleur. Zijn werk wordt in het bijzonder gebruikt
voor de nauw samenhangende noties van ‘de archeologie van het weten’ en ‘de genealogie van de macht’.
Met name de laatste notie, met een revolutionair machtsbegrip, vormt het zaaibed voor de discourstheorie
en discoursanalyse. Helaas vinden we bij Foucault geen handvat voor de praktische invulling van zo’n
discoursanalyse. Het concept ‘story-line’ vormt evenwel een belangrijke brug tussen de abstracte theorie
van Foucault en discoursanalyse als onderzoeksmethode.
Hoofdstuk 4 is genaamd ‘methodologie’. Daarin wordt onder andere het Nederlandse exotendiscours
afgebakend, maar ook gekeken naar wat een discourscoalitie precies is, en wanneer zij de ‘discursieve
hegemonie’ heeft. Dit is belangrijk, omdat het exotendiscours wordt getypeerd op basis van de
verschillende coalities. De coalities worden ingedeeld aan de hand van ‘de manier waarop de exoot naar
voren komt’ in een artikel. Dit betekent dat we een voor-, een tegen- en een middencoalitie per discours
zullen onderscheiden. De discoursanalyses van het exotische bomen-discours en het algemene
exotendiscours richten zich op kranten- en (semi)wetenschappelijke artikelen. De analyse vindt plaats aan
de hand van het identificeren van story-lines en op basis van de volgende categorieën: ‘de soort exoot’;
‘de manier waarop de exoot naar voren komt’; ‘toonaard van het artikel’; ‘complexiteit’; ‘argumenten’;
‘soort argumentatie’; en ‘opvallende termen en/of bijzonderheden’. Deze analyse van taal en argument
wordt gevolgd door een (theoretische) overweging van de resultaten van de discoursanalyse. Het ‘anders
denken’ staat daarbij centraal.
Hoofdstuk 5 is de discoursanalyse van het exotische bomen-discours. De voorcoalitie maakt eenderde deel
uit van het gehele exotendiscours en kan omschreven worden als (retorisch) goed ontwikkeld en met een
ecologisch georiënteerde aard. De middencoalitie maakt gebruik van zeer complexe argumentatie, en valt
op door de transparantie en balans van haar verhaal. De middencoalitie gebruikt zeer uiteenlopende
argumenten, en is de kleinste van het stel. De tegencoalitie is de grootste en belangrijkste coalitie. Zij doet
op de eerste plaats een beroep op ecologisch gestoelde argumenten. Het gebruik van pakkende metaforen
met een negatieve connotatie, personificaties, etc. valt op. Op elk discursief niveau vinden we een
institutionalisering van de ideeën van de tegencoalitie. Mede op basis daarvan stellen we vast dat zij een
onwrikbare hegemonie heeft in het Nederlandse exotische bomen-discours.
In het zesde hoofdstuk wordt het algemene exotendiscours geanalyseerd. De voorcoalitie is een heel kleine
en slecht ontwikkelde coalitie. Zij valt op door een grote diversiteit aan argumenten, en biedt nauwelijks
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Samenvatting
aanknopingspunten om van een (hechte) coalitie te spreken. De middencoalitie is eveneens een kleine
coalitie, met weinig opvallendheden. Dit betekent dat de tegencoalitie veruit de grootste coalitie is. Haar
lage complexiteit van argumentatie en de alarmerende toonaard springen in het oog. Daarbij vinden we
een groot scala aan opvallende termen en constructies, zoals ‘als…dan’-scenario’s. Ofschoon de
hegemonievraag niet uitgebreid is beantwoord, stellen we dat het klimaat in de Nederlandse wet- en
regelgeving omtrent de exoot precies aansluit bij de ideeën en (denk)categorieën van de tegencoalitie.
Mede op basis daarvan stellen we dat ook in het algemene exotendiscours de tegencoalitie een onwrikbare
hegemonie heeft.
Hoofdstuk 7 vergelijkt de twee discoursanalyses en noemt verschillende discussiepunten. Allereerst
kunnen we stellen dat het exotische boomsoorten-discours representatief is voor het algemene
Nederlandse exotendiscours. Men kan evenwel ook twee verschillende discoursen herkennen; het hangt er
vanaf waarop men de nadruk wil leggen. Het belangrijkste verschil is dat in de exotische bomen-coalitie
een evenwichtiger debat plaatsvindt tussen de verschillende coalities. De genoemde pijnpunten van de
discoursanalyses variëren van praktische moeilijkheden bij bepaling van het aandeel van een coalitie in
het discours, tot de problemen van story-lines en de zwakke plekken in de discoursanalyse als methode.
In het achtste hoofdstuk wordt aan de hand van Keulartz en Van Koppen een theoretisch kader ontworpen
waarmee de hegemoniale coalitie wordt gedeconstrueerd en van waaruit het anders denken zich kan
ontwikkelen. Keulartz’ theorie van het onderdrukt geding en gesmoord geschil vormt daarbij een
belangrijke inspiratiebron. Het kader krijgt met vijf punten vorm: (1) Pluraliteit en democratie is het
uitgangspunt; (2) Moderne wetenschap is transdisciplinair, toepassingsgericht en nauw verweven met de
samenleving; (3) ‘Grote verhalen’ over de natuur (en de exoot) worden afgeschaft; (4) Een
ongenuanceerde fixatie op de natuurwetenschap (of systeemnatuur) is onwenselijk en onbruikbaar bij het
oplossen van natuurproblematiek; en (5) Aan recente ontwikkelingen als ‘van product naar proces’ en
‘van de context van rechtvaardiging naar de context van ontdekking’ wordt gehoor gegeven door ons tot
een ‘morele heuristiek’ te wenden.
Hoofdstuk 9 deconstrueert de discursieve hegemonie van de tegencoalitie door de verschillende
disciplinaire technieken van de tegencoalitie te onderzoeken. Vanuit de systeemnatuur vinden we de
technieken van het geloof in beheersbaarheid en het gebruik van het cognitieve gezag van de ecologie.
Ook vinden we een techniek uit de arcadische traditie terug. Het gaat daarbij om het meeliften op het
enorme succes van het autonoom- en wildernisnatuurbeeld. De opmerkelijkste disciplineringstechniek van
de tegencoalitie is angst. Dan is er nog het moedwillig handhaven van een duale wereld, hetgeen resulteert
in het dictum dat de exoot de ‘vleesgeworden’ anomalie is van datgene wat als ‘normaal’ wordt
beschouwd. Naar aanleiding van deze disciplineringstechnieken stellen we vast dat er ook binnen het
exotendiscours sprake is van een maatschappelijk geschil dat wordt gesmoord in een wetenschappelijk
geding.
De epiloog gaat na hoe we de exoot anders en beter kunnen begrijpen. De frase ‘van praktische
vernietiging naar een theoretische vermijding’ staat daarbij centraal. Een eerste stap is om de
exotenproblematiek met een preciezere aanduiding te benoemen. Ook moeten we afstappen van het
denken in dualismen, en een ‘dubbele visie’ van meervouden en verschillen ontwikkelen. Dat betekent dat
we de exoot als zogenaamd ‘grensobject’ gaan beschouwen. Uiteindelijk kan dit anders denken ertoe
leiden dat exoten minder snel slachtoffer worden van een moderne heksenjacht. In plaats van hetzes tegen
de exoot, ontstaat er een deliberatieproces waarin zowel verschillende stemmen binnen de ecologie hun
geluid kunnen laten horen, als maatschappelijke stemmen die belang hechten aan bijvoorbeeld ethische of
esthetische waarden van de natuur.
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1. Inleiding

1. Inleiding
De exoot is een hot topic in het Nederlandse natuurbeheer. Of het nu gaat over het succes van de
muskusratbestrijding, het tirannieke gedrag van de nijlgans, de kaalkap van een douglassparopstand, of
over het afschieten van de poema op de Veluwe – vaak is er sprake van een discussie met een mengeling
van ecologisch gestoelde argumenten en maatschappelijk engagement. Die discussies zijn op zichzelf een
waardevolle, democratische merite, maar verhullen niet dat diegene die de aanwezigheid van exoten in
ons land verdedigen, vanuit een behoorlijke achterstand opereren en over het algemeen het onderspit
delven in het debat. Met ‘achterstand’ en ‘het onderspit delven’ doel ik op mijn indruk dat zowel in de
ecologische wetenschap, als in beleidsdocumenten, én bij monde van de toonaangevende
natuurbeheerorganisaties de opvatting floreert dat een exoot een soort is die hier niet hoort. Vaak wordt
daarbij verwezen naar de observatie dat de exoot ‘natuur’ vernielt of dat zijn aanwezigheid ten koste van
de biodiversiteit gaat. Een goed voorbeeld van deze dominante positie is de ‘Convention on Biological
Diversity’ (CBD), een product van de ‘Rio Earth Summit’ in 1992. In die conventie wordt het verband
tussen exoten en biodiversiteit als volgt gekarakteriseerd:
“The threat to biodiversity due to invasive alien species is considered second only to that of
habitat loss. Therefore they are a serious impediment to conservation and sustainable use of
global, regional and local biodiversity, with significant undesirable impacts on the goods and
services provided by ecosystems.” (CBD 2005)
Nederland heeft zich gecommitteerd aan deze conventie, en de hierboven geponeerde opvatting lijkt
kenmerkend voor het Nederlandse beleid en de Nederlandse praktijken rondom exoten. Beschouwen we
gelijkgestemde anti-exoten als een min of meer gesloten coalitie, en plaatsen we hen tegenover de andere
pool van het dualistische ‘voor-tegen’-schema, dan kunnen we stellen dat er sprake is van een discursieve
hegemonie van de ‘tegen exoten’-discourscoalitie. Dit lijkt ook empirisch gestaafd te kunnen worden:
muskusratten worden bestreden (SDF 2005), het areaal naaldbossen neemt in ras tempo af (Areaal
bostypen. In: Milieu- en Natuurcompendium 2006), en het Chinese muntjak wordt, mits hij plots voor de
loop loopt, afgeschoten (Theo Meeuwissen, namens Staatsbosbeheer in De Stentor, 21-07-2004). De exoot
in Nederland is vogelvrij.
Maar steekt de zaak wel zo zwartwit in elkaar als we hier voorstellen? Inderdaad wordt er vanuit
verschillende invalshoeken gewezen op een hegemonie van de ‘tegen exoten’-coalitie, en lijkt de
argumentatie die achter de afwijzing van de exoot schuilt herkenbaar, maar als wetenschapper mogen we
dat niet zonder nader onderzoek voor zoete koek aannemen (en in Nederland is onderzoek hiernaar niet of
nauwelijks gepleegd). Dat betekent onder andere dat we de hegemonie van de ‘tegen exoten’-coalitie
slechts kunnen poneren als hypothese, niet als een gegeven uitgangspunt. Eén van de doelstellingen van
dit onderzoek is om deze hypothese te testen door het Nederlandse exotendiscours nauwkeurig en
transparant te beschrijven.
Een deel van dit onderzoek richt zich daarom op de analyse van het Nederlandse exotendiscours. Dat
betekent dat we, onder meer aan de hand van de exotische boomsoortencasus, nagaan welke
discourscoalities we kunnen identificeren, hoe deze functioneren, op wat voor soort argumenten zij zich
baseren en hoe ze onderling en met andere coalities interageren. Het gaat daarbij in de essentie niet om de
exotische boomsoorten zelf. Deze dienen ter illustratie, waarbij we onderzoeken in hoeverre het discours
van de exotische boomsoorten representatief is voor het algemene Nederlandse exotendiscours.
Het tweede deel van het onderzoek is meer theoretisch georiënteerd. In één zin kunnen we zeggen dat het
(de vooronderstellingen van) het verschijnen en opereren van de coalitie met de hegemonie in het
exotendiscours bevraagt. Het gaat in dit onderzoek dus niet om positiekiezen in een wetenschappelijke
discussie over (de schade van) specifieke exoten als de Amerikaanse eik of de douglasspar, noch om de
circulerende ‘canonlijsten’ van exoten (zie bijvoorbeeld De Nie 1991 of bijlage 4) in twijfel te trekken.
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1. Inleiding
Evenmin is het doel de eerder genoemde discursieve hegemonie te doorbreken,1 of tot een ultieme
definitie van ‘exoot’ te komen. Het doel van dit deel is vaststellen hoe de hegemonie van de hegemoniale
coalitie begrepen moet worden, en – indien nodig – hoe deze situatie kan worden verbeterd. Essentieel
daarbij is niet de ontkenning van de (potentiële) schadelijkheid van de exoot, maar de erkenning van de
manier waarop de exotenproblematiek door denkpatronen en woordgebruik wordt geconstrueerd.
Aan dit constructivisme wordt vorm gegeven vanuit een speciale aandacht voor het werk van Michel
Foucault. Hij is niet alleen één van de geestelijke vaders van het sociaal constructivisme, maar ook
voorloper van het discoursonderzoek en het differentiatiedenken. Zodoende is Foucaults werk van
onschatbare waarde voor dit onderzoek.
Dit is de achtergrond en insteek van dit onderzoek. In het volgende hoofdstuk krijgt het meer vorm door
het formuleren van een onderzoeksdoel en onderzoeksvragen.

1

Dat het mij niet te doen is om het doorbreken van de discursieve hegemonie, betekent niet dat ik de presupposities
waarop zij zich baseert niet kan betwijfelen, noch dat ik geen onderzoek kan plegen naar de
mogelijkheidsvoorwaarden van de positie die ze inneemt.
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2. Onderzoeksdoel en -vragen

2. Onderzoeksdoel en –vragen
Het doel van dit onderzoek is het respectievelijk typeren en deconstrueren van het Nederlandse
exotendiscours, teneinde de exoot anders en beter te begrijpen.2
De hierop aansluitende hoofdvraag luidt als volgt:
Hoe kan, met behulp van respectievelijk typering en deconstructie, de exoot in het kader van het
Nederlandse exotendiscours, anders en beter worden begrepen?
De volgende subvragen worden in de hoofdvraag onderscheiden (NB: De nummers corresponderen met de
hoofdstukken.):
A. Hoe kunnen de verschillende coalities in het Nederlandse exotendiscours worden getypeerd?3
5) Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan met de exotische boomsoorten, door wie en in welke
context? Welke coalities kunnen we uiteindelijk onderscheiden en welke coalitie heeft de hegemonie?
6) Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan met de Nederlandse exoot in het algemeen, door wie en
in welke context? Welke coalities kunnen we uiteindelijk onderscheiden en welke coalitie heeft de
hegemonie?
7) In hoeverre is het Nederlandse exotische boomsoorten-discours representatief voor het algemene
Nederlandse exotendiscours? En welke discussiepunten zijn we tegengekomen bij de twee
discoursanalyses?
B. Hoe kan de coalitie met de discursieve hegemonie worden gedeconstrueerd?
8) Hoe ziet het theoretisch kader eruit waarmee de hegemoniale coalitie wordt gedeconstrueerd?
9) Hoe kan de coalitie met de discursieve hegemonie worden gedeconstrueerd aan de hand van de
notie van disciplinering?
10) Wat kunnen we hieruit concluderen en welke aanbevelingen kunnen we doen; hoe kunnen we de
exoot anders en beter begrijpen (zie hoofdvraag)?

2

De link tussen enerzijds het afrekenen met het onkritische gebruik van het concept (het probleem) en anderzijds het
anders en beter begrijpen (het onderzoeksdoel of de gewenste oplossing), is misschien niet geheel bevredigend.
Helaas kan dit nimmer het geval zijn omdat onderzoek op zichzelf geen problemen kan oplossen, het kan slechts
kennis genereren.
3
De vragen A. en B. worden (op dit hoofdstuk na) niet expliciet aangesproken en beantwoord. Zij vormen houvast
voor de indeling, maar zijn niet noodzakelijk voor het beantwoorden van de hoofvraag. Dat gebeurt namelijk al met
beantwoording van de genummerde subvragen per hoofdstuk.
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3. Theoretisch kader
3. Theoretisch kader
Zoals we hierboven hebben gezien heeft dit onderzoek twee takken. De eerste tak is hoofdzakelijk
empirisch van aard en neemt als ijkpunt de ‘werkelijkheid’ zoals die in de discursieve praktijken tot uiting
komt. De tweede tak probeert de bevindingen van het eerste deel op theoretisch niveau te toetsen en te
overdenken. Daarom is het theoretisch kader dat hier wordt geformuleerd een raamwerk voor beide
takken. Maar de logica reikt verder, daar aan beide takken dezelfde theoretische vooronderstellingen
vooraf gaan. Dat is niet vreemd omdat ze uit dezelfde traditie voortkomen en dezelfde geestelijke vader
hebben: Michel Foucault.
3.1 Een filosofische vogelvlucht
We laten het werk van Foucault eerst even voor wat het is, om een algemeen woord over de traditie
waarin hij staat te zeggen. Dit is een ietwat subjectieve aangelegenheid omdat het verband houdt met het
doel waarvoor men Foucaults werk wil gebruiken. In paragraaf 3.5 plaatsen we Foucault in de stroming
van het postmodernisme. Op dit punt gaat het echter om een iets breder kader, dat ik ‘traditie’ noem. De
traditie waarin Foucault zichzelf vindt, maar waarvan hij ook een van de protagonisten is, kunnen we
aanduiden met de term ‘sociaal constructivisme’. De volgende vraag is dan: wat is de geschiedenis van
deze traditie? Laten we dus allereerst de, voor ons zo belangrijke, traditie van het sociaal constructivisme
zelf in een historisch perspectief plaatsen.
Voor de welwillende filosoof vindt het sociaal constructivisme haar prille begin in de intellectuele botsing
van de twee grootste Griekse filosofen, Plato (428/427-347 v. Chr.) en zijn leerling Aristoteles (384-322
v.Chr.). Die botsing wordt ongetwijfeld het mooist beschreven door de beroemde fresco van Rafaël, De
Atheense school. Het is waar dat het tafereel niet alleen iets zegt over de figuren op het doek, maar ook
over de cultuur waarin Rafaël zich omstreeks 1500 bevindt. Toch is, wanneer we aan twee wijsgeren
denken, de tegenstelling die Rafaël oproept ook vandaag de dag nog zeer herkenbaar. Het schilderij laat
zien hoe Plato en Aristoteles hevig discussiërend in een tempel wandelen die is gevuld met andere
wijsgeren. Plato wijst omhoog en bewaart in zijn andere hand de Timaeus. Terwijl Aristoteles stopt en
kijkt wat Plato doet, houdt hij zelf zijn gestrekte rechterhand omlaag en laat zijn Ethica Nicomachea
tussen zijn linkerhand en bovenbeen rusten. Wat betekent dit? Plato wijst naar boven, naar de hemel van
de ideeën, Aristoteles naar beneden, naar de concrete aardse realiteit (Bor en Petersma 2000: 34). Proctor
(1998) doet in dit verband een interessante observatie. Hij verbindt de hemel van de ideeën en het concrete
aardse aan de twee actoren inherent aan elk epistemologisch schema: het kennende subject en het object
van kennis. “The world of the knowing subject is the world of ideas, of concepts, of values; the world of
the object of knowledge is the world of reality, of existence.” (Proctor 1998) Zo bezien is het dualisme dat
sinds Descartes (1596-1650) centraal staat in het Westerse denken, tot veel vroegere tijden te traceren.
Als we de balans zo’n tweeduizend jaar na Plato en Aristoteles opnieuw opmaken, kunnen we stellen dat
de hemel van de ideeën, aan de hand van het alsmaar groeiende christendom, is getransformeerd naar een
verstikkende scholastiek. Gelukkig leidt de zwangerschap van ‘vooruitgang’ in 16e eeuw tot de geboorte
van de moderne wetenschap in de 17e eeuw. Descartes en Spinoza, die respectievelijk werken en wonen in
het gebied dat sinds 1648 te boek staat als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ageren met
hun rationalisme tegen de scholastiek die de voorafgaande eeuwen heeft geregeerd. De oorspronkelijke
tegenstelling van Plato en Aristoteles is drastisch veranderd. Nu tracht de nieuwe lichting met een wereld
van ideeën de oude garde omver te werpen: het rationalisme beschouwt de rede (en dus niet het geloof) als
de enige betrouwbare manier van kennisverwerving. Vanaf hier is het een relatief kleine sprong naar het
positivisme van Comte in de 19e eeuw. Die stroming wenst alleen nog rekening te houden met kennis die
uit de empirie voortvloeit. De wiskundig gefundeerde metafysische wereldsystemen van Descartes,
Spinoza en Leibniz worden volledig overboord gegooid. Plaatsen we nu het positivisme tegenover het
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rationalisme, dan herkennen we de (eerder opgeroepen) antieke tegenstelling: het concrete versus de
ideeën.4
In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelt zich een geavanceerde variant op het positivisme van het
Comte: het logisch positivisme. Zoals de naam doet vermoeden wordt het traditionele positivisme
aangepast aan de hand van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van de logica. Die ontwikkeling is het
product van slechts één boek van één geniale geest, de Tractatus logico-philosophicus van Ludwig
Wittgenstein (2002). Hoewel de wereldberoemde laatste regel van het werk vaak te pas en te onpas wordt
gebruikt, geeft hij toch enig beeld van waar Wittgenstein mee bezig is: “Wovon man nicht sprechen kann,
darüber muss man schweigen.” (Wittgenstein 2002: 152) Wittgenstein is een taalfilosoof. De stelling moet
begrepen worden in de context van de mens als ‘grens van de wereld’. De mens kan daardoor niet in
beweringen over die wereld spreken. Dit is een moeilijk vatbare these en dat wordt versterkt door de
paradox die Wittgenstein met zijn laatste zin oproept, want is dat niet ook een bewering? Hoewel
Wittgenstein een taalfilosoof is, vormt zijn werk op tal van andere gebieden een belangrijke
inspiratiebron. In de literatuur bijvoorbeeld blijft in veel werken van W.F. Hermans (de vertaler van
Wittgenstein 2002) alleen nog het lege wereldbeeld over. Op het gebied van de wetenschap stelt het
logisch positivisme dat er een objectieve werkelijkheid bestaat (onafhankelijk van het menselijke
kenvermogen), die alléén met behulp van wetenschap en de experimentele methode kan worden ontleed.
Dan schrijft Wittgenstein nog een boek, de Philosophische Untersuchungen. Met dit werk neemt hij in
bepaalde opzichten afstand van zijn Tractatus. Dit late werk is van groot belang voor de traditie waarin we
Foucault dadelijk zullen vinden. Het idee dat in dit boek naar voren komt, ontwikkelde zich namelijk
verder in de loop van de vorige eeuw en culmineerde in de jaren ’60 in het sociaal constructivisme als
continentale variant, en in de ‘linguistic turn’ als analytische variant. De ‘linguistic turn’ wordt in een
notendop vaak aangeduid met het dictum dat het niet langer de werkelijkheid is die de taal schept, maar
andersom. Het sociaal constructivisme stelt kortweg dat elk feit gepercipieerd wordt vanuit een bepaald
denkkader. Een feit reflecteert zo niet alleen de gepercipieerde wereld, maar ook de act van het
percipiëren. Zo dadelijk zullen we uitgebreider ingaan op het sociaal constructivisme. Voor nu dienen we
vast te stellen dat het positivisme ondertussen evenwel niet verdwenen is. Grosso modo kan worden
gesteld dat waar in de sociale wetenschappen het sociaal constructivisme een hoge vlucht neemt, in de
natuurwetenschappen nog altijd het positivisme regeert (Proctor 1998).
Met zevenmijlslaarzen door een 2500 jarige geschiedenis van het denken wandelen is even nuttig als
gevaarlijk. Het is eveneens sterk gekoppeld aan een zekere goodwill; willen we de overeenkomsten of
toch juist de verschillen zien? En welke denkers en stromingen willen we bespreken (Kant bijvoorbeeld,
die in filosofische kringen vaak als de grootste filosoof wordt beschouwd, en onmiskenbaar een grote
stempel op ons denken heeft gedrukt, wordt niet genoemd)? Ook zou het bovenstaande verhaal de indruk
kunnen wekken dat de tegenstelling tussen het sociaal constructivisme en het positivisme teruggaat tot
Plato en Aristoteles, of dat deze tegenstelling strikt is, – alsof de moderne sociale wetenschappen niet
evengoed een positivistische gezicht kunnen hebben, en andersom, de natuurwetenschappen niet een
sociaal constructivistische kant.
Maar alvorens we in het sociaal constructivisme duiken, nog een enkel woord over het positivisme. Het
sociaal constructivisme appelleert zo treffend aan dit theoretisch kader omdat we het kunnen afzetten
tegen het positivisme. Echter, zoals we zagen bij Rafaël: Aristoteles zet zich af tegen zijn leermeester
4

Overigens zonder de kwalijke fout te maken dat Aristoteles een positivist zou zijn, of Plato een rationalist en
volledig erkennend dat er het nodige in kan worden gebracht dat de vergelijking doet wankelen, bijvoorbeeld dat het
positivisme ook uitgaat van de ideeën, die verborgen zitten in de hypothese. Het gaat me hier desalniettemin om het
identificeren van historische, intellectuele polemieken die ons de huidige plaats van het sociaal constructivisme beter
kunnen laten begrijpen.
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Plato, maar die compositie is gevangen op één doek. Het werk is zo bezien evengoed een allegorie van
continuïteit. In dat licht probeer ik een sociaal constructivistisch kader te ontwerpen. Dit is zowel in de
geest van de exoot als belichaming van de tegenstelling tussen inheems en uitheems, als in de geest van
het werk van Foucault, die, op verschillende gebieden, een denker van tegenstellingen is, zonder dat hij
daarbij het oog voor eenheid verliest.
3.2 Sociaal constructivisme
Met de opmerking over de relatie tussen het positivisme en het sociaal constructivisme vers in het
geheugen, doen we het sociaal constructivisme echter te kort als we het louter als een antithese van het
positivisme beschouwen. Dat komt omdat het ook fulmineert tegen elke andere vorm van realisme of
essentialisme. Dit is overigens ook een van de belangrijkste kenmerken van het postmodernisme, de
stroming waarin het sociaal constructivisme een hoofdrol speelt, en waartoe we Foucault ook kunnen
rekenen (zie paragraaf 3.5).
Zetten we het sociaal constructivisme af tegen elke vorm van essentialisme, dan moeten we verduidelijken
wat we bedoelen met de laatstgenoemde term. Essentialisme is, op zijn eenvoudigst gezegd, de
filosofische richting volgens welke verschijnselen een essentie hebben (Van Dale 2005; lemma:
‘essentialisme’). In de weergegeven historische polemieken kunnen we Plato een essentialist noemen; in
de reeds genoemde Timaeus ontvouwt hij met behulp van de allegorie van de grot de kern van zijn
ideeënleer. Kort gezegd komt het er op neer dat alle verschijnselen om ons heen slechts magere
afspiegelingen zijn van de essentiële, volmaakte ideeën die aan die verschijnselen ten grondslag liggen.
Ook de middeleeuwse scholastiek is essentialistisch te noemen daar het de filosofie van Plato en
Aristoteles probeert te verenigen met het geloof (Encarta 2002; lemma: ‘scholastiek’). Zelfs het
rationalisme is essentialistisch in de zin dat de metafysische systemen die eraan ten grondslag liggen
betekenis geven aan de verschijnselen.
Op dit punt kunnen we ons afvragen tegen welke epistemologie het sociaal constructivisme zich niet afzet.
Immers, hanteren we het essentialisme zo ruim als we zojuist hebben gedaan, dan is het lastig een
stroming te vinden die niet ook tot het essentialisme behoort. Maar die stroming is er wel, en ironisch
genoeg is dat het positivisme. Afgezet tegen het essentialisme vinden we het positivisme aan dezelfde kant
van de medaille als het sociaal constructivisme! Zo staat de wereld op zijn kop. Ik wil hierbij twee
opmerkingen maken. Ten eerste geeft het de onvolkomenheid aan van het gebruik van allerhande ‘ismen’.
Al de hierboven genoemde concepten, stromingen en richtingen worden door verschillende auteurs net
iets anders gebruikt. Voordeel van het gebruik van ‘ismen’ is dat we ongeveer weten waarover we praten
en zo op macroniveau uitspraken kunnen doen. Nadeel is de nauwkeurigheid en wirwar waarin we onszelf
uiteindelijk vinden. De tweede opmerking houdt verband met de laatste alinea van paragraaf 3.1. Hoewel
het sociaal constructivisme, afhankelijk van de gekozen invalshoek, op verschillende stromingen een
reactie is, geeft de wirwar ook aan dat we de stroming niet uit de context mogen halen van de stromingen
waartegen het ageert. Als we dit in ons achterhoofd houden, kunnen we deze alinea afsluiten met het
inzicht dat het sociaal constructivisme veel breder is dan slechts een reactie op het positivisme; het is een
nieuwe manier van de werkelijkheid concipiëren.
Zo komen we aan bij de vraag wat het sociaal constructivisme precies stelt. Smith (1999) begint zijn
artikel met de volgende definitie:
“Drawn widely, [social constructivism] might include all those theoretical frameworks which
emphasize the determining influence of social relations on the production of knowledge, values,
beliefs, or behavior, i.e., on our “lived” realities.”
Het sociaal constructivisme zegt dat kennis (van de ‘werkelijkheid’), waarden, gedrag, etc. geconstrueerd
worden vanuit de sociale interactie. Zij reflecteren dus niet een of andere (transcendentale) essentie (zoals
het essentialisme), maar zijn een contingent voortvloeisel van sociale handelingen. Het sociaal
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constructivisme heeft daarom directe gevolgen voor de waarheidsclaims die we maken omtrent de sociale
en natuurlijk wereld die ons omgeeft:
“Rather than taking claims about the social and natural world at face value, social constructivism
emphasizes the influence of different histories, traditions, social practices, power relations, etc., on
the conceptual models we produce and utilize. In this way, constructivism problematizes any
claims made by discourses to provide neutral or objective accounts, insisting that, to some extent,
all accounts necessarily reflect the particularity of their origins in given social circumstances.”
(Smith 1999)
De positivistische wetenschapstraditie waarin men zo objectief mogelijk de werkelijkheid probeert te
begrijpen en beschrijven wordt hiermee hard aangevallen. Het sociaal constructivisme stelt namelijk dat
het ten enenmale onmogelijk is de werkelijkheid te kennen, louter zoals zij is. Er wordt hier opzettelijk
gesproken van de werkelijkheid kennen, omdat het sociaal constructivisme een epistemologische theorie is
(Smith 1999; Proctor 1998; Cronon 1996). Dat wil zeggen dat zij geen uitspraak doet over het zijn of
eigenschappen van de dingen, zoals een ontologische theorie. Een epistemologie richt zich op het
menselijk vermogen om kennis van de dingen te verkrijgen, niet op het diepste wezen van die dingen zelf
(zoals het essentialisme). Dit is een essentieel verschil, temeer omdat het goed inzien van dit verschil ons
behoedt voor kwalijke interpretatiefouten wanneer we het sociaal constructivisme aan de tand voelen. Een
constructivist zal dus over algemeen niet ontkennen dat een bepaald fenomeen plaatsvindt, want het wel of
niet bestaan of voltrekken is niet het gebied waarop hij zich richt. Veeleer zal hij onderzoeken hoe het
komt dat de mens, of een sociale groep in het bijzonder, het fenomeen als zodanig percipieert. In het geval
van de exoot is deze notie van bijzonder belang. Het is voorstelbaar dat men een sociale constructie maakt
van een exotenprobleem en vervolgens moet afrekenen met de argeloze vraag of de schade die de exoot
aanricht dan soms niet werkelijk is. Welnu, die schade is misschien werkelijk, maar vanuit het sociaal
constructivisme is de vraag naar wel of niet bestaan van een ‘objectieve’ schade niet interessant, omdat het
stelt dat we per definitie geen kennis kunnen hebben van een objectieve werkelijkheid an sich. Waar het in
dat geval om gaat is hoe de meetlatten waarmee de schade wordt gemeten, geconstrueerd zijn; welke
vooronderstellingen er aan het concept ‘schade’ voorafgaan; en wat we dan precies onder de ‘normale’ –
zonder schade bestaande – situatie verstaan.
Het is nuttig hier vast te stellen dat deze positionering van de constructivist een persoonlijke is. De term
spreekt tot de verbeelding, en vormt de vrucht van veel andere (meer originele) overwegingen. Een
daarvan wil ik hier kort bespreken, omdat zij duidelijk contrasteert met mijn eigen opvatting (ofschoon de
constructivistische hoofdlijnen duidelijk herkenbaar blijven). De constructivist wordt in dit perspectief
niet op de eerste plaats gekenmerkt door zijn epistemologisch standpunt maar door zijn vermogen en
plicht tot reflectie.
Deze geheel andere insteek vinden we bij terug Turnhout (2005). Zij observeert een veelvuldig, maar vaak
onzorgvuldig gebruik van ‘reflexiviteit’. In literatuur over maatschappelijke processen en kennisproductie
stelt zij vast dat de normatieve en empirische gebruiken van het begrip onbelemmerd door elkaar
heenlopen, en als men kijkt naar de concrete invulling van de term, blijkt dat er vaak niet meer mee
bedoeld wordt dan een integrale oplossinggerichtheid op de complexe problemen van deze tijd.5 Turnhout
5

Overigens getuigt de mening, dat onze problemen van deze tijd complexer of uitdagender zijn dan reeds opgeloste
of vervlogen problemen, mijns inziens van een kinderachtig historisch besef. Terpstra (2000) maakt onderscheid
tussen apocalyptische en postapocalyptische politiek en de daarbij behorende politieke filosofie. Apocalyptisch wijst
naar een einde in de tijd, waardoor er een breuklijn wordt gevormd die een ‘voor’ en een ‘na’ markeert. De politiek
krijgt in dit schema een plaats. Een postapocalyptische politieke filosofie daarentegen richt zich niet meer op
soevereiniteit als datgene wat het begin en het einde van een politieke orde aangeeft. Apocalyptisch politiek is een
politiek die gevoerd wordt in de geest van deze allesbeslissende tweestrijd (vergelijk de eindstrijd tussen Christus en
de antichrist). Wat de politiek betreft stelt Terpstra dat het apocalyptisch tijdperk inmiddels een afgesloten hoofdstuk
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vindt dat teleurstellend en zoekt verder naar mogelijke elementen van de reflexieve opgave. Ze
identificeert er drie; aannames blootleggen, consequenties duiden en alternatieven schetsen. Dat in het
constructivistische wetenschapsonderzoek wel aan deze opgave wordt gewerkt, is niet verwonderlijk.
Afgezien van het onderwerp van studie van deze onderzoekers (dat over kennis en wetenschap gaat), is
een zekere mate van reflexiviteit inherent aan de constructivistische insteek. Turnhout (2005) schrijft:
“(…) Wetenschap, waarheid en feiten zijn sociale constructies en worden daarmee onderwerp van
sociologische analyse. De vragen hoe wetenschappelijke autoriteit en geloofwaardigheid tot stand
komt en hoe onderzoeksresultaten worden neergezet en vervolgens gepercipieerd als
wetenschappelijke feiten, terwijl de invloed van sociale processen en waarden uit het zicht
verdwijnt, zijn hierin bijzonder relevant. De stap naar reflexiviteit wordt hier bijna onvermijdelijk.
Immers, als de taak van constructivistische wetenschapsonderzoekers ligt in het blootleggen van
de aannames, waarden en sociale processen die ten grondslag liggen aan wetenschappelijke
praktijken en analyses, moeten zij dat dan niet ook voor hun eigen praktijken en analyses doen?”
Desondanks stelt Turnhout vast dat ook binnen het constructivistisch wetenschapsonderzoek deze
invulling beperkt blijft. Daarvoor vindt zij twee oorzaken. Ten eerste heeft wetenschap een handelend
karakter (met de catogerisering handelen-maken valt zij terug op Arendt (1998)6; (het product van)
handelen is onbeheersbaar, bij maken is dat niet het geval) hetgeen onvoorspelbaarheid en onzekerheid
met zich meebrengt, ook ten aanzien van de eigen vooronderstellingen. Ten tweede bestaat er een
fundamentele onmogelijkheid scherpe grenzen te trekken tussen “wetenschappelijke zekerheden,
technische onzekerheden en waardegeladen onzekerheden (…). Expliciet maken is dus op zichzelf
problematisch.” (Turnhout 2005)
We vragen ons af of er niet meer dan twee vormen van kritiek mogelijk zijn op de eerder voorgestelde
reflexieve opgave. Hoe zit het bijvoorbeeld met het inzetten van reflexiviteit ten behoeve van de retoriek?
En wat betekent dit voor ‘eerlijkheid’ als presuppositie van ‘goede’ reflexiviteit? Turnhout raakt aan dit
laatste punt door te stellen dat reflexiviteit vrijheid geeft. Het zich bewustzijn van diezelfde vrijheid
weerhoudt haar ervan een universele uitspraak te doen over wat wetenschap is en hoe reflexiviteit daarin
past. Voor zichzelf stelt Turnhout vast dat reflexiviteit een onderscheidende functie heeft bij de vraag wat
wetenschap is.
Mijns inziens is dat een terechte en consistente basis van waaruit de eerder opgeworpen, nijpende vraag te
lijf kan worden gegaan: “Is reflexiviteit een nieuw demarcatiecriterium voor wetenschap dat in de plaats
komt van de demarcatiemythes van waardevrijheid en waarheid?” (Turnhout 2005) Daarnaast wordt met
is. De vorige eeuw (1914-1989) zou dan een laatste stuiptrekking zijn van een politieke orde die aan het verdwijnen
was. Het is mijn indruk dat we met betrekking tot de politieke milieugeschiedenis blijven steken in het tijdvak dat
werd geïnitieerd met het ontstaan van de milieugeschiedenis als onderzoeksdiscipline: een apocalyptisch tijdperk.
Daarin wordt verlangd dat we onze problemen niet minder dan in het licht van het allesbeslissende gevecht tegen de
beperkte draagkracht van de aarde beschouwen. Blijkbaar doet de angst die dit beeld oproept onze problemen
complexer dan ooit lijken.
6
The Human Condition is, zoals Hannah Arendt (1998) het zelf noemt, een werk dat als centrale thema de vraag naar
‘wat we doen’ behandelt. ‘We’ verwijst naar de mensen in de moderne westerse samenleving, en met ‘wat doen’
wordt op niet minder dan het totale menselijke handelen geduid. De mens leeft immers per definitie een Vita Activa
(actief leven). De term ‘Vita Activa’ bestrijkt drie fundamentele menselijke activiteiten: arbeid (labor), werk (work)
en actie (action). Arbeid is de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het menselijk lichaam. Dit
is de sfeer van de noodzakelijkheid: de mens moet eten, slapen, zich voortplanten, enz. Werk is de activiteit van het
onnatuurlijke van het menselijke bestaan. Werk zorgt voor de artificiële wereld van de dingen; alles dus wat de mens
heeft gemaakt, of beter: gefabriceerd. Actie correspondeert met de menselijke conditie van pluraliteit, met het feit dat
de aarde wordt bewoond door de mens, en dat de mens onderling met elkaar omgaat zonder de tussenkomst van
artificiële dingen of natuurlijke materie. Pluraliteit is de conditie van menselijke actie omdat we allemaal hetzelfde
zijn, dat is: mens, maar op een manier die nooit overeenkomt en ook nooit zal overeenkomen met een ander. Het
eerder genoemde handelen correspondeert met de fundamentele menselijke activiteit van actie en impliceert dus
pluraliteit; die waarde zit in het handelen besloten.
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het bovenstaande duidelijk dat reflexiviteit – we zullen het ook zien bij Foucault – onlosmakelijk
verbonden is met een constructivistische insteek.
3.3 De wildernisles
Nu we een algemeen beeld hebben verkregen van de agenda van het sociaal constructivisme, is het goed
het idee van het sociaal constructivisme te visualiseren en pluraliseren. Dat doen we door in te gaan op een
kernconcept uit de discipline van het bos- en natuurbeheer: ‘wildernis’. Een andere reden om dit concept
te behandelen is dat het later in het onderzoek nog regelmatig terugkomt, en we dus alvast een basis
kunnen leggen waarop we laten voortbouwen. Tot slot proberen we langs deze weg een context te creëren
voor de manier waarop we de exoot uiteindelijk proberen te begrijpen.
Allereerst stellen we vast dat de eerder beschreven twistappel tussen het sociaal constructivisme en het
positivisme in nagenoeg dezelfde vorm terugkomt in de discipline van het bos- en natuurbeheer. Dat dit
geschil hoog kan oplopen blijkt uit het volgende citaat van een tweetal anticonstructivisten:
“The so-called deconstructionist view (…) asserts that all we can ever perceive about the world
are shadows, and that we can never escape our particular biases and fixed historical-cultural
positions (…) The opposing view (…) assumes that the world, including its living components,
really does exist apart from humanity’s perceptions and beliefs about it. [The contributors] agree
that certain contemporary forms of intellectual and social relativism can be just as destructive to
nature as bulldozers and chain saws.” (Soulé and Lease, geciteerd in Proctor 1998)
Met Proctor gebruiken we het concept ‘wildernis’ om deze twistappel geschil concreter te maken. Over
het algemeen, schrijft Proctor, weet men wat men bedoelt met ‘wildernis’. Als leidraad voor het
‘ongeproblematiseerde’ gebruik van het concept verwijst hij naar de “legal definition underlying
wilderness legislation in the U.S.”:
“In general, wilderness is an area unchanged and uninhabited by humans. The U.S. Congress may
have said it best when they described wilderness in the Wilderness Act of 1964: “A wilderness, in
contrast with those areas where man and his own works dominate the landscape, is hereby
recognized as an area where the earth and its community life are untrammelled by man, where
man himself is a visitor who does not remain.” (Rosenberg, geciteerd in Proctor 1998)
De positivist Rosenberg zegt met andere woorden dat wildernis een plaats is in de natuur waar elke
(substantiële) menselijke invloed afwezig is; wildernis is natuur in optima forma.
Met zijn beroemde artikel bestrijdt Cronon (1996) deze zienswijze. Volgens Cronon is het concept
‘wildernis’ een puur menselijke creatie. Maar hij gehaast zich te vermelden dat deze vaststelling alleen
epistemologisch van aard is:
“(…) The nonhuman world we encounter in wilderness is far from being merely our own
invention.” (Cronon 1996)
In het artikel beschrijft Cronon de geschiedenis van het concept ‘wildernis’. Het blijkt dat de term lange
tijd een negatieve betekenis had. Dat dit uiteindelijk omsloeg in een positieve lading sluit aan bij de
Romantische stroming die volgde op de Industriële Revolutie omstreeks 1800 (Encarta 2002; lemma’s:
‘Industriële Revolutie’ en ‘Romantiek’). De wildernis werd een oord van verlangen om te ontsnappen aan
de herrie en de viezigheid van de stad. Zoals Cronon zegt:
“Only people whose relation to the land was already alienated could hold up wilderness as a
model for human life in nature, for the romantic ideology of wilderness leaves precisely nowhere
for human beings actually to make their living from the land.” (Cronon 1996)
Maar Cronons belangrijkste verdienste is mijns inziens dat hij de vinger legt op de centrale paradox die
aan het concept van ‘wildernis’ ten grondslag ligt. Het concept ‘wildernis’ belichaamt de dualistische visie
dat de menselijke natuur volledig buiten het natuurlijke ligt. Als we dus geloven dat natuur wild moet zijn,
dan betekent onze aanwezigheid in de natuur de ondergang van de wildernis (Cronon 1996). Die
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‘aanwezigheid’ dient breed te worden geïnterpreteerd. Op het moment dat we een gebied bestempelen als
wildernis, is het daarmee afgebakend en zodoende omsloten door de mens. De oorspronkelijke wildernis
is daarmee virtueel al een stukje minder wild geworden. Deze paradox illustreert de zwakte van
zogenaamde empirische benaderingen, en benadrukt de kracht van het sociaal constructivisme. Er is geen
enkelvoudige natuur die positivistisch te beschrijven is, maar, zoals Smith (1999) zegt:
“(…) Only a diversity of contested natures; and (…) each such nature is constructed through a
variety of sociocultural processes.”
We zien met behulp van deze paradox duidelijk, dat het voor geen enkel concept binnen de discipline van
het bos- en natuurbeheer juist kan zijn de menselijke perceptie en sociale, plurale processen volledig
buiten beschouwing te laten. Het beeld dat daardoor ontstaat is onvolledig en dus incorrect. Deze wijze les
dient ter harte te worden genomen, ook op het relatief onbekende terrein van het exotendiscours.
Uiteraard had Cronon niet het laatste woord. Het volgende tegenargument ligt namelijk altijd op de loer
wanneer men een constructivistische positie verdedigt. De eerste stap die daarbij door de
anticonstructivisten gemaakt wordt is dat de sociale constructie van natuur impliceert dat alle concepten
die gebruikt worden voor de aanduiding van biofysische natuur (en de daarmee gepaard gaande
eigenschappen) – zoals ‘natuur’, ‘wildernis’, ‘biodiversiteit’, ‘evenwicht’, etc. – menselijke concepten zijn
en als zodanig culturele, politieke en andere betekenissen met zich meedragen. (Proctor 1998) Dit houdt in
dat het menselijk kennen afhankelijk is van veranderlijke factoren als cultuur, maatschappelijke toestand,
enzovoort en dat geen enkele waarheid een absoluut karakter kan hebben (Encarta 2002; lemma:
‘relativisme’). De volgende stap van het tegenargument is de vraag naar houvast. Als iedere waarheid
relatief is, hoe kunnen we dan ooit over die waarheden communiceren, hoe kunnen we andermans
waarheden begrijpen en hoe kunnen we daarmee verklaren dat onze kennis lijkt te groeien? Dit is
onmogelijk als we niet grofweg een idee hebben van wat de ander bedoelt met zijn aanduiding. En die
aanduiding verwijst naar een reëel object, aldus de anticonstructivist. Ergo een consistent (filosofisch)
relativisme is onverenigbaar met onze dagelijks ervaring waarin we wel degelijk met andere kunnen
communiceren, ook met diegene die buiten onze directe culturele, politieke, economische en sociale
omgeving staan.
De constructivist zal hier tegenin brengen dat de weergave van de anticonstructivist veel te radicaal en
simplistisch is, maar het argument compleet negeren of ontkennen kan hij niet. Vaak zal hij daarom een
‘gulden middenweg’ zoeken. Zo ook Proctor (1998), die met zijn relativisme een middenweg zoekt tussen
het absolutisme, het radicaal relativisme en het nihilisme. Hij zegt:
“Relativism is (…) a domain of multiple but finite truths, bounded on the one side by absolutism,
where truth is one, and on the other by its self-contradictory extremes, where either all is equally
true or there is accordingly no meaning to truth. Perhaps it is thus better to consider not whether,
but to what extent, a particular epistemological position embraces relativism (…).” (Proctor 1998)
3.4 De anticonstructivist; een realist
We hebben ondertussen verschillende keren gesproken van de ‘anticonstructivist’. Maar wat is het precies
dat de anticonstructivist, met betrekking tot de discipline van het bos- en natuurbeheer, voorstaat? In
navolging van Proctor duid ik de hoofdmoot van de anticonstructivisten aan met de term ‘realist’. (Deze
term is niet dekkend in de zin anticonstructivisten niet per se realisten zijn, – talrijke andere argumenten
van een geheel andere aard kunnen iemand tot een anticonstructivist maken. Toch is met bespreking van
de realisten een groot deel van de anticonstructivisten aangeduid.) ‘Realisme’ verwijst in het hedendaagse
gebruik naar de ontologische propositie dat de werkelijkheid, onafhankelijk van onze ideeën ervan, bestaat
en naar de epistemologische propositie dat die werkelijkheid voor een belangrijk deel kenbaar is (Proctor
1998).
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Empirisme is vanuit deze definitie een specifieke vorm van het realisme, waarbij de epistemologische
propositie op die manier wordt aangepast zodat werkelijkheid kenbaar is met behulp van de ervaring.
Empiristisch realisme stelt dat onze observatie van de natuur (verzameld via remote sensing, metingen in
het veld en via onze alledaagse ervaring) de natuur zoals zij is representeert. Om terug te komen op het
eerder besproken voorbeeld, om te kijken of het concept ‘wildernis’ juist of onjuist is, gaat men op zoek
naar een manier om het empirische te verifiëren. Volgens de empirisch realist is waarheid een kwestie van
representatie van de werkelijkheid. (Proctor 1998) Op deze manier uitgelegd komt het empirisch realisme
overeen met het positivisme.
Toch zijn er binnen het realisme meer verfijnde posities die het positivisme afwijzen. Het bekendste
voorbeeld is het kritisch realisme. Om het kritisch realisme goed te begrijpen moeten we inzien dat het
positie kiest tussen het empirisme en het conventionalisme. Daar waar (zoals we eerder zagen) voor het
empirisme ware ideeën (verkregen met behulp van de wetenschap) een objectieve basis hebben, geldt voor
het conventionalisme dat ideeën sociale conventies zijn; ‘waarheid’ is dientengevolge een (inter)subjectief
fenomeen (Proctor 1998). Het kritisch realisme positioneert zich tussen deze uitersten. Het combineert de
epistemologische presupposities van het conventionalisme (waarheid is een (inter)subjectief fenomeen)
met de ontologische presupposities van het empirisme (de werkelijkheid bestaat onafhankelijk van onze
ideeën ervan):
“Ideas are social concepts that have an ontological basis but are understood via a particular,
socially predisposed framework. Knowledge to critical realists is neither wholly objective nor
subjective but is in fact the result of interaction between subject and object.” (Proctor 1998)
Het kritisch realisme heeft een sterk relativistische kant: het waarheidsgehalte van verschillende ideeën
wordt op een relatieve basis beoordeeld. Sommige (sociale) verklaringen zijn meer adequate representaties
van de werkelijkheid dan anderen, terwijl alle verklaringen – vanwege de dialectische (subject-object)
aard van kennis – slechts gedeeltelijk waarheden kunnen zijn (Proctor 1998).
Uit het voorafgaande blijkt dat een constructivistische inslag een bepaalde mate van relativisme
impliceert. Niet zelden heeft dit relativisme een wrange nasmaak (Proctor 1998), vermoedelijk omdat het
hevig contrasteert met de traditionele, dominante wetenschapsopvattingen die worden benoemd met het
empirisme, positivisme of realisme. Mijns inziens moet die nasmaak heroverwogen worden. Het is waar
dat enige vorm van ‘houvast’ in een relativistisch wereldbeeld moeilijker te vinden is, toch mag die angst
voor het onbekende er niet toe (blijven) leiden dat men op dogmatische wijze het relativisme behandelt als
een kwaadaardige besmetting. Voor dit onderzoek is het kritisch realisme een ideale houvast. Zoals we in
de inleiding stelden is het bij dit onderzoek namelijk niet te doen om het ontkennen van de werkelijkheid,
bijvoorbeeld in de vorm van de schade van exoten. We denken dat die werkelijkheid bestaat, los van onze
perceptie en ideeën daarover. We betwijfelen echter of we die werkelijkheid an sich kunnen kennen. We
denken dat ons beeld van de werkelijkheid een gekleurde afspiegeling is van de werkelijkheid an sich. Het
uitgangspunt daarbij dat ons beeld van de werkelijkheid, noem het ‘waarheid’, een intersubjectief
fenomeen is. Die intersubjectiviteit impliceert dat ons beeld van de werkelijkheid een geconstrueerd beeld
is, waarmee we onherroepelijk ook een eigen werkelijkheid creëren. Dit is ons epistemologisch
uitgangspunt, en het wordt benoemd met de term ‘kritisch realisme’.
Ondertussen hebben we in het bovenstaande verschillende stromingen behandeld en tegenover elkaar
gezet. Daaruit hebben we onder andere kunnen opmaken dat het modern relativisme nauw verbonden is
met het sociaal constructivisme en kunnen zien in welke historische traditie het staat. Het sociaal
constructivsime is echter een garbage can concept. Dat betekent dat het zeer breed is en vele
verschillende, meer genuanceerde posities omvat. Om het sociaal constructivisme meer vorm en een
duidelijkere richting te geven, wenden we ons tot één van de geestelijke vaders van het modern sociaal
constructivisme: Michel Foucault. Ook is hij in zijn werk voortdurend bezig geweest met de
maatschappelijke onderzoekscontext waarin het sociaal constructivisme waarde krijgt. Tevens heeft deze
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denker methodes ontwikkeld voor de manier waarop we het sociaal constructivisme wetenschappelijk
kunnen benaderen. Daarmee legt hij de basis voor de methode die later uitvoerig aan bod zal komen: de
discoursanalyse.
3.5 Het postmodernisme en Michel Foucault
Alvorens we dieper ingaan op het werk van Foucault dienen we een woord te besteden aan de stroming
waarin hij staat. Die stroming wordt doorgaans aangeduid met de term ‘postmodernisme’. De benaming
wordt voor het eerst gebruikt door de Fransman Lyotard. Hij doelt daarmee op het werk van onder andere
Deleuze, Foucault en Derrida. (Bor en Petersma 2000: 379) Het postmodernisme onderscheidt zich op de
eerste plaats van de filosofische traditie in de kritiek op de metafysica, en vormt daarmee een algehele
kritiek op het Westerse denken. De archaïsche begrippen uit de metafysica (‘waar’, ‘zelf’, ‘zijn’, ‘bewust’,
‘subject’) zijn voor de postmodernisten slechts metaforen waaromheen ons denksysteem is gebouwd.
Lyotard noemt dit denksysteem niet meer en niet minder dan een ‘groot verhaal’. Feit is dat voor alle
postmodernisten het genoemde systeem symbool staat voor de rationaliteit die sinds de Verlichting
overheerst:
“Het resultaat van deze breuk met de traditie is een relativistisch, en soms pragmatisch denken dat
geen criteria meer kan en wil aangeven om het ene standpunt boven het andere te verkiezen en zo
bijvoorbeeld meent dat er geen waarden meer aan te geven zijn waarin een ethiek gefundeerd kan
worden.” (Encarta 2002; lemma: ‘postmodernisme’)
Het woord ‘bijvoorbeeld’ staat hier niet zomaar. Het is duidelijk dat de eerste zinsnede van het citaat ook
gevolgd kan worden door de constatering dat er geen waarden meer aan te geven zijn waarin een
‘traditionele’ epistemologie gefundeerd kan worden. Dat kan leiden tot verstrekkende consequenties, zoals
in het volgende citaat krachtig is beschreven:
“De geschiedenis van de moderne mensheid kan niet langer emancipatiegeschiedenis heten;
menszijn is geen evidente waarde meer, want ‘de mens is niet meer dan een recente uitvinding’.
De menselijke rede, altijd voorgesteld als universeel, en redelijkheid hebben hun bindende functie
verloren.” (Encarta 2002; lemma: ‘postmodernisme’)
Voor een groot deel komt de geciteerde kritiek rechtstreeks uit het werk van Foucault, en we kunnen
Foucault dan ook met recht een echte postmodernist noemen. Dit zal binnen enkele ogenblikken duidelijk
worden. Maar allereerst; wie is Foucault,– hoe kunnen we hem op het eerste gezicht duiden? Foucault
(1926-1984) is momenteel een populaire filosoof. Binnen de sociale wetenschappen is hij zelfs de meest
geciteerde wijsgeer (Karskens 2005). Sinds het succes van zijn eerste publicaties is echter vaak gezegd dat
Foucault een modefilosoof zou zijn. We kunnen nu constateren dat het ongelijk hiervan met het verloop
van de tijd is aangetoond; Foucault is al zo’n veertig jaar populair en dit houdt zonder twijfel verband met
de kwaliteit van zijn werk.
Toch wordt dat werk vaak bekritiseerd. Zeker als men vertrekt vanuit de opvatting dat filosofie
systematisch van aard moet zijn, dat wil zeggen met scherpe argumenten, heldere begrippen en een
ondubbelzinnige waarheidsverkondiging (Karskens 2005). Vanuit dat oogpunt bekeken is Foucaults werk
inderdaad rommelig en soms zelfs inconsistent. Maar daarbij moet meteen gezegd worden dat het weinig
zin heeft Foucault aan de hand van deze normen te beoordelen. Het is immers overduidelijk dat hij met
zijn werk nooit de intentie heeft gehad te voldoen aan de eisen van de systematische filosofie. Nu is
speculeren over de intenties van een schrijver gevaarlijk, maar in Foucaults geval is één bedoeling in het
bijzonder altijd aanwezig: het provoceren. We kunnen ons afvragen of hij provoceert om het provoceren
zelf of heeft hij daarmee ook een bedoeling? Van allebei een beetje waarschijnlijk. Het ligt eenmaal in de
aard van een geboren provocateur, zoals Foucault, om te provoceren; het is de modus van zijn schrijven.
Maar Foucault probeert ook (al schrijvend) anders te denken en zijn lezer anders te laten denken.
Provocatie is daarvoor het ideale instrument. Zo bezien is Foucaults werk op een metaniveau wellicht
consistenter dan zijn critici doen voorkomen. Op een systematische manier beargumenteren waarom men
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anders zou moeten denken dan het traditionele systematisch denken, is de zonde begaan die je wilt
voorkomen. Wat Foucault dus in feite met zijn rommelig geheel doet, is datgene in de praktijk brengen
waarover hij theoretiseert.
Maar waarover theoretiseert Foucault? We beginnen met een korte bespreking van De woorden en dingen
(Foucault 1982, oorspronkelijk: 1966), dat in het algemeen als Foucaults belangrijkste werk wordt
beschouwd. Aan de hand hiervan zal een stuk duidelijker worden wat Foucault probeert te doen en
waarom hij een postmodernist is. In De woorden en de dingen wordt de samenhang tussen drie
kennisgebieden (de taalwetenschap, de economie en de biologie) onderzocht. De samenhang ligt in de
gedeelde episteme, een soort positief grondvlak of middenveld “tussen enerzijds de codes die in directe
zin de taal, de waarnemingsschema’s, de techniek, de normen en waarden en de sociale praktijken
beheersen en anderzijds de wetenschappelijke theorieën en filosofieën, die beschrijven waarom en hoe er
in het algemeen een zekere orde is.” (Van Koppen 2002: 51) Foucault onderscheidt drie epistemes: de
Renaissance (of 16e eeuw), de klassieke tijd (17e en 18e eeuw) en de moderne tijd (vanaf de 19e eeuw tot
nu), en per episteme worden de weetsystemen van, en het spreken en het ordenen in, de drie
kennisgebieden onderzocht.
Kenmerkend voor de moderne episteme is de “verbrokkeling (of: “dood”) van de mens”. Aan die
verbrokkeling gaan zogenaamde breuklijnen vooraf. De twee belangrijkste breuklijnen zijn die tussen:
1. De uitwendige verschijning en innerlijke dynamiek van objecten;
2. Subject en voorstelling.
Wat betreft het eerste punt verwijst Foucault onder andere naar de historische verschuiving van de
klassieke naar de moderne episteme op het gebied van de levende wezens: in de klassieke periode was het
ordeningsbeginsel de taxonomie. Linnaeus, de geestelijke vader van dit systeem, classificeerde alle
planten en dieren naar onderlinge verhouding in rijken, stammen, klassen, etc. Het ging daarbij om de
morfologie. In de moderne biologie is die aandacht verschoven naar de functie van plant of dier. De
breuklijn die zich hierbij aftekent is die tussen het inwendige (bijvoorbeeld bioprocessen) en het
uitwendige (bijvoorbeeld het milieu). Het probleem of de breuk zit nu in het onvermogen de essentiële
principes achter de werkelijkheid te duiden. Concreet betekent dit dat de biologie afdaalt naar steeds
kleinere en ingewikkeldere niveaus van de realiteit maar er niet in slaagt de essentie die eraan ten
grondslag ligt te begrijpen, namelijk het leven zelf. Foucault noemt dit “de metafysiek van de objecten” en
herkent hierin een van de meest fundamentele problemen van de biologie en het moderne episteme in zijn
geheel. De andere breuklijn die kenmerkend is voor de moderne episteme is die tussen subject en
voorstelling. In de klassieke periode werd het kennen van de werkelijkheid, door middel van representatie,
als vanzelfsprekend beschouwd. Sinds Kant (Kritik der reinen Vernunft, 1781) hebben we echter beter
inzicht in de grenzen van ons kennen: kort gezegd is het niet het subject dat de objectieve werkelijkheid
leert kennen, maar andersom, de categorieën (en de aanschouwingsvormen tijd en ruimte) van ons
verstand bepalen hoe wij ‘de’ werkelijkheid concipiëren, en daarmee onze werkelijkheid. Volgens
Foucault is de moderne episteme dit inzicht nooit te boven gekomen.
Met een ogenschijnlijk louter historische beschouwing ontpopt zich aan de hand van de breuklijnen een
kritiek op de moderne tijd. De methode die Foucault hiervoor gebruikt is misschien nog wel het meest
opvallende element van het boek en het zal dan ook terugkomen in enkele van de boeken die volgen. Die
methode staat beter bekend als “de archeologie van het weten”. Archeologie onderscheidt zich van de
gebruikelijke wetenschapsgeschiedenis op de volgende punten (Karskens 1999):
1. Het gaat niet om de menselijke handelingen of gedachten, noch om de afzonderlijke
wetenschappelijke uitspraken of theorieën, maar over kennisgehelen;
2. Een dergelijk kennisgeheel wordt niet beoordeeld op zijn “rationele waarde of objectieve vorm”, dat is
op zijn waarheid, effectiviteit of causaliteit. Het gaat juist om de historische
mogelijkheidsvoorwaarden van deze kennisgehelen en de manier waarop ze tot stand komen (denk
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bijvoorbeeld aan de regels die bepalen wat ware of valse kennis is, welke soort objecten onderzocht
kunnen worden, wat de geaccepteerde manier van verklaren is, etc.);
3. Het is de archeologische geschiedschrijving niet te doen om “de toenemende perfectie van het weten”.
Foucault bestrijdt ten zeerste het Verlichtingsidee van vooruitgang van de mensheid of de menselijke
rede, – wat later komt is niet per se beter;
4. De aanwezigheid van één episteme heeft als consequentie dat heel verschillende wetenschappen, zoals
biologie, taalkunde en economie, op epistemeniveau nauw met elkaar verbonden zijn;
5. Achter dit alles schuilt een kritiek op de filosofie van de (ene) Rede en van het redelijke subject.
Met deze vijf punten wordt al een stuk duidelijker waarom Foucaults werk, in het licht van het sociaal
constructivisme, zo belangrijk is. We kunnen het sociaal constructivisme pas in essentie begrijpen als we
het als een aanval op de ‘rationele’ moderniteit zien, als we de epistemologie die eraan ten grondslag ligt
proberen te omvatten, evenals de eenvoudige vraag naar wat kennis eigenlijk is, of hoe kennis tot stand
komt. Tevens zoeken we naar het verband tussen het wereldbeeld van het sociaal constructivisme en het
object en de methode van studie wanneer we van dit epistemologisch wereldbeeld uitgaan.
3.6 Macht, kennis en discours
Foucaults werk wordt in de regel opgedeeld in drie (chronologische) compartimenten. Ten eerste ‘de
archeologie van het weten’, dat in de vorige paragraaf is behandeld. Ten tweede ‘de genealogie van de
macht’, en tot slot ‘de hermeneutiek van het weten’, waarin Foucault op een individueel-ethisch niveau de
eerste twee onderzoeksopdrachten laat samenkomen. Voor een discoursanalyse als deze is het tweede
compartiment – de genealogie van de macht – de belangrijkste. Het is belangrijk omdat het de spil is
tussen het epistemologie van het sociaal constructivisme en de methode van studie die daaruit is
ontwikkeld. Dit verband kunnen we aanduiden met één term, en wel ‘discours’.
Laten we beginnen na te gaan hoe ‘discours’ zich ontwikkelt uit het werk van Foucault, om vervolgens te
kijken wat hij er precies mee bedoelt. Het belangrijkste werk in deze ontwikkeling is ongetwijfeld
Discipline, toezicht en straf (Foucault 2005, oorspronkelijk: 1975). In dat boek focust hij voor het eerst op
disciplinering en de daarbij behorende uitsluitingsmechanismen. Disciplinerende macht, zo wordt daarin
gesteld, draait niet om het onttrekken of ontnemen, maar om het dresseren. Dit dresseren tracht krachten
tot een geheel te smeden, te vermenigvuldigen en methodisch te ontleden tot op de noodzakelijke en
elementaire kenmerken. Onder andere met behulp van het dresseren ‘fabriceert’ disciplinering individuen;
disciplinering “is de specifieke techniek van een macht die het individu tegelijk als object en als
instrument opvat en gebruikt” (Foucault 2005: 237).
Foucault verbindt het succes van de disciplinerende macht aan drie instrumenten. Allereerst het
hiërarchisch toezicht, hetgeen “een apparaat waarin de observatietechnieken machtseffecten
bewerkstellingen” veronderstelt (ibid: 238). Voorbeelden hiervan zijn de legerplaats, hospitaalgebouwen,
schoolgebouwen, etc. Het is Foucault er dus om te doen dat er altijd een ruimtelijke en hiërarchische
aaneenschakeling van toezicht is. Als tweede instrument noemt hij de normaliserende sanctie. Hierbij gaat
het om de infrastructuur van het straffen. Een bijzondere aandacht daarbij wordt gevestigd op wat hij
noemt de microstrafstelsels (op grond van tijd, activiteit, gedrag, etc.), dat zijn subtiele straffen die ervoor
zorgen dat ieder subject gevangen is in een universum van straf en strafbaarheid. Het laatste instrument is
het examen. Dat combineert de technieken van het hiërarchische toezicht met die van de normaliserende
sanctie. Het examen is de normatieve blik die kwalificeert, klasseert, en straft. Dit is mogelijk omdat het
examen de individuen zichtbaar maakt door ze te differentiëren. (Ibid: 259)
Op het eerste gezicht zijn deze instrumenten van de disciplinerende macht wellicht niet erg interessant
voor dit onderzoek, maar later zal blijken dat het tegendeel waar is. Voor nu stellen we echter vast dat het
idee dat erachter schuilt baanbrekend is. Deze prachtige theorie van disciplinering is revolutionair omdat
macht traditioneel als een zichtbaar en bezittelijk fenomeen wordt begrepen. Foucault breekt hiermee en
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stelt dat het in de discipline juist de onderworpen subjecten zijn die gezien moeten worden. Dit is de eerste
stap waarmee wordt toegewerkt naar een koppeling van macht en weten.
Voordat de tweede stap gemaakt kan worden dienen we dieper in te gaan op ‘macht’ en hoe deze nieuwe
perceptie afwijkt van het traditionele machtsbegrip. Eveneens in Discipline, toezicht en straf introduceert
Foucault de – inmiddels beroemde – term “microfysica van de macht” (ibid: 41). De studie van de
microfysica van de macht veronderstelt:
“Dat de macht die wordt uitgeoefend niet wordt opgevat als een bezit maar als een strategie, en
dat haar dominerende effecten niet worden toegeschreven aan een ‘inbezitneming’, maar aan
disposities, manoeuvres, tactieken, technieken en procédés. Het veronderstelt dat we haar niet
zozeer beschouwen als een privilege dat men kan bestendigen, maar veeleer als een netwerk van
altijd actieve, altijd gespannen verhoudingen, en dat we als model voor haar de eeuwige strijd
nemen en niet het verdrag (de regeling van een overdracht), of de verovering (de inbezitneming
van een gebied).” (Ibid: 42)
Foucault breekt dus rigoureus met de traditie (hoewel er hier misschien ook wat Nietzscheaanse elementen
te herkennen zijn). Macht in de traditionele zin is vooral iets dat men wel of niet bezit. Foucault laat zien
dat een dynamischere invulling van het concept veel vruchtbaarder en waarheidsgetrouwer is. Essentieel
daarbij is de volgende notie:
“We moeten veeleer erkennen dat macht kennis produceert (en niet alleen gebruikt omdat ze
nuttig is, of begunstigt omdat ze dienstbaar is), dat kennis en macht elkaar direct impliceren, dat er
geen machtsverhouding bestaat zonder de vorming van een daaraan gecorreleerd kennisgebied, en
dat er geen kennis bestaat die niet tegelijk machtsverhoudingen veronderstelt en vormt” (Ibid: 43).
Welnu, hoe verhoudt deze koppeling van Foucault van macht en kennis zich tot zijn ideeën over een
discours? Eén van de implicaties van Foucaults theorie over macht en kennis is dat analytisch onderzoek
zich zou moeten richten op de disciplinerende machten die op het kleinste (individuele) niveau
interageren. Vanuit de traditionele machtsopvattingen werd bijvoorbeeld gekeken naar de instituten op
macroniveau, Foucault zegt daarentegen: we moeten ons juist richten op de microfysica van de macht. En
waarin manifesteert zich deze nieuwe macht? In specifieke kennisgehelen, of beter gezegd: in discoursen!
Zoals ook Hajer (1995: 47) opmerkt, kan dit evenwel niet los worden gezien van het tweede punt
genoemd bij het gedeelte dat handelt over de archeologie als methode: kennisgehelen worden niet
beoordeeld op waarheid, effectiviteit of causaliteit. De traditionele machtsopvatting doet volgens Foucault
geen recht aan de pluraliteit die zich op microniveau manifesteert. Foucault spreekt daarom liever van een
pluraliteit aan discoursen, dan dat de (machts)historie wordt begrepen in termen van causaliteit,
effectiviteit of waarheid. Deze drie begrippen worden immers onbruikbaar wanneer we het nieuwe kader
van de microfysica van de macht en de daarbij behorende koppeling van macht en kennis accepteren.
Waarheid is namelijk het product van machtsprocessen, effectiviteit geldt alleen binnen en tussen
discoursen, en causaliteit heeft meestal alleen achteraf verklaringswaarde, en dan vooral op macroniveau,
daar op microniveau vaak toeval, contingentie of kans regeren. Zo kunnen we dan ook begrijpen dat
Foucault zichzelf een nieuw doel heeft gesteld:
“[He] wanted to explain the play of dependencies between discourses, and ‘to render apparent the
polymorphous interweaving of correlations.’ Given the emphasis on the plurality of discourses,
Foucault problematized the play of discontinuities within and between these discourses. He came
to speak of ‘different types of transformation’ rather than of a univocal process of social change,
and emphasized the need to investigate the ‘micro-powers’ that brought about transformations.
Nevertheless, he was very insistent that these transformations happened according to definable
rules, that there was a ‘discursive order’ that could be illuminated. This discursive order would
illuminate the regulated discursive practices through which objects are constituted as
communicable entities in a given society.” (Hajer 1995: 47)
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3.7 Het subject en een discoursdefinitie
Al sprekend over discoursen en ‘discursive order’ kunnen we ons afvragen wat er nog van het individu
overblijft. De eerder beschreven disciplinerende machten raakten rechtstreeks aan het individu, maar in
het discours lijkt het individu volledig te worden ondergesneeuwd. Dit is geen nalatigheid van Foucault,
maar resultaat van een specifieke opvatting daaromtrent (zie ook punt 1 van de archeologie als methode).
Foucault ontkent namelijk rigoureus het belang van de grote filosoof, het genie, de ontdekker of zelfs de
verdienste van de individuele wetenschapper. Foucault spreekt niet van individuen, maar van
kennisgehelen, discoursen of epistemes, die als grote, logge tektonische platen het denken van de
individuen daarop stuurt (met dien verstande deze platen niet naast elkaar, maar na elkaar bestaan).7 Deze
notie is wat mij betreft enigermate contra-intuïtief. Enerzijds is het moeilijk aan te nemen dat kennis zich
louter bij gratie van het genie of de creatieve geest ontwikkelt, maar anderzijds is het evenmin
aannemelijk dat de (contingente) grote geest als individu overboord kan worden gegooid. Afhankelijk van
de ingang die men neemt kan dit in variërende sterkte worden aangezet: sociale wetenschappen lijken
meer gebonden aan het kennisgeheel dan de natuurkunde bijvoorbeeld, waarbij het ontwikkelen van
nieuwe theorieën vaak in grote mate afhangt van de geboorte, het vernuft en de werklust van een geniale
geest. Deze overweging ten spijt is Foucaults positie consistent met zijn theorie. Foucault zegt immers niet
zozeer dat het individu niet belangrijk is, veelmeer zegt hij dat er geen a priori denkend subject is dat zich
los van zijn of haar discursieve omgeving kan uitdrukken.
“The subject operates in the context of a whole group of regulated practices according to which
his or her own ideas are formed.” (Ibid: 49)
Volgens Hajer (1995: 51) ziet Foucault een discours niet als een medium door welke het individu de
wereld kan manipuleren. Het discours is zelf deel van die werkelijkheid, en constitueert het ‘discoursing’
subject.
De complexe verhouding tussen individu en discours ten spijt, vragen we ons het volgende af: als de
constituerende eenheid van het discours niet het individu is, wat dan wel? Foucault (1972) noemt de
elementaire eenheid van een discours een ‘statement’. Zoals hij zelf vaststelt (1972: 80) rijst vervolgens de
vraag: als het statement daadwerkelijk de elementaire eenheid van discours is, waaruit bestaat dat
statement dan? Is het statement hetzelfde als wat logici aanduiden met ‘propositie’? Wat grammatici
aanduiden met ‘zin’? Of wat analytici aanduiden met ‘speech act’? Welnu, Foucault gelooft niet dat de
noodzakelijke en toereikende voorwaarde waaraan het statement moet voldoen de aanwezigheid van een
gedefinieerde propositionele structuur is, of dat men alleen van een statement kan spreken als er sprake is
van een propositie (ibid: 80). Evenmin meent hij dat het statement samenvalt met de ‘zin’ of ‘speech act’.
Maar hoe zit het dan met taal in zijn algemeenheid; komt het statement overeen met taal? Ook dat niet.
Het statement bestaat namelijk niet op dezelfde manier als taal. Immers, taal wordt door Foucault
begrepen als een collectie of samenstelling van tekens, die gedefinieerd worden door hun contrasterende
karakteristieken en hun gebruiksregels. Een taal is, in zijn totaliteit, dus nooit een gegeven op zichzelf,
maar alleen in secundaire vorm, dat wil zeggen: in de ‘scheve vorm’ van een beschrijving van haar
objecten. De tekens die de elementen van de taal vormen, worden opgedrongen aan het statement en
beheersen deze van binnenuit. Vandaar dat Foucault stelt:
“If there were no statements, the language (langue) would not exist; but no statement is
indispensable for a language to exist (and one can always posit, in place of any statement, another
statement, another statement that would in no way modify the language). The language exists only
as a system for constructing possible statements; but in another respect, it exists only as a (more or
less exhaustive) description obtained from a collection of real statements. Language (langue) and
statement are not at the same level of existence (…).” (Ibid: 85)

7

Dit geeft te denken over de positie van Foucault zelf als belangrijk filosoof. Dit wordt het reflexiviteitargument
genoemd. Zie voor dit moeilijke punt ook Foucault zelf (1972: 199 e.v.).
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Zo komen we op het punt waar we moeten vaststellen dat het statement noch een zin, propositie of speech
act is, en evenmin simpelweg aan de taal toebehoort. Maar van de andere kant is het statement evenmin
identiek met een materieel object (met zijn (ruimtelijke) grenzen en relatieve onafhankelijkheid). Een
statement is uniek in de zin dat het noch geheel linguïstisch is, noch geheel materieel. Een statement is
geen structuur (dat wil zeggen een groep van relaties tussen variabele elementen) maar een functie van
bestaan die behoort tot de tekens, en op basis waarvan men kan besluiten (door analyse of intuïtie) of een
statement zinvol is (ibid: 86). Het is daarom ook niet verbazingwekkend, stelt Foucault, dat men er niet in
slaagt structurele criteria te vinden voor de eenheid van een statement. Het statement is namelijk geen
eenheid in zichzelf, “but a function that cuts across a domain of structures and possible unities, and which
reveals them, with concrete contents, in time and space.” (ibid: 87)
Vanaf dit punt gaat Foucault spreken over het statement als functie. Het statement stelt de tekens in staat
om te bestaan, en manifesteert de regels en vormen die deze tekens begeleiden (ibid: 88). Deze functie
noemt hij de enuntiatieve functie. Met behulp van de enuntiatieve functie wordt een link gemaakt tussen
het statement als elementaire eenheid van het discours, en het subject. Foucault gaat namelijk spreken van
het enuntiatieve subject. Het gaat daarbij uiteraard niet om de eerste persoons grammaticale elementen
zoals aanwezig in een zin (we zagen immers eerder dat het statement niet verward kan worden met een
zin), noch om het individu dat het statement opschrijft of uitspreekt! De relatie tussen het individu of
auteur en enuntiatieve subject is veel complexer:
“(…) Apart from those authorities of formulation that are not identical with the individual/author
[bv. de gedachten van een romanfiguur of statements die onder een pseudoniem worden
uitgebracht, etc.], the statements of the novel do not have the same subject when they provide, as
if from the outside, the historical and spatial setting of the story, when they describe things as they
would be seen by an anonymous, invisible, neutral individual who moves magically among the
characters of the novel, or when they provide, as if by an immediate, internal decipherment, the
verbal version of what is silently experienced by a character.” (Ibid: 93)
Hoewel het in dit citaat steeds om dezelfde auteur gaat, hoewel de auteur in principe elk karakter aan
zichzelf toekent en ofschoon hij niet een aanvullende relatie tussen zichzelf en de lezer uitvindt, – de
statements veronderstellen niet dezelfde karakteristieken van het enuntiativerende subject; er bestaat niet
dezelfde relatie tussen dit subject en de statements (ibid: 93).
Dat lijkt makkelijk gezegd maar hoe bestaat die relatie tussen subject en het statement dan wél? Welnu,
het lijkt erop dat het Foucault er vooral om te doen is dat de auteur niet begrepen wordt als een individu
dat daadwerkelijk bepaalde ‘operaties’ heeft uitgevoerd; een individu dat leeft in een ononderbroken,
nooit vergeten tijd; “an individual who has interiorized, in the horizon of his consciousness, a whole group
of true propositions, and who retains, in the living present of his thought, their potential reappearence
(…)” (ibid: 94).
“So the subject of the statement should not be regarded as identical with the author of the
formulation – either in substance or in function. He is not in fact the cause, origin, or startingpoint of the phenomenon of the written or spoken articulation of a sentence; nor is it that
meaningful intention which, silently anticipating words, orders them like the visible body of its
institution; it is not the constant, motionless, unchanging focus of a series of operations that are
manifested, in turn, on the surface of discourse through the statements. It is a particular, vacant
place that may in fact be filled by different individuals; but, instead of being defined once and for
all, and maintaining itself as such throughout a text, a book, or an oeuvre, this place varies – or
rather it is variable enough to be able to either persevere, unchanging, through several sentences,
or to alter with each one. It is a dimension that characterizes a whole formulation qua statement. It
is one of the characteristics proper to the enunciative function and enables one to describe it.”
(Ibid: 95)
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Hoewel Foucault spreekt van een ‘lege plaats’ (“function vide”) die door verschillende individuen kan
worden opgevuld, is het belangrijk in het oog te houden dat het enuntiatieve moment een niet herhaalbare
gebeurtenis is; het heeft een tijdelijke en situationele uniciteit die onmogelijk reduceerbaar is.
Desalniettemin staat deze uniciteit een aantal constanten toe, bijvoorbeeld van grammaticale, semantische
of logische aard, zodat in het moment of het statement de algemene vorm van een zin, een betekenis of
een propositie kan worden herkend. (Ibid: 101)
Zo kunnen we concluderen dat het statement een specifiek maar paradoxaal object is. Het is een object dat
door de mens wordt geproduceerd, gemanipuleerd, verwisseld, gecombineerd en zelfs vernietigd. Zo
bezien verschijnt het statement in een materiele vorm – een vorm die even belangrijk is als het geestelijke
of linguïstische aspect. Het statement is niet direct gelieerd aan de auteur of spreker, maar wordt in eerste
instantie wel altijd geuit door een auteur of spreker. Essentieel daarbij is dat de spreker of auteur niet kan
worden gezien als de oorsprong, oorzaak of startpunt van het statement. Het individu ‘achter’ het
statement vult slechts een lege plek op. Deze moeilijke relatie tussen subject en statement komt dus vooral
voort uit twee specifieke opvattingen van Foucault. Ten eerste dat het individu in een ononderbroken,
nooit vergeten tijd leeft, en ten tweede het belang van de uniciteit van het enuntiatieve moment. Als we
deze punten in de gaten houden, kunnen we op basis hiervan in het volgende hoofdstuk tot een meer
praktische verhouding tussen subject en statement komen.
Nu we gezien hebben vanuit welke context we ‘discours’ moeten begrijpen en gebruiken, en waaruit het is
opgemaakt, moeten we nog slechts nagaan wat nu eigenlijk een discours is; waarnaar (dat wil zeggen naar
welke realiteit(en)) verwijst de term? In The archeology of knowledge (Foucault 1972) stelt Foucault dat
hij ‘discours’ gebruikt voor:
“(…) the general domain of all statements, sometimes as an individualizable group of statements,
and sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements.” (Foucault 1972:
80)
Verderop in het boek preciseert Foucault dit met:
“We shall call discourse a group of statements in so far as they belong to the same discursive
formation; it does not form a rhetorical or formal unity, endlessly repeatable, whose appearance or
use in history might indicate (and, if necessary, explained); it is made up of a limited number of
statements for which a group of conditions of existence can be defined. Discourse in this sense is
not an ideal, timeless form that also possesses a history; the problem is not therefore to ask oneself
how and why it was able to emerge and become embodied at this point in time; it is, from
beginning to end, historical – a fragment of history, a unity and discontinuity in history itself,
posing the problem of its own limits, its divisions, its transformations, the specific modes of its
temporality rather that its sudden irruption in the midst of the complicities of time.” (Foucault
1972: 117)
Bij Mills (2003: 54) vinden we een hedendaagse interpretatie van dit idee. Zij begrijpt een discours als een
gereguleerde set van verklaringen (of taaluitingen) die met andere verklaringen combineert op een
voorspelbare manier. Een discours wordt daarbij gereguleerd door een aantal regels, wat leidt tot de
distributie en regulatie van bepaalde uitingen en verklaringen. Sinds Foucault de term ‘discours’
(opnieuw) op de agenda heeft gezet, zijn vele definities van ‘discours’ gevolgd (zie bijvoorbeeld Wood en
Kroger 2000). Vaak hebben zij een iets andere strekking, lading of invalshoek. Desalniettemin vinden we
altijd elementen van Foucaults definitie terug. Hoewel de precieze invulling verschilt, draait elke uitleg
van ‘discours’ om de volgende punten (Philips en Jorgensen 2002: 12):
• Taal is geen reflectie van een al bestaande realiteit;
• Taal is gestructureerd in discoursformaties – er is niet een algemene formatie van betekenis maar
een serie van discoursformaties waarbij de betekenis van discours tot discours verschilt;
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•
•

Discursieve formaties worden onderhouden en getransformeerd in discursieve praktijken;
Het onderhoud en de transformatie van de formaties moeten daarom onderzocht worden met
behulp van analyse van de specifieke context waarin de taal in actie is.
Deze punten in overweging nemend, en daarbij in acht genomen dat we Foucault basale ideeën willen
gebruiken voor een discipline die zo pluraal en complex is (vermoedelijk omdat zij voortdurend opereert
op het snijvlak van de alfa- maar vooral van de bèta- en gammawetenschappen), is een bredere
interpretatie van Foucaults ‘discours’ wenselijk. Daarvoor wenden we ons tot Hajer, die veel ervaring
heeft met het gebruik van Foucaults concepten op het gebied van milieuvraagstukken. Hij definieert
‘discours’ als volgt:
“Discourse is here defined as a specific ensemble of ideas, concepts, and categorizations that are
produced, reproduced, and transformed in a particular set of practices and through which meaning
is given to physical and social realities.” (Hajer 1995: 44)
3.8 Aanpassingen aan Foucaults werk als brug voor een nieuwe methode
Hajer (1995) gebruikt Foucaults werk evenwel als basis voor een meer argumentatieve invalshoek. Die
invalshoek is hier nuttig omdat hij een brug vormt tussen het abstracte, suggestieve denken van Foucault
en de te gebruiken methodiek van de discoursanalyse. Hajer stelt dat het doel van discoursanalyse is het
begrijpen waarom een bepaald begrip of een bepaalde uitleg van een milieuprobleem op een bepaald punt
dominant is en als autoritair wordt gezien boven een ander begrip of een andere uitleg (ibid: 44). Het gaat
bij discoursanalyse dus om de analyse van de representatie van problemen. Die representatie geeft door
middel van sociale ‘coalities’ betekenis aan reële fenomenen.8 In deze uitwerking van Foucaults ideeën
herkennen we duidelijk de eerder behandelde constructivistische insteek.
Ondanks de merites die aan Foucault toekomen, stelt Hajer dat bij Foucault de rol van het subject in het
discours ambivalent blijft (ibid: 51). Ofschoon uit paragraaf 3.7 blijkt dat ik het op dit punt niet eens ben
met Hajer, en het mijns inziens getuigt van een te gemakkelijke lezing van Foucault, noem ik hier Hajers
kritiek op Foucault omdat die de inleiding vormt tot een nieuw conceptueel kader dat ons hier van pas zal
komen. Het is overigens wel zo eerlijk om te noteren dat Hajer zijn kritiek op Foucault plaatst in de
context van Foucaults eigen onderzoeksmissie. Hajer is de eerste om te erkennen dat die missie danig
verschilt van de zijne. Daarbij komt dat Hajers kritiek op het subject uitmondt in de bredere observatie dat
er een conceptueel gat bestaat tussen Foucaults abstracte werk en de studie van concrete (politieke)
problemen. Tevens mist Hajer een tussenweg in het zogenaamde vroege werk van Foucault (De woorden
en de dingen 1982) waarin hij schrijft over de macroprocessen van discoursformatie en Foucaults late
werk, waarin hij schrijft over de contingentie van macht op een veel kleiner niveau. Als men, zoals Hajer
en wijzelf, opzoek is naar handvatten voor een bruikbare methodologie is deze observatie begrijpelijk,
maar strikt genomen wel onjuist. Feit blijft namelijk dat de allerlaatste geschriften van Foucault die
handelen over de zorg van de mens voor zichzelf en die een synthese vormen van wat anderen zijn vroege
en het late werk noemen (de hermeneutiek van het subject), te weinig aanknopingspunten bieden op het
analytisch-methodologisch vlak (in tegenstelling tot het individueel-ethisch terrein). Zo bezien herkennen
we de problemen waarmee Hajer geconfronteerd werd na het bestuderen van Foucaults werk.
Hajer haalt het werk van onderzoekers uit de discipline van sociale psychologie aan om tot een
bevredigend kader te komen. Een bijzonder beroep wordt op Harré en Billig gedaan (Hajer 1995: 52-53).
Hoewel hun werk zeker overlap heeft met dat van Foucault, focussen zij zich op een compleet ander
abstractieniveau, namelijk dat van de sociaalinteractieve discourstheorie.
Net als Foucault reserveert de sociaalinteractieve discourstheorie een constituerende rol voor taal. De
theorie bevraagt de dominante posities in de discipline van de sociale psychologie. Menselijke interactie,
8

Die logischerwijs pas na afloop van deze sociale processen ‘milieuproblematisch’ genoemd kunnen worden.
Milieuproblemen zijn immers niet eigen aan het milieu of de natuur; zij bestaan voor zover ze door de mens worden
gestructureerd en herkend.
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zo wordt er gesteld, is niet gerelateerd aan de rollen en geritualiseerde sociale praktijken, maar aan
discursieve praktijken waarin mensen worden ‘voorzien’ van wat Harré en Billig ‘subject-positions’
noemen (vergelijk de eerder genoemde “function vide” bij Foucault). De kritiek op het ‘rollen’-concept is
dat het aanneemt dat een actor (sic) los staat van de rol die hij speelt. De sociaalinteractieve discours
theorie stelt daarentegen dat actoren slechts zin kunnen geven aan de wereld door gebruik te maken van de
termen uit de discoursen die hen ter beschikking staan. De sociale interactionist stelt dat een persoon
wordt geconstitueerd door discursieve praktijken en dat menselijke interactie geconceptualiseerd dient te
worden vanuit de uitwisseling van argumenten en van tegenstrijdige suggesties van hoe men de
werkelijkheid begrijpelijk kan maken. De in paragraaf 3.1 genoemde “linguïstic turn” verandert vanuit
deze optiek in wat Billig een “argumentative turn” noemt:
“To understand the meaning of a sentence or whole discourse in an argumentative context, one
should not examine merely the words within that discourse or the images in the speaker’s mind at
the moment of utterance. One should also consider the positions which are being criticized, or
against which a justification is being mounted. Without knowing these counter-positions, the
argumentative meaning will be lost.” (Billig, geciteerd in Hajer 1995: 53)
Politieke milieuconflicten kunnen derhalve niet langer geconceptualiseerd worden als halfstatische
toneelstukken waarin actoren gefixeerde rollen als die van de beleidsmaker, de milieuactivist, de
wetenschapper of de industrieel spelen. In tegendeel, in de politiek van milieuconflicten ontstaat een
argumentatief gevecht waarin actoren niet alleen elkaar proberen te overtuigen van de problemen en
oplossingen die ze voor ogen zien, maar ook anderen in een specifieke manier proberen te positioneren.
(Ibid: 53)
Het is met deze theorie in het achterhoofd dat Hajer aanpassingen maakt op de Foucaultiaanse
discourstheorie. Vanuit de sociale psychologie wordt explicieter gericht op de argumentatieve interactie
als een essentieel moment bij discoursformatie. Dit sociaalinteractieve perspectief begrijpt een individu als
“active, [while] selecting and adapting thoughts, mutating and creating them, in the continued struggle for
argumentative victory against rival thinkers” (Billig, geciteerd in Hajer 1995: 54). De tweede aanpassing
gaat over de mogelijkheid van sociale verandering en stabiliteit die de discourstheorie toelaat. Ofschoon
Hajer mijns inziens ook op dit punt tekortschiet in zijn lezing van Foucault, is zijn explicitering (gebaseerd
op Davies en Harré) van de reproductie van een discours verhelderend. Die reproductie komt tot uiting in
de opeenvolging van taaluitingen. Het feit dat er overeenkomsten tussen deze taaluitingen bestaan, en dat
er in de meest basale zin communicatie plaatsvindt, wordt verklaard met behulp van het geheugen (of
historische referentie), dat stap voor stap wordt opgebouwd in momenten waarin men met taaluitingen
wordt geconfronteerd. Tevens stellen Davies en Harré dat:
“Rules, distinctions, or legitimate modes of expression, only have meaning to the extent that they
are taken up. This implies that the rules and conventions that constitute the social order have to be
constantly reproduced and reconfirmed in actual speech situations, whether in documents or
debates. Consequently, the power structures of society can and should be studied directly through
discoures.” (Hajer 1995: 55)
De consequenties voor onderzoek naar beleid en politiek zijn groot. Het analyseren van interpersoonlijke
communicatie wordt belangrijker, evenals het beoordelen van het specifieke idee dat de actor van de
werkelijkheid heeft, en dat door een bepaald discours wordt vormgegeven. Daarbij wordt ook het
essentieel te kijken naar de tegengestelde krachten die deze ideeën van de werkelijkheid juist uitdagen.
Deze analyse van een discours beschouwt niet louter de positie van het subject, maar ook de structurering
van die positie, dat wil zeggen: welke structurele elementen kunnen worden veranderd, en welke
instituties blijven onveranderd? Verandering en bestendigheid worden in deze theorie gekoppeld aan de
reproductie en transformatie van een (actief) discours. (Ibid: 55-56)
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Story-lines
In dit altijd werkende proces van reproductie en transformatie vinden we actoren die niet zonder meer vrij
zijn; Hajer noemt actoren “holders of specific positions”, verweven in een web van betekenis (ibid: 56)
(vergelijk opnieuw met de “function vide” van Foucault). De routine van cognitieve verbintenis bestendigt
het discursieve begrip. Of zoals Davies en Harré stellen (geciteerd in Hajer 1995: 56):
“Once having taken up a particular position as one’s own, a person inevitably sees the world from
the vantage point of that position and in terms of the particular images, metaphors, story lines and
concepts.”
In deze context, waarin volgens de sociaalinteractieve discourstheorie de actor enerzijds gebruik maakt
van het geroutiniseerde begrijpen, en anderzijds een keuzemogelijkheid blijft bestaan, wordt het concept
van ‘story-lines’ geïntroduceerd. Ofschoon Davies en Harré het concept volgens hem niet duidelijk
definiëren, interpreteert Hajer (1995: 56) het als volgt:
“A story-line is a generative sort of narrative that allows actors to draw upon various discursive
categories to give meaning to specific physical or social phenomena. The key function of storylines is that they suggest unity in the bewildering variety of separate discursive component parts
(…). The underlying assumption is that people do not draw on comprehensive discursive systems
for their cognition, rather these are evoked through story-lines. As such story-lines play a key role
in the positioning of subjects and structures.”
Met deze story-lines wordt een subtiel mechanisme beschreven dat discursieve orde onderhoudt en
creëert. Tevens vormen zij een methodologisch instrument om de disciplinaire kracht van discursieve
praktijken te beschrijven. Die kracht blijkt uit het feit dat opeenvolgende sprekers vaak uit hetzelfde
discursieve frame putten, en zelfs wanneer een dominante story-line wordt aangevochten, gebeurt dat in
termen van de bekende categorieën (ibid: 57).
We vragen ons echter af hoe ‘vernieuwing’ dan plaatsvindt. Die vernieuwing kan ontstaan vanuit het
bekritiseren van het begrip dat voortkomt uit de geroutiniseerde categorieën (wat eerder in dit onderzoek
het bevragen van de vooronderstellingen is genoemd, en dat nauw verbonden is met de deconstructie) of
het introduceren van nieuwe combinaties van traditionele discursieve structuren (bijvoorbeeld door middel
van het gebruiken van historische voorbeelden, zoals Foucault vaak doet in zijn eigen werk).
Hajer (ibid: 57) stelt vast dat Davies en Harré relatief weinig aandacht schenken aan de mate waarin een
discours gestructureerd kan worden in instituties (hetgeen niet vreemd is gelet op hun sociaal
psychologische insteek). Bij de argumentatieve benadering van Hajer is het aspect van institutionalisering
eminent, onder andere omdat het een link legt naar de discursieve hegemonie. Politiek wordt in de
argumentatieve benadering begrepen als een strijd om de hegemonie, waarmee actoren hun definitie van
de werkelijkheid proberen te consolideren. Die argumentatieve praktijken worden door drie factoren
gedetermineerd (ibid: 59):
1) Geloofwaardigheid; nodig om te geloven in de subjectpositionering die door een discours wordt
gegeven, en om te kunnen leven naar de implicaties van die positionering.
2) Acceptatie; nodig voor de aantrekkelijkheid van een positie.
3) Vertrouwen; zodat eventuele twijfel wordt onderdrukt en inherente onzekerheden voor lief
worden genomen.
Deze factoren maken het punt dat discursieve hegemonie op de eerste plaats een socio-cognitief product
is. Tevens geeft Hajer hiermee nog eens aan dat argumenten weliswaar kunnen overtuigen vanwege een
bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld plausibiliteit, maar dat die plausibiliteit eerder een product is van
overredingskracht en overtuiging dan van puur cognitieve processen. Wat betreft de story-lines maken
deze punten duidelijk dat de kracht van story-lines onder andere zit in het gegeven dat zij ‘goed klinken’.
Het gaat het daarbij niet alleen om de plausibiliteit van het argument zelf, maar om het vertrouwen, etc.
dat de actor heeft in de actor achter de taaluiting en in de praktische context van die uiting. Daarnaast
hangt de acceptatie van een story-line af van de (vorming van de) eigen discursieve identiteit. (Ibid: 63)
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Zoals Hajer dat doet bij zijn casus over zure regen, stellen we dat de regulering van een conflict over
interdiscursieve problemen, zoals de problematiek rondom exoten, wordt gedetermineerd door de effecten
van bepaalde story-lines. Dit is een verstrekkende insteek, maar consistent met het hier ontworpen
theoretisch kader van sociaal constructivisme en het primaat van taal en argument. Deze argumentatieve
discourstheorie wijkt nauwelijks af van bijvoorbeeld Schön, die stelt dat metaforen een
gemeenschappelijke deler vormen voor communicerende actoren (en zelfs tussen verschillende
discoursen). Met behulp van die metaforen kunnen actoren hun eigen begrip van een probleem creëren,
kenniselementen die buiten hun specialisatie vallen (anders) interpreteren en lege gaten en
dubbelzinnigheden in de oorspronkelijke tekst opvullen. Hajer (1995: 62) sluit zich hier grotendeels bij
aan, en noemt dit interpretatieve proces discursieve sluiting (“discursive closure”), omdat op deze manier
de vaak hoge mate van complexiteit van wetenschappelijk onderzoek op zijn slechtst wordt gereduceerd
tot een visuele representatie of een aanstekelijke oneliner, waarbij het verlies aan betekenis en inzicht
substantieel is. Het verschil tussen de benaderingen van Schöns en Hajers schuilt erin dat de
laatstgenoemde stelt dat de regulatie van discoursen afhankelijk is van dit verlies aan betekenis en van het
multi-interpretabele karakter van een willekeurige tekst. Terugkomend op de eerder geciteerde definitie
van een story-line, kunnen we dit aanscherpen door te stellen dat story-lines interpretaties (“narratives”)
van de sociale realiteit zijn, waarin elementen van verschillende domeinen gecombineerd worden en
waarmee actoren in staat worden gesteld door middel van symbolische referenties tot een gezamenlijk
begrip te komen (ibid: 62).
Het punt van de story-line-benadering is dat er met het uiten van een specifiek element van die story-line,
of met de story-line zelf, de onlosmakelijk verbonden discursieve structuur die achter die story-line
schuilt, wordt ‘geactiveerd’. Zo bezien is ook de story-line zelf een metafoor. Aldus komen we tot drie
essentiële functies van story-lines (ibid: 63):
a) Ze faciliteren de reductie van de discursieve complexiteit van een probleem en ‘sluiten’ zo het
probleem (waardoor het ‘hanteerbaar’ wordt).
b) Naarmate ze beter geaccepteerd worden, en meer actoren gaan gebruiken, krijgen ze een ritueel
karakter en geven ze bestendigheid aan het debat. Tevens rationaliseren zij een bepaalde aanpak
waardoor er een ‘coherent’ probleem ontstaat (met dus een ‘coherente’ oplossing).
c) Ze stellen verschillende actoren in staat begrip en discursieve vaardigheid te verkrijgen van een
fenomeen dat buiten hun eigen specialisme of ervaring staat.
Met Hajer concluderen we dat story-lines een essentieel element van de argumentatieve benadering zijn.
Zij clusteren kennis, positioneren actoren, en creëren coalities van actoren uit verschillende domeinen.
Een story-line reduceert metaforen, analogieën, historische verwijzingen, clichés, collectieve angsten en
schuldgevoelens. De lege en ambigue discursieve reducties die story-lines zijn, vormen een essentieel
cement van een communicatief netwerk met actoren (met verschillende, overlappende en conflicterende
percepties) binnen en tussen verschillende coalities. Hajer noemt ze niet voor niets “the prime vehicles of
change” (ibid: 63).
Story-lines construeren (politieke) problemen, en daarbovenop creëren ze een sociale en morele orde in
een gegeven domein (ibid: 64). Daarnaast vervangen ze complexe debatten en bezitten ze het vermogen
deze debatten in een bepaalde richting te sturen of ze zelfs te beslissen (ibid: 65).
3.9 Samenvatting
Doel van een theoretisch kader is het onderzoek in (theoretisch) goede banen te leiden. In dit hoofdstuk
zijn tal van stromingen, concepten, richtingen, posities en insteken aan bod gekomen, die tezamen het
raamwerk vormen van waaruit onderzoek wordt verricht. Duidelijkheidshalve is het toch wenselijk een
recapitulatie te maken van het wereldbeeld, de epistemologie, de kennisopvatting en de daaraan verbonden
objecten van kennis. Wat hier volgt is daarom ook een explicitatie van het theoretisch kader dat ten
grondslag ligt aan dit onderzoek.
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We zijn begonnen met het identificeren van historische debatten, daar deze ons helpen de huidige plaats
van het sociaal constructivisme te begrijpen. Het sociaal constructivisme stelt dat elk feit gepercipieerd
wordt vanuit een specifiek sociaal (denk)kader, en dat dit feit derhalve niet alleen de gepercipieerde
wereld reflecteert, maar ook de act van het percipiëren vanuit de sociale specificiteit. Het belangrijkste
gevolg daarvan is het inzicht dat de werkelijkheid mede gecreëerd wordt door sociale processen. Daarmee
vormt het sociaal constructivisme een scherp contrast met het positivisme, dat louter rekening houdt met
de wereld an sich. Naast het positivisme is er nog een andere belangrijke stroming waartegen het sociaal
constructivisme kan worden afgezet. Die stroming wordt essentialisme genoemd en valt op doordat het
vele stromingen aanduidt, namelijk elke stroming die stelt dat verschijnselen een essentie hebben.
Het sociaal constructivisme is een epistemologie, geen ontologie. Dat wil zeggen dat het zich bezighoudt
met het menselijke vermogen kennis van de dingen te krijgen, niet met het wezen van die dingen zelf
(zoals het essentialisme). Dit is een eminent onderscheid omdat het de grens aangeeft van datgene
waarover de sociaal constructivist uitspraken kan en wil doen. Wanneer we aan de slag gaan met het
exotenvraagstuk, dienen we deze notie voortdurend bij ons te dragen. We willen namelijk voorkomen ons
te moeten ‘excuseren’ voor het realiteitsgehalte van bijvoorbeeld de mogelijke schade die de exoot
aanricht. De sociaal constructivist erkent noch ontkent deze schade; hij wil ‘slechts’ begrijpen hoe deze
schade wordt geconstrueerd door sociale processen.
Een van de krachtigste argumenten om vanuit het sociaal constructivisme te opereren ontvouwt zich
wanneer we deze insteek concreet maken in de discipline van het bos- en natuurbeheer. Aan de hand van
het concept ‘wildernis’ ontdekken we een centrale paradox die ons doet realiseren dat het onmogelijk is
concepten te gebruiken die niet voor een deel door menselijke perceptie en sociale, plurale processen
worden gecreëerd. Toch ziet de sociaal constructivist zich ook voor problemen gesteld. Het grootste
probleem is het verdwijnen van een ‘houvast’, en het verzinken in een oneindig relativisme. De door deze
tegenwerping voorgestelde positie van de sociaal constructivist is echter te simplistisch. Een zekere vorm
van relativisme is onvermijdelijk, maar dat leidt niet per se tot absolutisme, radicaal relativisme of
nihilisme.
Binnen het sociaal constructivisme zijn vele, meer verfijnde posities te ontdekken. Het blijkt dat elke
positie afgemeten kan worden aan de hand van het gewicht dat zij toebedeelt aan het belang van de
werkelijkheid an sich enerzijds, en de invloed van sociale processen9 op de perceptie van de werkelijkheid
anderzijds. De stroming binnen het sociaal constructivisme waarbij wij ons aansluiten heet het kritisch
realisme. Het combineert de epistemologische presupposities van het conventionalisme (waarheid is een
(inter)subjectief fenomeen) met de ontologische presupposities van het empirisme (de werkelijkheid
bestaat onafhankelijk van onze ideeën ervan) en is daardoor bij uitstek geschikt voor het theoretisch kader
van dit onderzoek.
We hebben het sociaal constructivisme nu grofweg geplaatst en beschreven. Met behulp van Michel
Foucault schaven we het vervolgens bij en geven het een nadere invulling. Gekeken naar zijn hoofdwerk
De woorden en de dingen (Foucault 1982) is Foucault een typische postmodernist. In dat werk ontvouwt
zich een kritiek op de moderniteit die grote gevolgen heeft voor het mens-zijn, het subject, geschiedenisen kennisopvattingen, en de waarheidsclaims die we kunnen maken – om enkele gevolgen te noemen.
Deze implicaties gaan hand in hand met de methode die “de archeologie van het weten” wordt genoemd.
In het licht van deze bredere kritiek moeten we het sociaal constructivisme begrijpen en gebruiken.
9

En uiteraard ook de fysische menselijke perceptie maar die is minder interessant omdat die voor ieder mens
grofweg hetzelfde is, immers: het gezichts-, hoor-, reukvermogen, etc. wijkt bij de menselijke soort onderling
nauwelijks af.
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We vragen ons vervolgens af hoe we de ‘werkelijkheid’ vanuit het sociaal constructivisme kunnen
bestuderen. (Daarbij is het onvermijdelijk ontologische uitspraken te doen, maar het is belangrijk ons te
realiseren dat het object van deze uitspraken de mogelijkheidsvoorwaarden zijn van het sociaal
constructivisme, niet het product.) Het is de term ‘discours’ die de sleutel vormt tot de verbinding tussen
het wereldbeeld van het sociaal constructivisme en het object en methode van dit onderzoek. Ten
grondslag aan de discoursopvatting liggen specifieke claims over wat kennis en macht is
(zie ‘de genealogie van de macht’ van Foucault). Aan de hand van Foucaults gebruik van ‘disciplinering’
ontdekken we dat kennis en macht zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Dit is revolutionair omdat macht
van oorsprong wordt geassocieerd met onderwerping, onderdrukking, belemmering, etc. Volgens de
nieuwe machtsopvatting is macht productief: het genereert kennis.
Het concept van ‘story-lines’ helpt ons bij de nadere invulling van Foucaults theoretische machts- en
discoursopvattingen. Story-lines beschrijven de subtiele mechanismen die een discursieve orde
onderhouden en creëren. Ook vormen zij een methodologisch instrument om de disciplinaire kracht van
discursieve praktijken te beschrijven. De kracht van story-lines schuilt onder andere in het vertrouwen dat
zij opwekken bij zowel de toehoorder als de gebruiker, daardoor zijn zij een essentieel element van de
argumentatieve benadering. Kort gezegd: story-lines clusteren kennis, positioneren actoren, en creëren
coalities van actoren uit verschillende domeinen. Daarnaast reduceert een story-line metaforen,
analogieën, historische verwijzingen, clichés, collectieve angsten en schuldgevoelens en vormt op die
manier het cement van een communicatief netwerk, bijvoorbeeld binnen een coalitie. Met Hajer (1995:
65) stellen we tot slot vast dat story-lines problemen construeren, een sociale en morele orde creëren,
complexe debatten vervangen, en het vermogen bezitten deze debatten te beslissen. Hierdoor vormen
story-lines een onmisbare schakel in deze discoursanalyse.
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Aan de hand van het theoretisch kader in het vorige hoofdstuk (waarin we hebben gezien welke
epistemologische concepten en stromingen ten grondslag liggen aan de onderzoeksvragen) gaan we ons nu
richten op de manier waarop we deze concepten en stromingen kunnen ‘activeren’, dat wil zeggen, we
gaan ons richten op de manier van datageneratie en -analyse. Allereerst bespreken we de grove lijnen van
het onderzoek, zoals de keuze van de soort bronnen, en bakenen we enkele kernconcepten van dit
onderzoek af, zoals het ‘Nederlandse exotendiscours’, ‘discursieve hegemonie’ en ‘discourscoalitie’.
Vervolgens wordt ingegaan op de manier van datageneratie en -analyse uit krantenartikelen en uit
(semi)wetenschappelijke artikelen voor de discoursanalyse. Dan kijken we hoe we het tweede deel van dit
onderzoek – de deconstructie van de coalitie met de hegemonie – kunnen vormgeven. We ronden het
hoofdstuk af met een korte samenvatting.
4.1 Afbakening van concepten
Voordat we verder gaan met het beantwoorden van de vraag naar wat geschikte data is, en welke bronnen
hiervoor worden gebruikt, moeten we drie essentiële concepten afbakenen. We praten voortdurend over
‘het Nederlandse exotendiscours’, om vervolgens te spreken van de ‘discursieve hegemonie’ van één van
de ‘discourscoalities’. Maar welke concrete realiteit moeten we ons daarbij voorstellen?
Om met ‘het Nederlandse exotendiscours’ te beginnen. Wellicht komt het hier van pas nog eens duidelijk
te maken dat het hier gaat om discoursbestudering. De vraag wat Nederlandse exoten zijn, of hoe we ze
precies moeten definiëren is daarom van weinig betekenis. We richten ons immers niet op de exoot als
reële entiteit (waarbij we aan de hand van canonlijsten zouden kunnen nagaan welke soorten nu precies als
exoot worden gekend), maar op het exotendiscours als reële entiteit. De te bestuderen ‘atomaire eenheid’
van dit discours is niet de exoot, maar de enuntiatieve functie in de vorm van de taaluiting (zie par. 3.7
voor de relatie tussen taal, discours en subject). ‘Het Nederlandse exotendiscours’ verwijst nu naar het
geheel van ideeën, concepten, en categorieën die worden ge(re)produceerd en getransformeerd met
betrekking tot de Nederlandse exoot (vergelijk Hajer 1995: 44). Dit betekent niet dat elke taaluiting (als
concrete representant van de enuntiatieve functie) over een Nederlandse exoot direct tot het Nederlandse
exotendiscours kan worden gerekend, maar wel dat in potentie elke taaluiting van deze aard (mits die zich
beperkt tot de Nederlandse taal, de Nederlandse exoot en de Nederlandse grens) de ruwe grondstof van
deze discoursbestudering vormt. Bij de uiteindelijke karakterisering van het discours gaat het evenwel om
terugkerende fenomenen, die niet onveranderlijk of statisch zijn, maar beweeglijk, veranderlijk en toch
betekenis kunnen geven aan één en dezelfde realiteit. Deze terugkerende fenomenen duiden we aan als
empirische indicatoren, en ze komen in paragraaf 4.2 uitgebreider aan bod.
Nu we duidelijk hebben gemaakt dat het hier om taaluitingen gaat, moeten we de te gebruiken bronnen
afbakenen. Onder taaluiting valt immers niet alleen het geschrevenen, maar ook het gesproken woord. Dit
onderzoek richt zich echter op geschreven tekst. Maar waar vinden we geschreven tekst over de exoot? In
de wetenschappelijke literatuur daarover. Maar ook in (semi)wetenschappelijke bladen en op natuur
gerichte lectuur. We denken eveneens aan de media; de media discussiëren volop over exoten. Een deel
van die media, zoals televisie en radio, vormen echter in praktisch opzicht moeilijk te onderzoeken
materiaal. Krantenartikelen daarentegen zijn minder ‘vluchtig’ en hebben als voordeel dat zij terug te
vinden zijn in digitale bestanden. Analyseren we dus krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke
artikelen dan hebben we daarmee een belangrijk deel van de taaluitingen binnen het exotendiscours te
pakken.
We moeten ons realiseren dat aan verschillende bronnen verschillende voor- en nadelen kleven. Een
nadeel bijvoorbeeld van het gebruik van de media, en dus aan het gebruik van krantenartikelen, is dat de
media nieuws ‘construeren’.
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Het loont hier uitgebreider op in
Box 4.1: ‘Burda’-model
te gaan, omdat het duidelijke
Dit model is vernoemd naar het Duitse modeblad ‘Burda’, een blad dat
parallellen vertoont met de
de lezer in staat stelt, met behulp van een uitvouwbaar blad met
constructivistische insteek van dit
verschillende patronen en stippellijnen in verschillende kleuren die door
onderzoek. Van Ginneken (2002)
elkaar heenlopen, met een stift bepaalde patronen te accentueren,
gaat in op een aantal factoren dat
waardoor er uit een aanvankelijk chaotisch samenraapsel ‘mooie’
nieuws ‘maakt’. Startpunt daarbij
creaties ontstaan. Van Ginneken (2002) vergelijkt dit proces met de
is wat hij noemt het ‘Burdachaotische wereld om ons heen, waaruit we bepaalde patronen
accentueren. Net als wetenschap, onderwijs, religie, opvoeding, etc.
model’ (zie box 4.1). Dit model
spelen ook de media in dit ‘accentueren’ een zeer belangrijke rol.
stelt dat journalisten met de voor
hun beschikbare middelen deze
chaotische wereld aan ons duidelijk maken door het niet aflatende accentueren van bepaalde patronen.
Daardoor is het onvermijdelijk dat andere patronen minder goed aan bod komen. De mechanismen die bij
die accentuering een rol spelen zijn in feite de antwoorden op de vraag wat nieuws ‘maakt’. Van Ginneken
noemt onder andere het ‘opvallende’, de ‘tijdspanne’ (deze moet heel kort zijn – het liefst een of twee
dagen), de ‘schaal’ en de ‘omvang’ van de gebeurtenis, het ‘onverwachte’, ‘duidelijkheid’,
‘ongecompliceerdheid’, en ‘negativiteit’ (“slecht nieuws is goed nieuws”). Ook blijkt dat wanneer nieuws
eenmaal de krantenkoppen heeft gehaald, het ook een tijdje nieuws blijft. Deze constructie van het nieuws
geeft te denken in hoeverre krantenartikelen een goede representant zijn van de discursieve activiteit
binnen een discours. Veel meer dan ons dit afvragen kunnen we echter niet doen. Feit blijft namelijk dat
deze krantenartikelen taaluitingen van het exotendiscours weergeven, en daardoor een belangrijke
databron vormen. Dat voorzichtigheid geboden is, is echter duidelijk. De kaalkap van een douglasopstand
bijvoorbeeld zou men ‘negatief’ kunnen noemen, dus goed nieuws, ook is het opvallend, ongecompliceerd
(weg is weg) en heeft het een zekere impact omdat bepaalde patronen (bos blijft immers meestal gewoon
staan) worden doorbroken. Of we op basis hiervan mogen verwachten dat de exoot in de meeste
krantenartikelen hierom ‘negatief naar voren zal komen’ (positief nieuws over de exoot is volgens deze
ideeën immers geen nieuws) is moeilijk te zeggen. Het is echter een legitieme vraag of we met de analyse
van krantenartikelen nu iets vinden over de manier waarop het nieuws wordt geconstrueerd, of over de
‘tastbare’ kenmerken van het exotendiscours. Vermoedelijk ligt het antwoord in het midden.
Gelukkig kunnen we andersom diezelfde vragen stellen bij het analyseren van (semi)wetenschappelijke
artikelen. De meeste auteurs van deze artikelen zijn wetenschappers, en schrijven met een geheel ander
doel dan de journalist. Zij zijn er doorgaans bij gebaat een evenwichtig, goed doordacht stuk te
presenteren, waarmee zij – meestal hun collegae – proberen te overtuigen. Verwacht mag worden dat deze
artikelen daarom complexer zijn, maar ook anders van aard en opbouw. En opnieuw kunnen we ons
daarbij de vraag stellen in hoeverre we met de analyse van (semi)wetenschappelijke artikelen nu iets
vinden over de manier waarop het nieuws wordt geconstrueerd, of over de ‘tastbare’ kenmerken van het
exotendiscours. Ook hier zal de waarheid in het midden liggen, zoals dat ook het geval is bij de, in het
theoretisch kader besproken, moeilijkheid van de kennisstroom tussen het te bestuderen object en het
kennend subject. Omdat we met de krantenartikelen en de (semi)wetenschappelijke artikelen in veel
opzichten twee uitersten op dezelfde schaal onderzoeken, menen we desalniettemin te mogen concluderen
dat we een evenwichtige doorsnee van de taaluitingen binnen het exotendiscours verkrijgen. In dat opzicht
achten we de hier gebruikte bronnen representatief voor exotendiscours dat we gaan onderzoeken.
Het concept van ‘exotencoalitie’ is het belangrijkste in dit onderzoek. Maar wat verstaan we onder een
coalitie, en hoe bakenen we een coalitie af? Allereerst stellen we vast dat hoe we deze coalities gaan
benoemen op zichzelf genomen een subjectieve aangelegenheid is. Het slagen van de missie om het
exotendiscours te beschrijven valt of staat dan ook bij de mate waarin we die benoeming kunnen
ondersteunen, en niet zozeer bij de manier waarop we de coalities benoemen. Onder andere om deze reden
wordt gekozen voor de eenvoudigste optie en wel om de coalities te benoemen aan de hand van de
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‘manier waarop de exoot naar voren komt’. In de inleiding zijn er twee coalities benoemd en wel met de –
zij het niet erg gesofisticeerde – namen van de ‘voor exoten’-coalitie en de ‘tegen exoten’-coalitie. Deze
eenvoudige aanduiding heeft als voordeel to the point te zijn in de zwartwitte wereld waarin de exoot òf
gekapt, vervolgd, uitgeroeid, bejaagd, beschoten, etc. wordt, òf niet. Met die context in gedachte moeten
we volgens mij het exotendiscours benaderen. Dat betekent niet dat we daardoor gedoemd zijn tot een
weinig genuanceerde kijk op de zaak, maar wel dat we ons realiseren dat de uiteindelijke consequenties
die verbonden zijn aan de discursieve praktijken in het exotendiscours over het bestaan of niet-bestaan van
de exoot gaan. Het leidend principe bij de indeling van de exotencoalities, kunnen we derhalve besluiten,
zal (voor beide bronnen) zijn de ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. Later bespreken we
uitgebreider de waarden van deze categorie, maar voor nu kunnen we alvast stellen dat dit resulteert in
drie coalities: de voorcoalitie, de tegencoalitie en de middencoalitie.
We moeten nu eerst nog vaststellen wie of wat nu eigenlijk de coalities opmaakt. In paragraaf 3.7 zagen
we dat we niet zonder meer kunnen spreken van subjecten die de coalities vormen. De manier waarop
Foucault over de verhouding tussen taal, discours en subject denkt (met behulp van de enuntiatieve
functie) is van belang voor een goed begrip van de oorsprong van de discoursanalyse. Als praktische
leidraad brengt het ons evenwel in grote problemen met betrekking tot de invulling van een
discourscoalitie. Om een deel van deze en andere theoretische moeilijkheden te ondervangen hebben we
hierboven gesteld dat we taaluitingen bestuderen als representaties van de enuntiatieve functie. Van
daaruit geredeneerd worden onze coalities opgemaakt door de documenten waarin we die taaluitingen
vinden. Wanneer we echter van ‘coalities’ spreken, ligt het voor hand over mensen (en dus de auteurs) te
spreken als diegene die een coalitie opmaken. De theoretische moeilijkheden die Foucault daarbij
identificeert zijn voor ons, praktisch gezien, geen issue. Er loert echter een andere moeilijkheid. Omdat we
de artikelen indelen aan de hand van ‘de manier waarop de exoot naar voren komt’, en op basis daarvan de
auteurs bij de verschillende coalities indelen, kan het gebeuren dat één auteur, met twee publicaties, in
twee verschillende coalities terechtkomt. De verwachting is echter dat dit maar zelden zal gebeuren. We
concluderen daarom dat we, strikt genomen, de artikelen nemen als constituerende elementen van een
coalitie. Het zal af en toe echter ook voorkomen dat we over auteurs spreken als onderdeel van een
bepaalde coalitie. Zolang we onthouden dat dit formeel gezien onjuist is, durven we het ons te permitteren.
Tot slot van deze paragraaf een woord over het derde, vaak gebruikte, concept ‘discursieve hegemonie’.
Dit concept verwijst naar de relatieve ‘kracht’ en ‘aanwezigheid’ van een specifieke discourscoalitie ten
opzichte van de andere coalities, met als achterliggende idee dat de verschillende coalities met elkaar
strijden om de discursieve hegemonie binnen het discours. Maar hoe vallen deze grootheden van kracht en
aanwezigheid te meten, en in welke eenheden moeten we ze uitdrukken? In het voorafgaande hebben we
gesteld dat we dit exotendiscoursonderzoek willen plaatsen in de ‘concrete’ context van de performatieve
taaluiting (als reflectie van de enuntiatieve functie) die beslist over het leven of niet-leven van de exoot.
Als we deze richtlijn ook aanhouden bij de vraag naar discursieve hegemonie, komen we niet in de
problemen bij het vinden van de juiste eenheid voor het uitdrukken van de moeilijk te concretiseren
grootheden als ‘kracht’ en ‘aanwezigheid’. Daarbij moeten we in ogenschouw nemen dat ‘hegemonie’ een
leeg concept blijft als we het louter reserveren voor numerieke meerderheid van een bepaalde waarde, op
basis waarvan we coalities en hun eventuele hegemonie onderscheiden. Temeer als blijkt – de theoretische
mogelijkheid bestaat althans, daar we ons in eerste instantie baseren op kranten- en
(semi)wetenschappelijke artikelen – dat de taaluitingen die aan de basis staan van de discoursindeling, op
geen enkele wijze overeenstemmen met de praktijken van het exotenbeheer.
Dit is een moeilijk maar geen fundamenteel frictiepunt voor een onderzoek dat zich richt op ‘taalkracht’ in
plaats van ‘daadkracht’. En zonder opnieuw (zie vorige hoofdstuk) te willen uitleggen waarom we
überhaupt het primaat bij de taal leggen, kunnen we hier, zonder onze eigen uitgangspunten te
verloochenen, toch vrij gemakkelijk het hoofd bieden aan de hierboven geuite moeilijkheden. De
oplossing laat zich inleiden door het verwerpen van een taalkundig analytisch onderscheid dat we
eigenlijk niet mogen maken. Dat is: de werkelijkheid opdelen in een abstracter deel (de wereld van de
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taal) en een concreter deel (de wereld van de praktijk), of: spreken van taalkracht versus daadkracht,
enzovoort. Veeleer zouden we hier moeten spreken van verschillende discursieve niveaus die, ondanks
hun niveauverschil, relatief eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden omdat zij tot hetzelfde
exotendiscours worden gerekend. Zo bezien is de oplossing die hier wordt aangedragen niet alleen
theoretisch gezien consistent, maar ook het logische gevolg van een zienswijze die inherent is aan
discoursonderzoek, en waarbij de kracht van de taal in haar performatieve karakter schuilt (zie ‘linguïstic
turn’ paragraaf 3.1). Houden we dus bij de vraag naar de discursieve hegemonie van een bepaalde coalitie,
als richtlijn de context van de performatieve taaluiting die beslist over het bestaan van de exoot aan, dan is
het noodzakelijk die documenten te onderzoeken waarin ‘direct’ over het bestaan van de exoot wordt
beslist. Dat zijn beleidsdocumenten van lokaal tot (inter)nationaal niveau, soms uitgevaardigd door de
overheid, soms door natuurbeheerinstanties. De eerder gestelde hegemonievraag is nu simpel te
beantwoorden: op het moment dat we een bepaalde discourscoalitie kunnen koppelen aan
beleidsdocumenten waarin op wettelijke of rechtsgeldige gronden over de exoot wordt beslist, spreken we
van een discursieve hegemonie van die coalitie. Met Hajer (1995: 61) noemen we dit institutionalisering
van een discours, en met hem identificeren we nog een ander aspect van de hegemonie: structurering. Dit
verwijst naar de machtsposities van de coalities binnen een discours. Dit is als gezegd moeilijk te meten,
maar een manier daarvoor is om te kijken naar de relatieve grootte (op basis van het aantal artikelen) van
een coalitie in het discours (we moeten er dan uiteraard zeker van zijn dat de selectie van de artikelen het
discours adequaat representeert), of naar zogenaamde ‘gezaghebbende’ documenten.
4.2 Datageneratie en –analyse van krantenartikelen
Zoals duidelijk is geworden met de onderzoeksvragen in het tweede hoofdstuk, houdt de concrete
werkwijze in dat er eerst een bomencasus wordt onderzocht om die vervolgens in het breder kader van de
‘algemene’ exoot te passen. Om die reden zal het bovenstaande verhaal eerst van toepassing zijn op de
‘bomen’, om vervolgens dezelfde procedure te doorlopen voor de discoursanalyse van de ‘algemene
exoot’. Dit betekent dat in hoofdstuk 5 het exotische bomen-discours wordt behandeld, met een analyse
van kranten- en (semi)wetenschappelijke artikelen en een uitgebreide beantwoording op de
hegemonievraag. In hoofdstuk 6 wordt het algemene exotendiscours onderzocht. Dit zal iets minder
uitgebreid gebeuren in vergelijking met hoofdstuk 5. Dat vinden we onder andere terug in het achterwege
blijven van een uitgebreide bespreking van de (semi)wetenschappelijke artikelen en in een korter
antwoord op de vraag welke coalitie de hegemonie bezit. Op de overige punten komen de
discoursanalyses nagenoeg overeen.
Nu de concepten zijn afgebakend, kunnen we ons toespitsen op de vraag hoe we data gaan genereren. We
beginnen met het onderdeel dat krantenartikelen onderzoekt. Als gezegd beperken we ons tot
Nederlandstalige artikelen die zich op hun beurt beperken tot de geografische grenzen van Nederland
(Vlaamse artikelen over exoten worden dus niet behandeld). Wat betreft de krantenartikelen, is het streven
tot zo’n vijftien jaar terug te gaan. Oudere artikelen worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar vormen
niet het belangrijkste object van onderzoek. Voor het zoeken van die artikelen wordt hoofdzakelijk
gebruik gemaakt van ‘Lexis-Nexis’, een digitaal Nederlands nieuwsbestand dat de volledige teksten bevat
van de belangrijkste Nederlandse dag- en nieuwsbladen. Daaronder vallen onder andere De Volkskrant
(vanaf 1995), NRC Handelsblad (vanaf 1990), Trouw (vanaf 1992), Het Parool (vanaf 1993), Financiële
Dagblad (vanaf 1994), maar ook de volledige teksten van recente jaren van regionale bladen en een aantal
opiniebladen zoals Vrij Nederland en Opzij. Ook wordt gebruik gemaakt van krantenknipsels en wordt er
gezocht in databases die niet zijn aangesloten op ‘Lexis-Nexis’. De belangrijkste daarvan zijn De Stentor
(waaronder De Stentor en bijvoorbeeld ook de Apeldoornse Courant vallen, De Gelderlander, het
Reformatorisch Dagblad en het Algemeen Dagblad (waaronder onder andere de Haagse Courant en het
Utrechts Nieuwsblad vallen). De belangrijkste zoektermen zijn: ‘exoot’, ‘exoten’, ‘exotisch’, ‘uitheems’
en ‘inheems’. Dat zal een enorme lijst aan resultaten opleveren, waaruit de bruikbare artikelen gefilterd
moeten worden. Met deze krantenartikelen gaan we vervolgens aan de slag.
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Maar waar gaan we op letten? We gaan op zoek naar empirische indicatoren die het cement vormen van
het discours en die de interdiscursieve activiteit binnen het discours registreren. Dat betekent dat we letten
op verhalen, analogieën, historische verwijzingen, clichés, collectieve angsten, metaforen,
schuldgevoelens, etc. Maar bijvoorbeeld ook op de argumenten en de soort argumentatie. Tabel 4.1 vormt
de blauwdruk voor het analyseren van de artikelen. De informatie wordt in een Excel-bestand verzameld,
zodat bij het analyseren gemakkelijk per categorie (A –J) kan worden gefilterd en gesorteerd.
Tabel 4.1: Blauwdruk analyseren krantenartikelen.
A
B
C
D
E
F
G

H

I

J
Opvallende
termen/bijzon
derheden

Soort
argumentatie

Argumenten
voor of tegen
de exoot

Complexiteit
van het artikel

Toonaard van
het artikel

Manier
waarop exoot
naar voren
komt
Type exoot

Bron

Datum

Krantenkop

A) De ‘krantenkop’ is in feite het identificatienummer van het artikel. Vaak zegt een krantenkop al het
nodige over de strekking van het artikel. (De auteur wordt niet vermeld, o.a. omdat die niet altijd bij het
artikel wordt genoemd.)
B) De ‘datum’ is de datum van verschijning in de krant. Veel verder dan vijftien jaar terug zullen de
artikelen niet gaan. De andere grens wordt opgemaakt door het heden aangezien ‘Lexis-Nexis’ dagelijks
wordt geüpdatet. De datum is mogelijk belangrijk omdat we, met behulp van een filter hierop, inzicht
verkrijgen in onder andere de verspreiding en bijvoorbeeld ook in een mogelijke omslag van
woordgebruik, etc.
C) De ‘bron’ geeft de naam weer van de krant waarin het artikel is geplaatst.
D) De ‘type exoot’-categorie maakt gebruik van de volgende waarden: ‘algemeen’ (waarin niet specifiek
een type wordt aangesproken), ‘bomen’, ‘insecten’, ‘planten’, ‘vogels’, ‘waterorganismen’ en
‘zoogdieren’. Met ‘waterorganismen’ duiden we op alle dieren en planten in het water. Dat betekent dat
‘planten’ alleen op landplanten slaat. Tussen haakjes wordt, mits mogelijk, de specifieke soort genoemd.
Gaat een artikel bijvoorbeeld alleen over de Amerikaanse eik, dan wordt dit als volgt genoteerd: ‘bomen
(Amerikaanse eik)’. Voor deze classificering wordt gekozen omdat het vermoeden bestaat dat de
geschreven tekst per soort aardig kan verschillen. Of dit vermoeden juist is zal moeten blijken. Het gaat er
nu echter om dat we met deze indeling in ieder geval de mogelijkheid openlaten dit te onderzoeken.
E) De ‘manier waarop de exoot naar voren komt’ is een essentieel onderdeel van deze analyse. Hier is
opzettelijk niet gekozen voor bijvoorbeeld ‘karakterisering’ (of: ‘typering’ van exoot door het artikel,
omdat er mogelijk artikelen zullen zijn die over een exoot handelen, zonder hem te karakteriseren. Is er
bijvoorbeeld een artikel dat slechts vermeldt dat er op een bepaalde plaats exoten worden gekapt omdat zij
schadelijk zijn voor de aanwezige inheemse bomen, dan wordt hier door de auteur niet een bepaalde
stelling voor of tegen de exoot ingenomen. Toch draagt het artikel wel degelijk bij aan het exotendiscours
en is het onderdeel van de discursieve activiteit binnen dat discours. Het feit dat er exoten worden gekapt,
is het gevolg van discursieve activiteit gericht tegen exoten. Dat daar melding van wordt gemaakt – hoe
neutraal ook – versterkt, door de pure melding ervan, (mogelijk zelfs onbewust) het cement binnen de
‘tegen exoten’-coalitie. Vandaar dat voor de aanduiding ‘manier waarop de exoot naar voren komt’ is
gekozen. Een artikel binnen deze categorie kan de volgende waarde hebben: ‘negatief’, ‘positief’,
‘neutraal’ en ‘positief versus negatief’. De vraag rijst nu misschien: wanneer krijgt een artikel dan de
waarde ‘neutraal’? Welnu, als er over een exoot wordt gesproken, zonder dat deze er op de een of andere
manier voordelig dan wel nadelig naar voren komt. Het is ook mogelijk dat er een waarde als: ‘positief
(negatief)’ wordt gegeven. Dat betekent dat de exoot in het artikel hoofdzakelijk ‘positief’ naar voren
komt, maar dat wel een enkel argument tegen de exoot wordt genoemd. De waarde: ‘positief versus
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negatief’ wordt gegeven aan artikelen die laveren tussen de twee gezichten van de ‘manier waarop de
exoot naar voren komt’.
F) De ‘toonaard’ van het artikel is voor dit onderzoek een minder interessante categorie, in de zin dat de
rol hiervan vooral ondersteunend is bij de ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. In twee
verschillende artikelen kan de exoot ‘negatief’ naar voren komen, terwijl de toonaard duidelijk verschilt.
Om die nuancering aan te kunnen geven is deze categorie in het leven geroepen. De waardes die kunnen
worden toebedeeld zijn de volgende: ‘neutraal’, ‘aanvechtend’, ‘alarmerend’, ‘kalmerend’, ‘alarmerend
vs. kalmerend’, ‘introducerend’, ‘problematiserend’, ‘verlichting’, ‘nuancerend’, ‘discussierend’,
‘bevestigend’ en ‘verontwaardigd’. Het is waar dat deze lijst niet het gehele ‘toonaardenspectrum’ bedekt.
Ook zal er altijd gediscussieerd kunnen worden over een bepaalde toegekende waarde. Toch wordt er op
vertrouwd dat ieder artikel met deze aanduidingen beter kan worden getypeerd, waardoor we de
categorieën beter op hun waarde kunnen schatten. Het zal blijken dat sommige waarden vooral voorkomen
bij een bepaalde waarde van de ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. ‘Aanvechtend’ zal men
bijvoorbeeld vaak vinden bij een artikel waarin de exoot ‘positief’ naar voren komt, terwijl ‘alarmerend’
vaker bij een artikel te vinden zal zijn waarbij de exoot ‘negatief’ naar voren komt. Omdat deze koppeling
onder andere wordt gemaakt aan de hand van de vooropgestelde waarde-indeling van de toonaard (met
‘aanvechtend’ wordt bijvoorbeeld geduid op een strijden tegen de, door het krantenartikel als zodanig
gepresenteerde, ‘heersende’ opvatting), heeft het geen zin later een filter toe te passen op deze categorie,
om die vervolgens te relateren aan een bepaalde coalitie. Het verband ligt dan namelijk niet alleen in de
resultaten, maar ook in het categoriseren, nog voordat er enige data wordt geanalyseerd.
G) De ‘complexiteit’ van het artikel kan variëren van ‘1’ (zeer laag) tot ‘7’ (zeer hoog). Deze categorie zal
van pas komen bij het nagaan of bijvoorbeeld de waarde van de toonaard van een artikel, of de manier
waarop de exoot naar voren komt, of de waarde van een andere soort categorie, verband houdt met de
complexiteit van het artikel. Krantenartikelen zullen in de regel niet hoger scoren dan ‘5’. Bij de
(semi)wetenschappelijke artikelen is de verwachting dat de complexiteit gemiddeld aanzienlijk groter zal
zijn dan bij krantenartikelen.
H) Dit is een meer inhoudelijke categorie, waarbij in enkele woorden de argumentatie van het artikel voor
of tegen de exoot zal worden weergegeven. Opnieuw gaat het hierbij niet om beantwoording van de vraag
waarom een bepaalde exoot zo wordt gekarakteriseerd, maar om de vraag waarom een exoot zo naar voren
komt. Vanwege de grote uiteenlopendheid van de waardes van deze categorie (ze kunnen immers niet op
voorhand worden vastgesteld), heeft het geen zin in een later stadium een filter op deze categorie toe te
passen. Deze categorie is vooral ondersteunend voor de categorie waarbij wordt gekeken naar de soort
argumentatie (I).
I) Deze categorie deelt de waarden gevonden bij categorie ‘H’ in op de volgende punten: ‘ecologie’,
‘recreatie’, ‘ethiek’, ‘economie’, ‘cultuur’ en ‘historie’. De verwachting is dat alle soorten argumenten bij
een van deze waardes kunnen worden ingedeeld. Omdat een artikel niet zelden een beroep zal doen op
meer dan een soort argument, kunnen meerdere waardes bij deze categorie worden aangetroffen. Deze
indeling zal soms zorgen voor problemen, omdat een argument mogelijk kan worden ingedeeld bij
meerdere soorten argumenten. Het argument: “De exoot hoort hier niet thuis” kan in een ecologische
context staan, maar ook in ethische, en misschien bedoelt de auteur wel dat hij hier niet thuishoort omdat
hij lelijk is. Wanneer die onduidelijkheid bestaat, worden ofwel alle soorten argumenten waartoe hij kan
behoren weergegeven, of er wordt geen soort argument weergegeven. Argumenten die een esthetische of
expressieve aard hebben (zoals: “De exoot mag blijven want hij is mooi”), worden aangeduid met de
waarde ‘recreatie’.
J) Tot slot worden opvallende termen of bijzonderheden weergegeven. Met deze categorie richten we ons
expliciet op het eerder genoemde rijtje van verhalen, analogieën, historische verwijzingen, clichés,
collectieve angsten, metaforen, schuldgevoelens, etc. Opvallende woorden, zinnen of constructies kunnen
in deze categorie worden benoemd. Op voorhand denken we bijvoorbeeld aan het dreigen met
doemscenario’s, aan metaforen als ‘vermoorden’, ‘oprukken’, kortom alles wat opvalt omdat het een
‘afwijkend’ karakter heeft, zal in deze categorie worden benoemd.
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Als we dus uiteindelijk het Excel-schema hebben ingevuld, en per krantenartikel voor iedere categorie
waardes hebben toegekend, kan het analyseren beginnen, bijvoorbeeld in de vorm van het leggen van
verbanden tussen twee categorieën. We kunnen echter in potentie heel veel verbanden leggen. Een aantal
daarvan valt in ieder geval af (zie de hierboven besproken categorieën) en een ander groot deel heeft
simpelweg geen zin of betekenis.
Maar op welke verbanden letten we wel? Omdat we de coalities indelen aan de hand van de ‘manier
waarop de exoot naar voren komt’, dienen we sowieso te kijken naar het (absolute) aantal artikelen per
waarde in deze categorie. Andere interessante verbanden zijn mogelijk die tussen deze categorie en
achtereenvolgens ‘complexiteit’ en ‘soort argumentatie’. Het heeft echter weinig zin nu alle mogelijk
belangwekkende verbanden op te sommen. Vermoedelijk zal er vaak geen verband zijn waar dat wel
verwacht werd, en andersom.
4.3 Datageneratie en –analyse van de (semi)wetenschappelijke artikelen en overig
Voor de (semi)wetenschappelijke artikelen geldt hetzelfde als voor de krantenartikelen: we beperken ons
tot de Nederlandse taal en de Nederlandse grens. Deze artikelen worden gezocht met behulp van de
digitale, bibliografische zoeksystemen van de Wageningen Universiteit. Een groot beroep wordt gedaan
de ‘Wageningen Catalogue’ en ‘ARTIK’. Het laatstgenoemde programma is een bibliografisch bestand
met beschrijvingen van artikelen uit ruim 120 vaktijdschriften, onder andere op het gebied van
natuurbeheer en de groene ruimte. Wederom wordt gezocht met termen als ‘exoot’, ‘uitheems’, etc. Ook
wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘snowball-effect’. Dat is een manier van literatuur zoeken aan
de hand van de bronvermelding van een artikel.
Per artikel wordt voor de volgende categorieën een waarde gezocht: ‘Auteur’ – ‘Titel’ – ‘Jaar’ – ‘Bron’ –
‘Type exoot’ – ‘Manier waarop de exoot naar voren komt’ – ‘Toonaard’ – ‘Complexiteit’ – ‘Opvallende
termen/bijzonderheden’. De waardes van iedere categorie komen overeen met die van de krantenartikelen.
Bij de (semi)wetenschappelijke wordt overigens wel de auteur vermeld. Qua analyse wordt dezelfde
insteek als bij de krantenartikelen gebruikt. De categorieën van ‘argumenten’ en ‘soort argumentatie’
ontbreken. Dat komt omdat deze artikelen over het algemeen een dermate complexe opbouw hebben, dat
we meer recht aan ieder artikel willen doen dan het slechts met enkele woorden vermelden van de
argumentatie en de soort argumentatie. Daarom zal per artikel in één alinea een korte samenvatting
worden weergegeven (zie bijlagen 2 en 3).
Overigens is het streven om over de exotische boomsoorten zoveel mogelijk artikelen te verzamelen. Dit
omdat het exotische bomen-discours in dit onderzoek een soort casusfunctie heeft. Voor ieder type exoot
zoveel mogelijk artikelen te verzamelen en te verwerken zou qua werklast teveel zijn. Er wordt daarom
naar gestreefd van iedere ander type exoot (‘algemeen’, ‘vogels’, ‘zoogdieren’, etc.) drie tot vijf
(semi)wetenschappelijke artikelen te verzamelen. Hoeveel artikelen we over de exotische bomen in
Nederland zullen vinden is moeilijk in te schatten. Als dat aantal richting de vijftien gaat, zou dat naar
tevredenheid zijn. Ook niet onbelangrijk is dat zo’n aantal wat betreft de werklast haalbaar is. Mocht nu
blijken dat we veel meer artikelen over exotische boomsoorten verzamelen, dan wordt er een selectie op
jaartal toegepast; de oudste artikelen vallen dan af.
Ook worden er story-lines geformuleerd. Dat is een moeilijk proces, omdat we soms, al lezend, nieuwe
story-lines zullen tegenkomen, en we vervolgens moeten terugzoeken in de reeds behandelde artikelen om
te kijken of de nieuwe story-line ook daarin naar voren komt. Bij de (semi)wetenschappelijke artikelen
baseren we de story-lines op de samenvatting (zie bijlage 2 en 3). Bij de krantenartikelen in het exotisch
bomen-discours zoeken we de lines in de teksten zelf, terwijl we bij de krantenartikelen in het algemene
exotendiscours al een idee hebben van welke lines we ongeveer kunnen verwachten. Op basis van de
informatie in Excel (argumentatie, opvallende termen/bijzonderheden, etc.) worden dan de verschillende
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story-lines geïdentificeerd. Per coalitie worden de gebruikte story-lines kort besproken op onder andere de
precieze manier van voorkomen.
Als het goed is kunnen we dan op basis van deze gegevens per coalitie een uitgebreide beschrijving
maken. Maar de discoursanalyse is daarmee nog niet compleet. We zullen ook kijken naar de hegemonie.
Als gezegd gebeurt dit bij het exotisch bomendiscours uitgebreider dan bij het algemene exotendiscours.
Dat betekent dat we kijken naar boscijfers om meer te weten te komen over de ontwikkeling van het
exotenareaal in Nederland. Ook kijken we naar gezaghebbende documenten voor de structurering, en naar
de nationale wet- en regelgeving voor de institutionalisering. Maar we kijken ook naar regelgeving op
andere discursieve niveaus, waaronder de regelgeving omtrent exoten van natuurbeschermingsorganisaties
en zoals die regelgeving naar voren komt in een gebiedinrichtingsplan. Bij het algemene exotendiscours
blijft de beantwoording van de hegemonievraag beperkt tot één niveau, en dat is (een deel van) de
internationale wet- en regelgeving.
Hoofdstuk 7 vormt het laatste deel van de disoursanalyse. Daarin wordt de vraag beantwoord in hoeverre
het exotische bomendiscours overeenkomt met het algemene exotendiscours. Ook worden verschillende
discussiepunten, die gerezen zijn na aanleiding van de discoursanalyse, besproken.
4.4 Datageneratie en –analyse van het ‘theoretische’ deel
Wat betreft het meer theoretische gedeelte gaat het om data die in relatie staat met ‘deconstructie’ en het
‘anders denken’. ‘Deconstructie’ is een term die bekend is geworden door Jacques Derrida.
‘Deconstructie’ duidt in zijn werk op het volgende:
“In haar kritische of negatieve rol kan men deconstructie typeren als: verzet tegen hermeneutiek,
die met haar methode van tekstuitleg belooft ‘een auteur beter te kunnen verstaan dan deze
zichzelf’, daarmee de illusie bevestigend dat achter elke tekst één ware betekenis schuilt; verzet
tegen de ideologie-kritische (of kennis-sociologische) wijze van tekstlezen, alsof het terugplaatsen
van een taaluiting in de sociaal-ongelijke, maatschappelijke context de klassengebondenheid ervan
moet onthullen; kritiek op het historiserend lezen van teksten, omdat de definitieve betekenis van
een tekst niet manifest wordt als de toenmalige betekenissen van woorden en begrippen zijn
opgehelderd. Het ‘constructieve’ element in de deconstructie-methode omvat een vorm van ‘close
reading’, waarin de onuitgesproken achtergronden, de denktrant naar voren komen en vraagt
aandacht voor de visuele ‘sporen’ van de tekst als denkvorm (lay-out, bladvulling, zetvorm, enz.)
als onuitgesproken betekenisgeving; het houdt voorts een soort transcendentale speurtocht in naar
vooronderstellingen, die de auteur niet uitspreekt maar die uit zijn redenering of zijn taalgebruik
blijken en tot slot een vorm van tekstlezen, die de veelheid van mogelijke lezingen en
interpretaties naar voren haalt omdat er geen unieke oorsprong, en daarom geen uiteindelijk juiste
betekenis is.” (Encarta 2002; lemma: ‘deconstructie’)
Het zal duidelijk zijn dat deconstructie in dit onderzoek een minder ambitieuze en minder diepzinnige
strekking heeft. Desalniettemin is er een aantal woorden in het citaat te vinden dat de kern van de hier
bedoelde deconstructie raakt: ‘verzet’, ‘onthullen’, ‘kritiek’, ‘constructief’, ‘betekenisgeving’ en
‘speurtocht naar vooronderstellingen’, ‘veelheid van mogelijke lezingen en interpretaties’, ‘geen unieke
voorsprong’ en ‘geen uiteindelijk juiste betekenis’. Met behulp van deconstructie proberen we aan te
tonen dat de discursieve hegemonie van de ‘tegen exoten’-coalitie berust op de verkeerde
vooronderstellingen.10 Dit is een kritiek op een discours waarin geen aandacht lijkt te bestaan voor het
sociaal constructivistische karakter van een ‘feit’, dus ook niet voor het sociaal constructivistische
karakter van een ‘feit’ over een exoot, noch voor het sociaal constructivistische karakter van de ‘feitelijke’
10

Die hegemonie blijft een hypothese. Mocht blijken dat ze verworpen moet worden, dan verandert daarmee
uiteraard ook het doel van de deconstructie (de noodzaak tot deconstructie kan in het meest extreme geval zelfs in het
geheel wegvallen). Daarom is er in de onderzoeksvragen ook niet gesproken van ‘een hegemonie van de ‘tegen
exoten’-coalitie’, maar van ‘de coalitie met de discursieve hegemonie’.
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schade die een exoot aanricht. Door ons tegen deze positivistische tunnelvisie te verzetten, en een
constructief alternatief te bieden, onthullen we een reëler kader voor betekenisgeving. Reëler ook, omdat
er met een veelheid van mogelijke lezingen en interpretaties van de exoot rekening wordt gehouden. Want
ook voor de exoot geldt dat er geen unieke oorsprong is, en daarom geen juiste betekenis.
Het andere concept dat in het tweede gedeelte centraal staat is het ‘anders denken’. We raakten daar al
even aan in de inleiding en in het theoretisch kader kwamen we uitgebreider terug op enkele kenmerken
van dit anders denken. Een van de componenten van het anders denken is de kritiek op de humanistische
rationaliteit en daarmee op de moderne filosofie in haar geheel. Het anders denken kan worden begrepen
als een reactie op primaat van de redelijke en zelfdenkende mens. De westerse rationaliteit is van huis uit
gefixeerd op begrippen als ‘zijn’, ‘zelf’, ‘waarheid’, ‘bewustzijn’, ‘mannelijk’, etc. Foucault stelt dat we
ons juist moeten richten op de hieraan tegengestelde begrippen. Dat wil zeggen: de ‘ander’, ‘vals’,
‘onbewust’, ‘vrouwelijk’ (zie paragraaf 3.5 over het postmodernisme). Dit wordt ook wel – als reactie op
het klassieke eenheidsdenken – het differentiatiedenken genoemd en het stelt dat we ons dienen te richten
op meervouden en verschillen (Karskens 2005). Met betrekking tot de exoot slaat dit anders denken op de
observatie dat we hem niet op de eerste plaats moeten zien als een soort die hier niet hoort. We proberen
‘de exoot’ daarentegen te leren begrijpen als een sociaal geconstrueerd concept, waarbij de realiteit die
achter dit concept schuilt niet (ontologisch) inherent schadelijk is voor de ‘natuur’.
De bruikbare data voor het tweede gedeelte van dit onderzoek staat derhalve op de een of andere manier in
verband met de concepten ‘deconstructie’ of ‘anders denken’. In hoofdstuk 8 richten we ons op het werk
van Keulartz (1995, 2005) en Van Koppen (2002) (en daarmee opnieuw op Foucault). In hoofdstuk 9 staat
in het teken van het zoeken naar de disciplineringstechnieken van de coalitie met de discursieve
hegemonie, en wordt (Amerikaanse) literatuur gebruikt die zich eveneens richt op taalgebruik en
argumentatie over exoten. Hoofdstuk 10 smelt de bevindingen van hoofdstuk 8 en 9 samen, bespreekt
opnieuw enkele moeilijke punten van het onderzoek en doet tot slot enige aanbevelingen om de exoot
anders te denken. Daarmee is de cirkel rond, zijn de onderzoeksvragen beantwoord en het is onderzoek
compleet.
4.5 Samenvatting
Het methodologiehoofdstuk behandelt allereerst enkele belangrijke concepten van dit onderzoek: het
‘Nederlandse exotendiscours’, de ‘discourscoalitie’, en de ‘hegemonie’ van één van die coalities. Wat
betreft het eerst punt richt deze analyse van het Nederlandse exotendiscours zich op taaluitingen,
gevonden in bronnen van krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen. Op basis van die
taaluitingen (artikelen) over de manier waarop de exoot naar voren komt (positief, negatief, en positief vs.
negatief of neutraal) worden de coalities ingedeeld. Deze coalities worden dus feitelijk opgemaakt door
artikelen, maar wij zullen dat onderscheid niet al te strikt handhaven en soms ook spreken van auteurs die
een coalitie vormen. De hegemonie is een grootheid van de machtsverhoudingen tussen de verschillende
coalities binnen het discours. De theorie daarachter is dat alle coalities met elkaar strijden om de
discursieve hegemonie. In dit onderzoek wordt die hegemonie onderzocht op twee aspecten:
institutionalisering en structurering.
Dit onderzoek bestaat uit twee discoursanalyses; een van het exotische bomen-discours, en een van het
algemene exotendiscours. Per analyse vormen als gezegd krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke
artikelen de bronnen. Die worden onder andere geanalyseerd op de volgende categorieën: ‘de type exoot’;
‘de manier waarop de exoot naar voren komt’; de ‘toonaard van het artikel’; de ‘complexiteit’; de
‘argumenten’; de ‘soort argumentatie’; en ‘opvallende termen en/of bijzonderheden’. Vervolgens worden
story-lines geformuleerd. Op basis van deze gegevens kunnen de verschillende coalities in de discoursen
uitgebreid en adequaat worden beschrijven. Aan de hand van de coalitiebeschrijving worden dus de
discoursen getypeerd. Aan het eind van de discoursanalyses wordt de hegemonie binnen het discours
onderzocht. Uiteindelijk worden in hoofdstuk 7 beide discoursen vergeleken en pijnpunten besproken.
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Hoofdstuk 8, 9 en 10 zijn iets anders van aard in de zin dat zij zich richten op de deconstructie van de
coalitie met de discursieve hegemonie. Deconstructie is een ‘postmoderne’ term die hier ook retorische
betekenis heeft: met behulp van de discoursanalyse wordt het Nederlandse exotendiscours
‘geconstrueerd’, en met behulp van de deconstructie worden de onderliggende processen van dat discours
blootgelegd. Dat gebeurt aan de hand van het werk van Foucault, Keulartz en Van Koppen. Eerst wordt in
hoofdstuk 8 een theoretisch kader ontworpen om de exoot anders te denken, in hoofdstuk 9 worden de
disciplineringstechnieken van de coalitie met de discursieve hegemonie onderzocht, en hoofdstuk 10
vormt een afsluiting van 8 en 9, maar ook van het gehele onderzoek, omdat het suggesties doet voor het
anders denken van de exoot. Daarmee wordt de hoofdvraag beantwoord en is het onderzoek voltooid.
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De subvraag die in dit hoofdstuk centraal staat luidt als volgt: Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan
met de exotische boomsoorten, door wie en in welke context? Welke coalities kunnen we uiteindelijk
onderscheiden en welke coalitie heeft de hegemonie? In het vorige hoofdstuk over methodologie is reeds
uitgebreid besproken op welke manier we deze vraag menen te kunnen beantwoorden. Samengevat
worden er twee groepen teksten geanalyseerd. De ene groep wordt gevormd door krantenartikelen, terwijl
de andere groep bestaat uit wetenschappelijke of semi-wetenschappelijke artikelen. In bijlage 1
(krantenartikelen: 1a; (semi)wetenschappelijke artikelen: 1b) is de ruwe data weergegeven. De analyse die
hier volgt stoelt daarop.
5.1 Eerste analyse van de artikelen en de story-lines
Van de 84 krantenartikelen over exoten, verzameld uit 13 verschillende Nederlandse dagbladen over de
laatste 15 jaar, handelen 21 artikelen (1/4 deel) specifiek over bomen. 8 Artikelen daarvan gaan in op een
boomsoort in het bijzonder, te weten Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, douglas, grove den of
tamme kastanje. 9 Artikelen hebben, wat betreft de manier waarop de exoot in het artikel naar voren komt,
de waarde ‘negatief’ zonder meer toebedeeld gekregen. Daarbij zijn er nog 3 artikelen waarin de exoot
overwegend ‘negatief’ naar voren kwam, maar waarbij de waarde ‘positief’ tussen haakjes is toegevoegd
omdat er ten minste één argument ten gunste van de exoot wordt overwogen. Slechts 1 artikel (dat handelt
over de grove den en tamme kastanje) heeft de waarde ‘neutraal’ gekregen, terwijl 5 van de 21 artikelen
de waarde ‘positief vs. negatief’ ontvingen. In 3 artikelen kreeg de ‘manier waarop de exoot naar voren
komt’ het predikaat ‘positief’ zonder meer.
Gekeken naar de gemiddelde waarde van de complexiteit, ingedeeld naar de verschillende waardes van de
manier waarop de exoot naar voren komt, komen we tot de volgende tabel (tabel 5.1):
Tabel 5.1: Krantenartikelen ‘bomen’.
Waarde-indeling Aantal
krantenartikelen
‘manier waarop
exoot naar voren
komt’
Negatief
12
Neutraal
1
Pos. vs. neg.
5
Positief
3
Totaal
21

Percentage
artikelen per
waarde
57
5
24
14
100

Gemiddelde
complexiteit per
waarde
2,17
2
3,2
2,67
2,48

We kunnen aan deze cijfers niet te zwaar tillen (we schenken immers geen aandacht aan de statistische
valkuilen) maar de tabel indiceert evenwel dat de ‘negatieve’ artikelen gemiddeld minder complex zijn.
Dat de ‘positief vs. negatief’ artikelen gemiddeld genomen het meest complex zijn zal niet verbazen; in
deze artikelen proberen de schrijvers immers tot een gedegen afweging te komen waarbij verschillende
positieve en negatieve aspecten van de exoot in ogenschouw worden genomen. Dit komt de complexiteit
van het artikelen doorgaans ten goede omdat de schrijver op die manier blijk geeft van inzicht in de
materie en vermogen tot relativering.
In het hoofdstuk over de methode hebben we uiteengezet waarom we de bronnen representatief voor het
exotendiscours achten. We mogen daarom niet vergeten (wellicht misleid door de eenvoud ervan) de
meest voor de hand liggende analyse toe te passen, namelijk beschouwing van de waarde van het absolute
aantal artikelen in vergelijking tot het totaal, of het percentage dat de artikelen vormen, verdeeld per
waarde ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. Discoursbestudering heeft in dit opzicht een duidelijk
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kwantitatief te meten gezicht: hoe vaak en op welke specifieke manier, wordt er nu eigenlijk over de exoot
gesproken? Zo bezien is het percentage van bijna 60% dat door de negatieve artikelen wordt gevormd een
uitermate sprekend getal. In meer dan de helft van de krantenartikelen komt de exoot negatief naar voren!
Ook is er gekeken naar de toonaard van ieder artikel. Op dit punt kunnen we echter geen verbanden
leggen. Verwacht zou kunnen worden dat de toonaard dempt naarmate de artikelen complexer worden
maar dat is niet het geval bij de bomen. Een ‘alarmerende’ toonaard vinden we terug bij artikelen met een
complexiteit variërend van 2 tot 4. Andersom vinden we een ‘neutrale’ toonaard ook terug bij eenvoudige
artikelen, en wel in ongeveer gelijke mate als bij de meer complexe artikelen. Er bestaat echter wel een
verband tussen de complexiteit en de soort argumentatie. Hoewel er bij ieder complexiteitsniveau
artikelen te vinden zijn met meerdere soorten argumenten, geven de complexe artikelen (complexiteit 4)
zonder uitzondering drie soorten argumenten weer. Tussen de complexiteitsniveaus 2 en 3 lijkt geen
noemenswaardig verschil te bestaan, terwijl de 2 artikelen met complexiteit 1 alleen terugvallen op de
ecologie. Overigens vallen 19 van de 21 artikelen – een overweldigende meerderheid – terug op
ecologische argumenten. 12 Daarvan in combinatie met andersoortige argumenten, dat wil zeggen dat 7
artikelen zich louter verlaten op ecologie. De twee overige artikelen gebruiken of louter ethische, of louter
historische argumenten, maar het is duidelijk dat deze artikelen in kwalitatief opzicht buiten de boot
vallen.
Er bestaat geen duidelijke relatie tussen de manier waarop de exoot naar voren komt, en de soort
argumentatie. De ‘positief vs. negatief’ waarde vormt, zoals te verwachten, hierop een uitzondering, we
zagen immers al dat er verband was tussen deze waarde en de complexiteit. De ‘positief vs. negatief’
waarde maakt zonder uitzondering gebruik van meerdere soorten argumenten. Ook dit ligt in de lijn van
wat men daarbij zou verwachten. Passen we een filter toe op datum van verschijning, dan ontdekken we
een opmerkelijke structuur. De drie ‘positieve’ artikelen zijn tevens – chronologische gezien – de eerste
drie artikelen; zij werden gepubliceerd in 1993, 1994 en 2000. In de overige waardes, die lopen van 2002
tot eind 2005, herkennen we geen structuur. Toch is de chronologie van deze ‘negatieve’ artikelen
interessant. Op basis van deze gegevens is het evenwel niet mogelijk conclusies te trekken over een
eventuele verschuiving in de hegemonie tussen de coalities, maar ze nopen tot extra alertheid bij het nog
te analyseren andere bronnenmateriaal. Geplaatst in het schema van alle exoten, is het opvallende dat we
11 van de 21 bomenartikelen vinden tussen 18-5-2002 en 18-2-2003. Op 4 artikelen na, handelen alle
artikelen binnen deze periode over bomen. Opmerkelijk daarbij is dat de Apeldoornse Courant 8 maal het
medium vormt (waarbij 7 keer over bomen wordt geschreven). Dit geeft dus niet per se aan dat deze
periode van 18-5-2002 tot 18-2-2003 een bijzondere periode voor het Nederlandse bomendiscours vormt,
maar wellicht wel dat er veel te doen is om exoten in die periode in het spreidingsgebied van de
Apeldoornse Courant.11
Ook bij de (semi)wetenschappelijke artikelen is een eerste indeling gemaakt op de ‘manier waarop de
exoot naar voren komt’, de ‘toonaard’ van het artikel en de ‘complexiteit’ (zie bijlage 1b). Om te beginnen
zien we dat maar liefst 11 van de 21 ‘positief’ zijn. 3 Zijn er ‘positief vs. negatief’, 1 ‘neutraal’, terwijl in
6 artikelen de exoot ‘negatief’ zonder meer naar voren komt. Gekeken naar de gemiddelde complexiteit
van alle bomenartikelen, vinden we een waarde van 5,29. De gemiddelde complexiteit per waarde
(‘negatief’, ‘positief’, ‘neutraal’ of ‘positief vs. negatief’) wijkt daar nauwelijks vanaf (respectievelijk
5,33; 5,18; 6; 5,33). Geselecteerd op jaartal vinden we geen opvallende structuren in de manier waarop de
exoot naar voren komt, noch in de toonaard. In vergelijking met de krantenartikelen is het opzienbarend
11

Hierbij moet echter worden aangetekend dat dit slechts één van de vele mogelijke verklaringen is. Een verhoogde
(fysieke) activiteit omtrent exoten kan immers aanleiding geven tot nieuws, maar nieuws kan evengoed het gevolg
zijn van een individuele journalist die in een tijdelijke roes van verhoogde belangstelling voor de exotische boom
verkeert. De eerste optie lijkt echter de meest waarschijnlijke.
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dat in een meerderheid van de artikelen de exoot ‘positief’ naar voren komt, bij de krantenartikelen was
dat namelijk slechts 14%.
Met deze informatie in het achterhoofd kunnen we vervolgen met de story-lines. Zoals we in paragraaf 3.8
hebben vastgesteld, zijn story-lines van essentieel belang in dit onderzoek. We zagen dat story-lines onder
andere actoren positioneren, kennis clusteren en de basis vormen voor de coalitiesamenstelling. Hieronder
volgt een overzicht van de story-lines die zijn geïdentificeerd. In paragraaf 5.2, waar we de story-lines
gebruiken om de coalities vorm te geven, worden ze nader toegelicht en besproken.

Leeswijzer:
• Story-lines in de linkse kolom ageren tegen de exoot, in de rechtse kolom spreken zij voor de exoot.
De story-lines in het midden nemen een middenpositie in (J) of vormen een vooronderstelling van de
story-lines die volgen (A0, B0). Na iedere story-line volgt als illustratie een citaat in de box.
• Achter iedere story-line worden de bronnen vermeld die de story-line ondersteunen. De nummers
verwijzen naar de nummering in lijst van krantenartikelen.
• Het ‘~’-teken voor het nummer van een story-line duidt op een negatie. De story-line wordt dan
ontkend of tegengesproken. Eigenlijk zou deze verwijzing dus in de tegenovergestelde kolom moeten
staan. Vanwege de overzichtelijkheid is voor deze oplossing gekozen.
• De bronnen achter de story-lines zijn opgedeeld naar ‘manier waarop de exoot naar voren komt’ zoals
in bijlage 1a en 1b is bepaald. (P = positief, N = negatief, P/N = positief vs. negatief, of neutraal.)
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Tegen---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor
A0. Een hoge mate van biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid is wenselijk.
P: 70, Westra 1992, Oterdoom 1995, Peters 1995, Heybroek, 1998, Klingen en Houtzagers 1998
P/N: 71, Maes en Rövekamp 2000/2002
N: 12, 22, 24, 26, 27, Van der Bilt 1990, Grimberg 1994, Siebel 1998

“Het hoogst bereikbare is een zo natuurlijk
mogelijk bos.” (12)

A1. De aanwezigheid van exotische
boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.

A2. De aanwezigheid van exotische
boomsoorten draagt bij aan de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.

N: 5, 12, 19, 22, 26, 27, 58, Van der Bilt 1990, Grimberg 1994
P/N: 13, 71, Maes en Rövekamp 2000

P: 70, Everts 1990, Oterdoom 1995, Keizer 1997, Heybroek 1998,
Jansen 1998, Kuiper 1998
P/N: 71

~A1: Kuyper 1998
~A2: Olsthoorn 1997

“De prunus serotina moet de kustduinen uit (…)
omdat de boomsoort woekert als een kanker,
waardoor hij de verscheidenheid van de natuur in
het oer-Hollandse duinlandschap aantast.” (5)

“Vogelzang en Nieuwenkamp vrezen dat de
biodiversiteit juist zal afnemen als SBB zijn zin
krijgt. Als naaldbossen worden gekapt verdwijnen
ook veel zeldzame paddestoelsoorten en
roofvogels die in naaldbomen nestelen, meent
Vogelzang.” (71)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BO. Een hoge mate van schoonheid/belevingswaarde is wenselijk.
P: Everts 1990, Veer en Boerwinkel 1998
P/N: 10, 11, 15, 71, Maes en Rövekamp 2000/2002

“[Er moet] meer rekening met de wensen van de
bezoeker gehouden worden en dat betekent
rekening houden met de schoonheid van het bos.”
(Everts 1990)

B1. De aanwezigheid van exoten gaat ten
koste van schoonheid/belevingswaarde.

B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de schoonheid/belevingswaarde.

N: 24, 26

P: Everts 1990, Jansen 1998, Klingen en Houtzagers 1998, Veer en
Boerwinkel 1998
P/N: 10, 11, 15, 71, Maes en Rövekamp 2000/2002
N: 5, 29, Van der Bilt 1990

“Die lariks groeit hier veel te snel, zegt Jarno
Hofman van Geldersch Landschap. Die dunne
boompjes zijn zo krom als bananen.” (26)

“En ook in het buitengebied, in gebieden met een
recreatieve functie, is een aantal exoten zeker aan
te bevelen. Bijvoorbeeld vanwege de prachtig
rood verkleurende bladeren van de Amerikaanse
eik.” (Maes en Rövekamp 2000)
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C1. Exotische boomsoorten moeten worden
verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet
horen.
N: 5, 24
P/N: Maes en Rövekamp 2000

C2. [Continentale] exotische boomsoorten
horen van oorsprong thuis in Nederland maar
zijn er na de laatste ijstijd, soms door
menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd
terug te keren.
P: 70, Oterdoom 1995, Peters 1995, Olsthoorn en Bussink 1997,
Heybroek 1998

~C1: Heybroek 1998

“Om zo'n inheems bos te krijgen is de eigenaar
van
het
landgoed
de
Vereniging
Natuurmonumenten - enkele jaren geleden al
begonnen met het kappen van bomen die eigenlijk
niet in het (…) gebied thuishoren.” (24)

[Het gaat] meestal om soorten die sinds de
laatste ijstijd nog geen kans gezien hebben in ons
land terug te keren, hoewel ze in het huidige
klimaat hier van nature thuishoren.” (70)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Exotische boomsoorten zijn agressiever,
E. Het is problematisch/onmogelijk een strikt
historisch of geografisch onderscheid te
groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan
inheemse boomsoorten en belemmeren
maken tussen ‘exoot’ en ‘inheems’, een
daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
positieve houding naar de exoot is daarom
noodzakelijk.
N: 19, 24, 27, 58, 84, Siebel 1998
P/N: 13, 15, Maes en Rövekamp 2000/2002

~D: Keizer 1997, Olsthoorn en Bussink 1997, Kuyper 1998, Maes
en Rövekamp 2002

“Uit onderzoek is gebleken dat bomen die van
origine uit andere landen komen, zeer goed
gedijen in de Nederlandse bossen. Zo goed zelfs
dat ze de Nederlandse bomen in hun groei
belemmeren en soms zelfs helemaal verdrukken
(…)” (19)

-------------------------------------------------------I. Exoten (inclusief uitheemse individuen
binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk
omdat zij slecht zijn aangepast aan de
inheemse flora en fauna, of omdat zij het
(genetische) overlevingsmechanisme van de
inheemse soort in gevaar brengen.
N: Grimberg 1994, Maes 1998/2000, Van Dam en De Vries 1998,
P/N: Maes en Rövekamp 2000/2002

“Het belang van het autochtone ligt in het feit dat
populaties van bomen en struiken die zich eeuwen
na de laatste ijstijd spontaan in onze streken
hebben gevestigd, aangepast zijn aan de
omgeving. De genetische variatie is daarbij een
deel van het overlevingsmechanisme van de soort,
ook op langere termijn.” (Grimberg 1994)

P: 2, 70, 78, Everts 1990, Westra 1992, Oterdoom 1995, Peters
1995, Olsthoorn en Bussink 1997, Klingen en Houtzagers 1998,
Veer en Boerwinkel 1998
P/N: 10, 11, 14, 71, Maes en Rövekamp 2000
N: Siebel 1998, Olsthoorn 1998
~E: Piël 1997

“De Bosraad adviseert Gabor een eenduidig
beleid te voeren. In natuurgebieden worden thans
uitheemse
diersoorten
(zoals
Schotse
Hooglanders) geïntroduceerd voor de begrazing.
Het is hoogst merkwaardig dat tegelijk de
uitheemse boomsoorten het veld ruimen, aldus de
Bosraad.” (2)

--------------------------------------------------------F. Exotische boomsoorten hebben een
intrinsiek (be)staansrecht.
P: Kuyper 1998
P/N: 10, 11

“Wil een ieder die van de natuur en onze bossen
houdt een e-mail sturen naar het Geldersch
Landschap en vragen om deze douglas niet te
kappen? In een multiculturele samenleving moet
toch ook de douglasspar kunnen leven?” (10)
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G. Exotische boomsoorten hebben een
belangrijke cultuurhistorische, -praktische of
economische functie.
P: 70, Jansen 1998
P/N: 10, 11, 13, Maes en Rövekamp 2000/2002
N: Van der Bilt 1990, Siebel 1998
~G: Keizer 1997

“Op de vele oude landgoederen en
buitenplaatsen worden cultuur, oogst en ander
traditioneel menselijk ingrijpen gecontinueerd,
met instandhouding van Amerikaanse eikenlanen
en handhaving en exploitatie van douglas- en
Japanse lariksbossen.” (13)

----------------------------------------------------------H. De waarde voor
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid/
be-leving stijgt aanzienlijk als het
‘monoculture’ karakter van exotische bossen
verandert.
P: Westra 1992, Keizer 1997, Heybroek 1998, Klingen en
Houtzagers 1998
P/N: Maes en Rövekamp 2000

“De achtergrond voor de lage waardering ligt
ongetwijfeld in de ietwat eentonige aanblik van al
die bomen van dezelfde leeftijd” (Keizer 1997)
NB: Hierin vinden we A0 en B0 terug, tevens zouden we een
H0 kunnen formuleren als: ‘Exotische bossen hebben vaak een
monocultuur karakter’. Hiervan is echter afgezien omdat we
daarbij nergens een ‘H1’ hebben kunnen vinden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
P: Keizer 1997, Heybroek 1998, Jansen 1998, Klingen en Houtzagers 1998, Veer en Boerwinkel 1998
P/N: 10, 13, Maes en Rövekamp 2000/2002
N: Van der Bilt 1990, Grimberg 1994, Olsthoorn 1998, Siebel 1998
~J: Everts 1990

“[Het classificeren van] de vaak onzorgvuldige
gebruikte term ‘exoot’:
1. De voormalige exoten, ofwel de zogenaamde
‘inheemse soorten’ (die zijn op eigen kracht
hier gekomen);
2. Europese exoten;
3. Overzeese of ‘extracontinentale’ exoten.”
(Heybroek 1998)
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5.2 De coalities van het exotische bomen-discours
Zoals reeds in hoofdstuk vier uitgelegd en verklaard, delen we de coalities in aan de hand van de
eenvoudigste optie: de ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. Bij die indeling hadden we vier
mogelijkheden: ‘negatief’, ‘positief’, ‘neutraal’ en ‘positief versus negatief’. De waarde van ‘neutraal’
komt echter weinig voor bij de krantenartikelen, noch bij de (semi)wetenschappelijke artikelen (bij ieder
slechts 1 maal). Dat is een praktische reden om deze artikelen te scharen onder de ‘positief versus
negatief’-coalitie. Een theoretische reden schuilt in het gegeven dat het analytisch onderscheid tussen
‘neutraal’ en ‘positief versus negatief’ in de praktijk van het analyseren is vervaagd.
Feit blijft echter dat het niet bijzonder belangrijk is hoe we de coalities precies noemen. De kern van de
zaak ligt in de argumentatie achter onze keuze om de coalities juist op deze manier in te delen. Hieronder
volgt die argumentatie per coalitie.
5.2.1 De voorcoalitie
Beschouwen we de artikelen die de basis van de analyse van de voorcoalitie vormen, dan zien we dat er
slechts 3 van de 21 krantenartikelen zijn waarin de exoot positief naar voren komt. Dat is slechts 14%. Bij
de (semi)wetenschappelijke artikelen liggen die cijfers rigoureus anders. Eerder zagen we dat in 11 van de
21 (semi)wetenschappelijke artikelen, oftewel 52%, de exoot positief naar voren komt. De
krantenartikelen vormen dus een heel klein deel van de voorcoalitie. Voor de analyse van die coalitie
richten we ons derhalve vooral op de (semi)wetenschappelijke artikelen. De bronnen van de voorcoalitie
maken precies een derde deel van het bestudeerde (dus krantenartikelen en (semi-)wetenschappelijke
artikelen) exotendiscours uit.
De schrijvers van die artikelen (zie bijlage 2) zijn nagenoeg allemaal onderzoeker of beroepshalve
verbonden met de problematiek rondom exoten. Allereerst bespreken we de ‘positieve’ artikelen die in
bijlage 2 zijn samengevat. In dit commentaar richten we ons op de argumentatie, waardoor we de context
– met de nuances en de onvolkomenheden van de argumentatie – waaruit we de story-lines hebben
gedestilleerd, opnieuw in herinnering brengen. Vervolgens kijken we naar de grote lijn die we in die
artikelen herkennen, om daarna kort de story-lines, die door de voorcoalities worden gebruikt en waardoor
zij wordt gekenmerkt, te bespreken. We besluiten met een puntsgewijze opsomming van de belangrijkste
kenmerken van de coalitie.
Opvallend aan Everts’ (1990) betoog is dat hij geen beroep doet op ecologisch geaarde argumenten. Hij
spreekt van ‘schoonheid’, ‘variatie’ en ‘landschapsverfraaiend’ en gebruikt als autoriteit de bezoeker en
het publiek. Door aan de basis van de negatie van ‘exotisch’ te wrikken, namelijk dat de notie van
‘natuurlijk bos’ ook de nodige theoretische en praktische problemen met zich meebrengt, houdt hij een
indirect pleidooi voor de exotische boomsoort. Dit ter ondersteuning van de directe esthetische
argumentatie. Everts doet een rechtstreeks beroep op instanties die zijn belast met het beheer van bos en
landschap, en dat dit beroep niet aan dovemansoren is besteed, blijkt uit de reactie van Van der Bilt
(1990). Helaas geeft Everts niet duidelijk aan waarom de wensen van de bezoeker zo belangrijk zijn. Het
valt namelijk te betwijfelen of zijn utilistische insteek (de samenleving het grootst mogelijke nut
verschaffen) voldoende wordt gestaafd door zijn gesprekken met bosbezoekers. Tevens lijkt tegen zijn
argument van de belastingbetaler ook het nodige in te kunnen worden gebracht, temeer omdat hij onder
andere spreekt van particuliere organisaties (d.w.z. organisaties die zich dus niet in de eerste plaats
hoeven te bekommeren om de anonieme belastingbetaler, meer veel meer om hun leden of achterban).
Aan de hand van een analyse van de bosbouwgeschiedenis relativeert Westra (1992) begrippen als
‘oerwoud’, ‘natuurbos’ en ‘natuur(lijkheid)’. Daarmee plaatst hij de huidige exotenvervolging in een
breed perspectief, en deconstrueert daarmee tot op zekere hoogte haar vooronderstellingen.
Belangwekkend is zijn observatie dat de meeste schade na de stormen van 1972 en ’73 weliswaar in
exotische naaldbossen te vinden was, maar dat de grote oppervlakten van deze opstanden, de hoogte van
de bomen, en de onecologische structuur daarbij in acht moeten worden genomen. Tussen de regels door
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lezen we dat stabiliteit en risicovermindering niet alleen met een ‘natuurlijk’ bos kunnen worden bereikt,
maar mogelijk ook met exotisch getinte opstanden waarvan de individuen variëren in structuur, leeftijd,
functie en soort. Vanuit de ecologie trekt Westra de heersende opvatting over exoten (dat zij afbreuk doen
aan het nastrevenswaardige ‘natuurlijk’ bos) in twijfel. Dat hij zijn stuk besluit met vragen naar wat
‘stabiel’ is, of ‘langlevend’, geeft aan dat hij met zijn eerder geuite kritiek zeker niet een andere
dominante, weinig voor kritiek openstaande, opvatting wil poneren; daarvoor lijkt hij het belang en het
historische moment van zijn eigen opvatting te goed te kunnen relativeren.
Zoals uit bijlage 2 blijkt, deelt Oterdoom (1995) zijn artikel in drie delen in. Elk deel representeert een
andere invalshoek waar vanuit direct dan wel indirect wordt beargumenteerd waarom exoten belangrijk
zijn. Door die diversiteit aan disciplines geeft hij zijn betoog extra kracht. Allereerst plaatst hij het begrip
‘biodiversiteit’ in een nogal los kader als negatie van intensieve landbouw. Daarmee propageert hij dit
concept als nastrevenswaardig per se, omdat het wordt afgezet tegen monocultures met zware bemesting,
etc. Vervolgens maakt hij met behulp van geologisch inzicht duidelijk dat elke definitie van ‘exoot’ niet
slechts tijdsgebonden is in culturele zin van het woord, maar ook in een geologisch opzicht. Met behulp
van de kracht van het getal (de eerste 12.000 jaar van een plusminus 100.000 (?) jarige interglaciale
periode) snoert Oterdoom iedereen de mond die stelt dat de exoot hier en nu niet hoort. Het tweede deel
berust op de autoriteit van beroemde onderzoeken die aantonen dat er een duidelijk verband bestaat tussen
biodiversiteit enerzijds en productiviteit en stabiliteit anderzijds. Deze voorbeelden zijn niet altijd even
overtuigend. Als Oterdoom bijvoorbeeld spreekt over het feit dat het proefbos van August Bier (met
exoten) veel productiever is dan het bestaande monoculture (inheemse) Pinus woud, kunnen we ons
afvragen of dit niet veel meer gaat over de productiviteit van variatie dan over het succes van exoten.
Overigens, dat Oterdoom niet spreekt van beroemde onderzoeken die het tegendeel bewijzen van de
gebruikte onderzoeken zal, in het licht van zijn missie, niemand verbazen. Nu we dus begrijpen waarom
biodiversiteit nastrevenswaardig en belangrijk is, rest Oterdoom nog slechts aan te tonen dat exoten van
eminent belang zijn voor de biodiversiteit. Het blijft echter de vraag op welke manier exoten die bijdrage
leveren. Toch is voor hem duidelijk dat exotenvervolging gelijk staat aan moedwillige verarming (en
daarmee geassocieerd wordt met intensieve landbouw). De dooddoener dat er niets overblijft als exoten
worden vernietigd gaat mijns inziens uit van een dermate ruime definitie van ‘exoot’, dat het niet mee zal
vallen een hanteerder van deze invulling te vinden. Ondanks deze argumentatieve bedenkingen is het
opvallend dat Oterdoom veelal dezelfde argumenten vanuit de ecologie (verwijzend naar biodiversiteit)
als zijn tegenstanders gebruikt, maar dan andersom.
Peters’ (1995) nuancerende artikel strijdt, op basis van historisch ecologische (palynologische) gegevens,
voor een flexibele houding naar exoten. Jammer genoeg bevraagt Peters niet zijn eigen streefbeeld van
natuurlijkheid. Dat geeft te denken, omdat hij zo ruimte openlaat voor het bevorderen van natuurlijkheid
op een onnatuurlijke manier, namelijk de (her)introductie van Europese exoten. Dat is de natuur een
handje helpen, door te compenseren voor de trage migratiesnelheid van sommige van deze Europese
exoten en de mogelijke menselijke invloed (maar hoe is die menselijke invloed vast te stellen?). Die
introductie wordt echter niet expliciet gemaakt, en het blijft derhalve de vraag wat Peters nu precies wil,
naast die eerder genoemde flexibele houding en een Europees denken. Helaas schrijft Peters niet over wat
Heybroek de ‘extracontinentale’ exoten noemt, zoals de douglas, Amerikaanse eik en Japanse larix.
Helaas, want Peters zal niet kunnen ontkennen dat juist deze soorten het grootste deel uitmaken van het
Nederlandse exotenareaal. Dat Peters oog heeft voor een dynamische soortensamenstelling die niet
gebaseerd is op een starre historische periode, is vernieuwend, maar het geeft daarom des te meer reden tot
verbazing dat hij de mens uitsluit bij zijn voorbeeldsituatie: hij past immers de definitie van inheemse
boomsoorten aan op de spontane bosontwikkeling bij afwezigheid van de mens. De aanbeveling dat, in
plaats van aan te geven welke boomsoorten en bostypen hier historisch thuishoren, men moet openstaan
voor verschillende mogelijkheden die uit historisch onderzoek blijken, is typerend voor Peters’ positie.
Niet alleen geeft hij daarmee aan dat voor hem het primaat in de exotendiscussie bij het ecologisch
Destructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot

Een onderzoek naar het Nederlandse exotendiscours
-47-

5. Typering van het exotische bomen-discours
argument ligt, maar ook dat dynamiek en openheid voor mogelijkheden volgens hem een prominente
plaats moeten innemen.
Keizers (1997) louter ecologische argumentatie mondt uit in aanbevelingen waarin naast ecologische, ook
ethische overtuigingen te vinden zijn. Ik denk daarbij aan het door Keizer veronderstelde belang van de
exotenmycoflora voor de wetenschap. Eveneens opvallend aan Keizers argumentatie is dat hij zich
expliciet inleeft in oorzaken van de anti-exotenbeleving. Met die consideratie laat hij iets van zijn zwakte
zien, namelijk dat hij het alleen over mycoflora heeft (en dat terwijl hij nota bene zelf stelt dat alleen al het
aantal vaatplanten in loofbossen met factor vijf vermenigvuldigd kan worden ten opzichte van het aantal
vaatplanten in naaldbossen). Maar die zwakte is tevens zijn kracht omdat een specialistische
ondersteuning van exoten totnogtoe uniek is. Afgaand op de innerlijke consistentie van zijn artikel valt er
het een en ander aan te merken. De grootste frictie schuilt hem mijns inziens in het pleidooi voor het
sparen van naaldbossen terwijl de grootste bedreiging volgens Keizer niet opdoeken van deze naaldbossen
is, maar de eutrofiëring en de veroudering. Zou Keizers aanbeveling opgevolgd worden, en naaldbossen
werden gespaard door de vernietigers van exoten, dan nog zou die belangrijke mycoflora voor een
belangrijk deel verdwijnen door vergrassing, zo blijkt uit zijn verhaal. Tevens vragen we ons af of het de
taak van de Nederlandse natuurbeheerder zou moeten zijn om te strijden voor die uitheemse (?) mycoflora
en of de bescherming van biodiversiteit niet in een internationaal perspectief moet worden geplaatst.12
Keizer stelt immers zelf vast dat de symbionten van spar en larix maar nauwelijks ingeburgerd zijn.
Keizers pleidooi volgend, is het jammer dat hij daarbij niet de ecologische vraag stelt of de symbionten op
hun natuurlijke potentiële groeiplaats (vermoedelijk overeenkomstig de natuurlijke potentiële groeiplaats
van de larix en spar – maar helaas schrijft Keizer daar niet over) niet minder last zouden hebben van
vergrassing. Toch maakt Keizer mijns inziens een goed punt met zijn artikel. Vanuit diezelfde ecologie
laat hij immers zien dat het mainstream verhaal van de ten koste van biodiversiteit gaande exotenopstand
niet altijd opgaat.
Op het eerste gezicht ageren Olsthoorn en Bussink (1997) louter tegen het artikel van Piël. Bij nader
inzien blijkt echter dat zij ook inhoudelijk ingaan op de discussie wat inheems is en wat niet. Evenals
Keizer leven zij zich in de slechte naam van de exoot in, die zou namelijk veeleer het gevolg zijn van
opdringerig gedrag dan van zijn uitheemsheid. Met behulp van het voorbeeld van de esdoorn onderstrepen
zij de onzekerheid die altijd verbonden is aan het veroordelen tot uitheemsheid. Zo pleiten zij indirect voor
een flexibele opstelling naar zogenaamde exoten. Diezelfde flexibiliteit zouden zij graag terugzien wat
betreft het uitsluiten van de mens, zoals Piël doet. Olsthoorn en Bussink redeneren vanuit ecologie, maar
het is juist de ecologische onzekerheid die hen ervan behoedt een al te stellige positie in te nemen.
Daarnaast hebben ze duidelijk oog voor de discursieve processen en patronen die de discussie over exoten
beheersen. Die bredere kijk op de zaak versterkt volgens mij de kracht van hun betoog.
Het schrijven van Heybroek (1998) is het enige, over bomen handelende artikel dat ik een maximale
complexiteit heb toegewezen. Allereerst deconstrueert hij de heersende exotendefinitie, door te stellen dat
zij alleen in de ruimte omlijnt, en niet in tijd. Vervolgens laat Heybroek aan de hand van ecologische
processen zien, dat veel van onze boomsoorten, genetisch gezien, relatief verarmd zijn. Daarnaast is hij de
eerste auteur die een heldere classificatie op de exoot toepast. De volgens Heybroek als algemeen
bekendstaande ‘inheemse soorten’ noemt hij voormalige exoten (omdat zij hier niet altijd zijn geweest,
maar wel op eigen kracht zijn gekomen). Ook onderscheidt hij Europese exoten en overzeese of
extracontinentale exoten. Deze classificatie maakt de exotendiscussie scherper en doeltreffender. Dat er
tenminste vier argumenten worden gegeven waarom het sommige Europese exoten niet lukt hier te
12

Het belang van bescherming van de mandarijneend bijvoorbeeld is in dit opzicht een nijpendere kwestie. Deze
eend wordt namelijk ernstig bedreigd in zijn inheems verspreidingsgebied. Zozeer zelfs dat de voor Nederland
exotische populatie, internationaal gezien van groot belang is. (Van der Schot 1997 en Lensink 1998)
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komen, is eveneens verfrissend en verhelderend. Waar bijvoorbeeld Olsthoorn en Bussink of Peters alleen
spreken van de remmende werking op migratie door menselijke invloed, betrekt Heybroek ook
ecologische processen daarin. Dat geeft een vollediger beeld van deze problematiek. (Overigens maakte
Oterdoom (1995) hier een begin mee met zijn geologische notie van het verloop van de bergruggen.)
Aanvankelijk kunnen we ons nog afvragen waarom die genetische diversiteit zo belangrijk is. Immers, als
door een gebrek aan flexibiliteit of aanpassingsvermogen een soort uitsterft, is dat dan per se een groot
probleem? De gaten die zo ontstaan, kunnen eventueel opgevuld worden door andersoortige pioniers, die
op die manier kunnen timmeren aan hun genetisch potentieel. Maar Heybroek geeft antwoord en wel dat
de klimaatsveranderingen mogelijk een bedreiging kunnen vormen, zelfs voor de voormalige exoten of
‘inheemse soorten’. Zeker omdat toeval zo’n grote rol speelt in natuurlijke processen, acht Heybroek het
geoorloofd in te grijpen. Wanneer ‘natuurlijkheid’ niet langer het logische referentiepunt is, maar
bijvoorbeeld ‘biodiversiteit’, is dit ingrijpen ook in moreel opzicht een minder bezwaarlijke stap. Hiermee
geeft Heybroek impliciet aan hoezeer onze normerende ingrijpen sociaal geconstrueerd zijn; zij worden
gerechtvaardigd volgens onze, zelf vast te stellen, referentiepunten. Tot slot gaat hij nog in op de manier
waarop de extracontinentale exoten vaak worden ingezet. Ook hij associeert die opstanden met dicht,
donker en steriel. Hij merkt op dat dit veel meer het gevolg is van het beheer, dan van de specifieke soort
(zoals we dat punt ook reeds maakten in ons commentaar op Oterdoom). We kunnen concluderen dat
Heybroeks artikel qua helderheid, scope, argumentatie en diepgang uniek is.
Jansen (1998) begint zijn verhaal met een geschiedenis van de exoot in de Nederlandse bosbouw.
Daarmee geeft hij aan de huidige discussie in een breder perspectief te kunnen plaatsen dan de directe
context. Door die geschiedenis komen tevens de overwegingen naar voren die destijds een rol hebben
gespeeld bij besluit tot gebruik van exoten. In dat opzicht kan Jansens artikel worden gelezen als een stem
voor het ‘ouderwetse’ pleidooi voor de exoot, een stem die voorafgaat aan de, door Jansen herkende,
huidige anti-exotenstroming. Als gezegd richt Jansen zich op de bosbouwkundige kant van de zaak, en
dan in het bijzonder op de Nederlandse productie van exotisch hout. Met het magistrale getal van één
miljard guldens weet hij de lezer ervan te overtuigen dat een totaal exoten-uitroei-programma er voorlopig
niet in zit. Hoe hij precies aan dat getal komt is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat hij hiermee
zoiets zegt als: ook vanuit praktisch oogpunt kunnen we de exoten beter laten staan. Dan voert Jansen nog
enkele andere argumenten aan die de exoot ten goede komen, om zich vervolgens te verlaten op de
autoriteit van waargenomen ontwikkelingen in beleid en praktijk, dat de exoot nog wel even zal
aanblijven. In het licht van een discoursanalyse is deze houding interessant. Door de schouderophalende
toon van: de ontwikkelingen zijn nu eenmaal niet te stoppen, onderschat hij mijns inziens echter de
bijdrage van zijn eigen artikel aan de beeldvorming, meningsvorming en alle andersoortige vormingen die
gezamenlijk een discours een bepaalde kant opsturen (maar dat kan ook retorische tact van Jansens kant
zijn). Dat hij met zijn verhaal wijst op het economisch belang van de exoot in de Nederlandse bosbouw,
maakt hem misschien tot een zo goed als uitgestorven dinosauriër. Maar dat Jansen totnogtoe de enige is
die daarover begint, geeft aan hoe graag men dit – ooit belangrijke – aspect tracht te vergeten.
Klingen en Houtzagers (1998) openen een directe aanval op het gedachtegoed en de praktijken waarin
exoten worden opgeruimd ter bevordering van de natuurwaarde. Opmerkelijk is dat zij nauwelijks op de
ecologie gebaseerde argumenten gebruiken. Ook Klingen en Houtzagers hebben veel oog voor de
discursieve processen die de ‘verwerpelijke’ praktijken rondom exoten begeleiden. Zij herkennen daarin
de macht van het eenvoudige verhaal, terwijl differentiatie en nuancering volgens de auteurs beter op hun
plaats zouden zijn. Na deze analyse van de huidige situatie, wordt de essentie van het betoog
gepresenteerd. Het is de esthetische kant van de discussie die te weinig aandacht krijgt, stellen zij. Er
wordt vastgesteld dat hout en biodiversiteit in populariteit ver achterblijven bij de schoonheid van het bos.
Helaas maken Klingen en Houtzagers niet duidelijk waarom populariteit een goede demarcatie, of een
leidend principe zou zijn. Het is evenmin helder waar de auteurs het verband vandaan halen tussen een
hoge belevingswaarde en de aanwezigheid van exoten. Hetzelfde geldt voor de observatie dat de
Destructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot

Een onderzoek naar het Nederlandse exotendiscours
-49-

5. Typering van het exotische bomen-discours
weerstand van het publiek tegen het verwijderen van geïntroduceerde soorten lijkt toe te nemen. Qua
onderbouwing van de esthetische argumenten schieten Klingen en Houtzager naar mijn idee tekort. Hun
pleidooi voor een genuanceerder beleid blijft echter overeind, temeer omdat zij wijzen op voor de hand
liggende, maar vaak over het hoofd geziene punten, zoals dat al op korte termijn, met behulp van dood
hout en variatie in structuur, de natuurwaarde van het Nederlandse bos kan worden verhoogd. Tevens
stellen zij vast dat dit, in tegenstelling tot exotenkap, geen onomkeerbare ingrepen vereist.
Kuyper (1998) begint met een analyse waarin de discursieve praktijken van een door hem herkende ‘tegen
exoten’-coalitie het moeten ontgelden. Hij is echter de eerste die een ethisch argument in de strijd gooit;
het louter aanwezig zijn geeft elke boom bestaansrecht. Vervolgens duikt hij in de ecologische kant van de
zaak. Hij stelt dat we ons altijd moeten afvragen of de introductie van naaldbomen in ons land geleid heeft
tot verdere aanvullingen van de soortenrijkdom. Zijn verdere verhaal toont aan dat dit inderdaad het geval
is. Jammer genoeg geeft Kuyper niet aan waarom een hoge soortenrijkdom nu precies belangrijk is. En dat
vragen we ons opnieuw af als hij aantoont dat de van ‘soortenrijkdom’ afgeleide waarden als
‘natuurlijkheid’ en ‘stabiliteit’ – volgens hem de concepten die (wat K.A. noemt) de ‘tegen exoten’coalitie graag gebruikt – niet per se gebonden zijn aan inheemse bossen. Verder geeft Kuiper lijsten en
getallen over vogels, paddenstoelen en planten die zich in Nederland hebben gevestigd als gevolg van de
aanleg van naaldbossen (let op, dus niet: exotische loofbossen! Tevens vragen we ons af wat er van deze
getallen overblijft als we grove den niet tot exoot zouden rekenen). Op die manier toont hij aan dat het
ecologisch argument waarin exoten zich door minder biodiversiteit omgeven weten, niet zonder meer juist
is. Helaas kunnen we ons afvragen of thans bedreigde soorten, die afhankelijk zijn van ‘inheemse’ bossen,
het beter hadden gedaan als het enorme areaal aan uitheemse naaldbomen, van het begin af aan was
bestemd voor ‘natuurlijk’ bos. Dit is een voor de hand liggend argument, en als Kuyper daarop was
ingegaan, was het zijn betoog zeker ten goede gekomen. Feit blijft dat Kuyper het ecologische
doemverhaal dat de exoten volgens hem omgeeft, weerlegt. We moeten daarbij wel vermelden dat Kuyper
explicieter dan Keizer aangeeft dat de natuurwaarde van exotische naaldbossen veel sterker wordt
bedreigd door depositie van vermestende en verzurende stoffen dan door een eventueel anti-exotenbeleid.
De eerder geuite kritiek op Keizer omtrent dit punt is ook hier van toepassing. Dat Kuyper echter met
ethische bezwaren komt en zelfs concrete lijsten geeft van vogel- en plantensoorten die floreren in
(exotische) naaldbossen, maakt zijn betoog tot een krachtig verhaal.
Het artikel van Veer en Boerwinkel (1998) is gebaseerd op de afstudeerscriptie van Marije Veer (1998)
waarin de belevingswaarde van naaldbomen voor bosbezoekers wordt onderzocht. De auteurs zetten
allereerst een aantal argumenten op een rij dat aangeeft waarom uitheemse soorten uit het bos mogelijk
worden verwijderd. Deze inleving in de andere kant van het verhaal wordt ingezet om deze argumenten
vervolgens te ontkrachten door het over een ander boeg te gooien. Die boeg laat zich beschrijven door
andere bosfuncties, zoals recreatie. Het is dit esthetisch aspect waar Veer en Boerwinkel zich op richten.
De resultaten van het onderzoek geven aan dat (uitheemse) naaldbomen wel degelijk waarde hebben voor
de recreatie, terwijl loofbomen in het algemeen positief worden gewaardeerd. Zijn er al problemen met
naaldbosopstanden, dan gaat het vooral over de eentonigheid, kaalheid en het ‘waaiboomkarakter’. Dit
betekent dat vanuit een esthetisch opzicht ondersteund wordt wat eerder in het commentaar van Oterdoom
werd vastgesteld, en ook door onder andere Westra en Heybroek werd opgemerkt (over het ecologisch
belang van variatie). Deze gegevens ondersteunen eveneens tot op zekere hoogte de eerder uitgesproken
vermoedens van Klingen en Houtzagers omtrent het verband tussen een positieve belevingswaarde en
exoten. Dat Veer en Boerwinkel stellen dat in een multifunctioneel bos in een dicht bevolkt land
misschien wel voorrang moet worden gegeven aan de natuurwaarde ‘biodiversiteit’ in plaats van
‘oorspronkelijkheid’, komt mijns inziens uit lucht vallen. De redering hierachter is onduidelijk, en de
stelling lijkt niet gebaseerd op de gevonden resultaten. Ook is het teleurstellend dat zij, aangezien uit hun
resultaten blijkt dat voorlichting tot meer acceptatie kan leiden, aanraden goed te communiceren omtrent
het kapbeleid. Daarmee lijken ze er vanuit te gaan dat de kogel door de kerk is, en aan te geven dat de
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esthetische belevingswaarde, wanneer het aankomt op ‘harde beslissingen’ van bijvoorbeeld
natuurbeheerders, een weinig invloed heeft.
Van de 11 hierboven besproken artikelen doen er 8 een beroep op de ecologie, en 3 van die 8
hoofdzakelijk op de ecologie, de overige 5 in combinatie met een analytische beschouwing, een
historische beschouwing, een esthetische of een economische argumentatie. De 3 artikelen die geen
noemenswaardig beroep doen op de ecologie, doen allen een groot of zelfs alleen een beroep op
esthetische argumentatie. 4 Van de 11 artikelen houden een expliciet pleidooi voor een open en flexibele
opstelling. Daarbij is het in het artikel van Heybroek niet zozeer te doen om een meer open houding op
zichzelf, maar als een noodzakelijk middel om uitdagingen van de klimaatsveranderingen het hoofd te
bieden. De drie andere pleidooien voor meer flexibiliteit moeten vooral in het licht gezien worden van –
wat de auteurs percipiëren als – de hegemoniale onflexibele houding naar de exoot. Er wordt dus met
regelmaat gebruik gemaakt van het afzetpunt dat wordt bestempeld als de heersende, negatieve houding
naar exoten. Deze methode is dezelfde als de in dit onderzoek gebruikte methode van beschrijving van het
exotendiscours, om vervolgens de positie van de coalitie binnen het discours met de discursieve
hegemonie te deconstrueren. Waar het voor de genoemde auteurs echter evident lijkt te zijn welke coalitie
de hegemonie bezit, is een van doelen van dit onderzoek om dit vermoeden op wetenschappelijke wijze te
staven dan wel te ontkrachten. In zeker zeven van de elf artikelen, namelijk die van Westra; Keizer;
Olsthoorn en Bussink; Heybroek; Klingen en Houtzagers; Kuyper; en Veer en Boerwinkel, wordt
duidelijk een heersende, negatieve, maar ook dogmatische en ondoordachte houding naar exoten
geponeerd, om die vervolgens te ontkrachten. Overigens vatten Klingen en Houtzagers die houding
treffend samen met ‘de macht van het simpele verhaal’.
Dit betekent niet dat de argumentatie van de overige artikelen rechtstreeks betrekking heeft op een simpel
voor of tegen zijn. Het artikel van Everts besteedt ook aandacht aan de directe (esthetische) argumentatie
voor de exoot, maar houdt ook een indirect pleidooi doordat het aan de basis van de negatie van ‘exotisch’
wrikt. Oterdoom argumenteert vanuit maar liefst drie invalshoeken, waarbij de eerste twee
argumentatielijnen analytisch van aard zijn. De eerste lijn gaat over de gebruikscontext van de aan de
‘exoot’ verwante begrippen, zoals ‘biodiversiteit’, terwijl de tweede lijn de tegenstanders van exoten een
zeer beperkt inzicht verwijt in tijdscontext van natuurlijke ecologische ontwikkelingen. De artikelen van
Peters en Keizer zijn het meest to the point; beiden argumenteren hoofdzakelijk vanuit de ecologie dat de
aanwezigheid van de exoot wenselijk dan wel niet onwenselijk is. Peters doet dit vanuit een historisch
geaarde, ecologische blik, terwijl Keizer zich voornamelijk op ecologische argumenten baseert die het
tegendeel van de ‘macht van het simpele verhaal’ bewijzen, namelijk dat exoten in sommige opzichten
juist bijdragen aan hooggewaardeerde waarden als die van biodiversiteit en natuurwaarde. Overigens
zagen we dat Keizer ook vanuit een bedekte ethische inval voor exoten pleit, onder andere vanwege het
belang dat zij hebben voor de wetenschap.
Nu we de argumentatie van de (semi)wetenschappelijke artikelen hebben belicht en bevraagd, en de
context waarin die argumentatie totstandkomt hebben benoemd, kunnen we de story-lines beter plaatsen,
en doen we minder onrecht aan de nuances die wel in de artikelen naar voren komen, maar niet in de
story-lines. Zoals Hajer (1995: 65) stelt vormen story-lines het discursieve cement dat een discourscoalitie
bij elkaar houdt. De vraag is nu: welke story-lines houden de voorcoalitie bij elkaar? Zonder twijfel de
meest gebruikte (10 maal) story-line door de voorcoalitie is:
E. Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken tussen
‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
Opvallend aan deze story-line is dat hij redelijk geavanceerd is. Daarmee bedoel ik dat een zekere kennis
van zaken, en het vermogen deze zaken te overzien, noodzakelijk is om de story-line te gebruiken. In alle
gevallen heeft men enige kennis van de soort, bijvoorbeeld hoelang hij al in Nederland is, of wat het
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natuurlijke verspreidingsgebied van de soort is. Tevens blijkt uit de line dat men de altijd aanwezige
discussie rond die punten niet voor lief neemt als zijnde reeds beslist.
De complexiteit schuilt hem echter ook in het argument van de line; de houding naar de exoot wordt
bepaald aan de hand van een deconstructieve vraag, namelijk hoe kunnen we de exoot in zijn
algemeenheid definiëren. Daaruit spreekt een wens tot een uniforme houding naar alle exoten. Dit
bijvoorbeeld in tegenstelling tot een utilitaire ad hoc definitie (bijvoorbeeld C1), die vaak direct
verbonden is met een negatieve connotatie van het concept. Het proberen te vermijden van die negatieve
connotatie zou mogelijk verklaren waarom men de exoot in deze line (impliciet of expliciet) bindt aan zijn
negatie, namelijk het inheemse, waardoor zogenaamde slechte eigenschappen van de exoot evengoed aan
de inheemse soorten kunnen toevallen, en andersom de zogenaamde positieve eigenschappen van de
inheemse soorten aan de exoot. Door die koppeling, en het opzettelijk vervagen van dit onderscheid, geeft
men blijk van een vermogen tot het overzien van de directe context van de exotenproblematiek, hetgeen in
retorisch opzicht een waardevol strijdwapen is. In tegenstelling tot A2 is E een indirect argument, dat wil
zeggen een argument dat niet op zichzelf kan bestaan, maar op de presuppositie van de onzekerheid van
een (ecologisch) debat voortbouwt.
Een andere veelgebruikte (7 maal) story-line door de voorcoalitie is:
A2. De aanwezigheid van exotische boomsoorten draagt bij aan de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.
In tegenstelling tot line E, die op zichzelf staat, vormt A2 de positieve wederhelft van het negatieve A1.
Dat we hier slechts 1 krantenartikel (nr. 70) terugvinden uit een selectie waarbij 19 van de 21
krantenartikelen terugvallen op ecologische argumenten, is niet vreemd als we bedenken dat van de
slechts drie ‘positieve’ artikelen maar 1 artikel louter op de ecologie terugvalt, en dat is nr. 70. Bij de
(semi)wetenschappelijke artikelen ligt dit anders. 6 Van de 11 artikelen maken gebruik van deze storyline, en dat terwijl we hierboven vaststelden dat 8 van de 11 artikelen terugvallen op de ecologie. We
kunnen daarom stellen dat deze story-line de belangrijkste exponent is van het gebruik van ecologische
argumentatie ten behoeve van de exoot.
Er wordt 5 keer teruggevallen op:
C2. [Continentale] exotische boomsoorten horen van oorsprong thuis in Nederland maar zijn er na
de laatste ijstijd, soms door menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd terug te keren.
wederom door krantenartikel 70 en door 4 (semi)wetenschappelijke artikelen. Evenals E is C2 een
geavanceerde story-line; en ofschoon de kracht van story-lines erin schuilt dat men de finesses niet hoeft
te kennen om ze te kunnen gebruiken, is voor het gebruik van C2 wel degelijk een zeker inzicht in de
problematiek nodig. Evenals bij E geeft de gebruiker van C2 blijk van een vermogen over de huidige
sitatuationele context van de exoot te kunnen kijken. Volgens de meeste gebruikers is het een kwestie van
tijd voordat de specifieke soort zich hier op eigen krachten zou kunnen vestigen, en daardoor niet meer
onder de noemer van exoot valt. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat we de natuur (of het ‘toeval’,
zie Heybroek 1998) een handje kunnen helpen door (continentale) exoten te (her)introduceren. Die
koppeling lijkt mij echter niet zo logisch als wordt voorgedaan. Onder andere omdat het door het
versnellen van dit kolonisatieproces veel moeilijker wordt voor de specifieke aanverwante flora en fauna
van de boomsoort om zich aan te passen aan bijvoorbeeld de nieuwe klimatologische omstandigheden,
afgezien van de vraag of die aanverwante soorten in letterlijke zin kunnen meekomen. Feit blijft echter dat
de story-line deze discussie als reeds beslist beschouwt. De echte moeilijkheid die door verschillende
auteurs wordt aangesproken is de invloed van de mens in het kolonisatieproces. Dat is niet onlogisch,
omdat de precieze effecten van de mens op het natuurlijke kolonisatiegedrag van een soort welhaast
onmogelijk na te gaan zijn.
Story-line
B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde.
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wordt 4 keer gebruikt door de voorcoalitie, en het zijn alleen de positieve (semi)wetenschappelijke
artikelen die dat doen. Dit is opvallend, want de volkswijsheid ‘over schoonheid valt niet te twisten’ wordt
hiermee door verschillende wetenschappers tegengesproken. Maar als er zoiets is als een consensus over
de stelling dat exoten bijdragen aan schoonheid of belevingswaarde (dit blijkt ook uit de relatief weinig
gebruikte B1-line), waarom vinden we dat dan niet terug in de positieve krantenartikelen? Het valt
evenwel op dat 4 artikelen uit de middencoalitie gebruik maken van deze line. Dit wijst er toch op dat de
esthetische factor een belangrijk argument voor de voorcoalite vormt (omdat P/N in zijn geheel ontbreekt
bij B1). Tevens kenmerkend voor deze line is de eenvoud ervan. Het citaat bij B2 is daarvan een goed
voorbeeld: ook hier wordt een algemene waardering voor de rood verkleurende bladeren van de
Amerikaanse eik verondersteld. Alsof deze eigenschap evident en onbetwistbaar is. Zoals we zagen is de
enige wetenschappelijke onderbouwing voor de waardering van de schoonheid van de exoot te vinden bij
Veer en Boerwinkel (1998), en vormt daarmee duidelijk een uitzondering op de andere artikelen.
H. De waarde voor biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid/beleving stijgt aanzienlijk als het
‘monoculture’ karakter van exotische bossen verandert.
Wordt eveneens 4 maal gebruikt. Dit is opvallend om verschillende redenen. Allereerst spreekt uit H het
tegendeel van wat zojuist bij B2 is besproken. Er wordt erkend dat exotische bossen vaak een monocultuur
uiterlijk hebben, wat wordt geassocieerd met onder andere ‘eentonig’, ‘saai’, ‘donker’ en weinig
biodiversiteit (zie bijlage 1a: kolom ‘opvallende termen/bijzonderheden’). Er wordt echter op gewezen dat
dit geen eigenschap is van de exoot zelf, maar van de manier waarop hij gebruikt wordt. Dit is een
essentieel punt, omdat dit bij A1 en B1 vaak wel wordt gesuggereerd dat het om een eigenschap van de
exoot gaat. Een tweede opvallendheid is dat de gebruiker van deze line ervan overtuigd lijkt te zijn dat het
zogenaamde omvormingsbeheer niet per se gekoppeld hoeft te zijn aan het ruimen van exoten.
Klaarblijkelijk achten de gebruikers van deze line het wel als een uitgangspunt van de tegencoalitie dat
exotenverwijdering een noodzakelijk gevolg is van omvormingsbeheer. Dit blijkt overigens ook uit de
krantenartikelen 10, 27, 71 en 84.
G. Exotische boomsoorten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of economische
functie.
Er zijn 2 ‘positieve’ artikelen, allebei van een andere soort, waarbij deze story-line een belangrijk element
is. Blijkbaar spelen argumenten van deze aard een weinig belangrijke rol in de discussie voor het
behouden van exoten bij de voorcoalitie. Dit is interessant, omdat uit de artikelen van onder andere Westra
(1992) en Jansen (1998) blijkt dat de redenen genoemd in deze story-line er juist voor hebben gezorgd dat
exoten in de eerste plaats op grote schaal werden aangeplant. Het is duidelijk dat die redenen door de jaren
heen grotendeels zijn komen te vervallen. Dat is goed te verklaren vanuit de moderne bosfuncties die
horen bij de hedendaagse samenleving, maar dat neemt niet weg dat de voorcoalitie door de jaren heen in
belangrijke mate van gezicht verandert.
De line
F. Exotische boomsoorten hebben een intrinsiek (be)staansrecht.
die slechts 1 maal wordt gebruikt, is met oog op G interessant. Dat komt omdat F waarschijnlijk niet had
bestaan als de bij G geschetste ontwikkelingen niet hadden plaatsgevonden. Uiteraard kunnen we dat van
het gehele exotendebat stellen, maar mijn punt is dat F vooral gebruikt lijkt te worden in de context van
het niet mogen kappen van bomen omdat zij er reeds (lang) staan en daarmee een bestaansrecht verworven
hebben. De hele discussie omtrent intrinsieke rechten van planten en dieren is relatief jong (de pioniers,
onder andere Peter Singer, vinden we terug in de jaren 70, maar wat betreft de intrinsieke waarde van
natuur hoeven we niet verder terug te gaan dan enkele decennia). Ik denk dat we F in deze discussie
moeten plaatsen. Het is interessant om te zien of deze story-line zich de komende tijd verder gaat
ontwikkelen in de zin dat er vaker een beroep op wordt gedaan. De bij G genoemde hedendaagse
samenleving lijkt in ieder geval in toenemende mate oog te krijgen voor dit aspect van natuurbescherming.
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Tot slot
J. Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
Hoewel 5 keer op deze line wordt teruggevallen, behandelen we hem als laatste omdat hij beide kanten op
wordt gebruikt. Een flexibele en genuanceerde houding kan namelijk evengoed een negatieve houding
naar exoten betekenen. J verenigt twee invalshoeken, uitgaande van de verschillende doelstellingen van
een gebied, en de diversiteit van betekenissen van het begrip ‘exoot’. Het is de eerste invalshoek die we
het vaakst gebruikt zien (de tweede vooral door Heybroek). Het moge echter duidelijk zijn dat het eerste
deel van de zin voor de voorcoalitie vooral een positieve houding naar exoten impliceert. Er lopen dan ook
veel parallellen met line E. Belangrijkste verschil is dat J minder geavanceerd is dan E, ofschoon de vinger
kunnen leggen op de verschillende betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, getuigt van kennis van zaken.
Zagen we bij E een wens tot een uniforme houding naar alle exoten, dan zien we hier een pleidooi (wat de
eerste insteek betreft, en net als bij C1) voor een utilitaire ad hoc definitie. Daarbij valt op dat de daarmee
vaak direct verbonden negatieve connotatie van het concept door de voorcoalite wordt omgedraaid;
hetzelfde middel, maar een ander doel.
Uit het voorafgaande kunnen we het volgende concluderen. De voorcoalitie:
• Maakt precies een derde deel van het bestudeerde exotendiscours uit.
• Wordt voornamelijk opgemaakt door onderzoekers of mensen die beroepshalve met de
problematiek rondom exoten in aanraking komen.
• Heeft nauwelijks een stem in een populair (massa)medium als de krant.
• Gebruikt een argumentatie met een relatief hoge graad van complexiteit.
• Verlaat zich grotendeels op ecologisch gestoelde argumenten en gebruikt vaak een goed
ontwikkelde of geavanceerde argumentatie in de zin dat er veel kennis van zaken spreekt, een
vermogen tot overzicht en relativering van het exotendebat, en een goed ontwikkelde retorische
finesse.
• Percipieert in het exotendiscours een hegemoniale houding die door de voorcoalitie bestempeld
wordt als negatief naar exoten. Die houding vormt in veel gevallen de basis voor een argumentatie
ten behoeve van de exoot. In dat opzicht is de voorcoalitie ‘reactionair’ te noemen.
• Karakteriseert deze hegemoniale houding als dogmatisch of ondoordacht. Deze houding wordt
door sommigen in de voorcoalitie aangeduid met ‘de macht van het simpele verhaal’.
• Doet een beroep op (en wordt opgemaakt door) de volgende story-lines:
o Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken
tussen ‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
(10x)
o De
aanwezigheid
van
exotische
boomsoorten
draagt
bij
aan
de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid. (7x)
o [Continentale] exotische boomsoorten horen van oorsprong thuis in Nederland maar zijn
er na de laatste ijstijd, soms door menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd terug te
keren. (5x)
o Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar
exoten gewenst. (5x)
o De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde. (4x)
o De waarde voor biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid/beleving stijgt aanzienlijk
als het ‘monoculture’ karakter van exotische bossen verandert. (4x)
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Exotische boomsoorten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of
economische functie. (2x)
Exotische boomsoorten hebben een intrinsiek (be)staansrecht. (1x)

5.2.2 De tegencoalitie
Er zijn 12 van de 21 krantenartikelen waarin de exoot negatief naar voren komt, dat is 57%. Bij de
(semi)wetenschappelijke hebben we het over 6 van de 21 artikelen, oftewel 29%. De krantenartikelen
vormen dus het grootste deel van de tegencoalitie. De tegencoalitie als geheel vormt 43% van het totale
exotendiscours. Waar we ons in de vorige paragraaf voornamelijk moesten richten op de (semi)wetenschappelijke artikelen, dienen we hier ook krantenartikelen grondig te analyseren. Het grote aandeel
van krantenartikelen duidt erop dat de schrijvers van die artikelen over het algemeen niet beroepshalve
verbonden zijn met de problematiek rondom exoten.
Qua opbouw wordt dezelfde structuur gebruikt als in de vorige paragraaf, met deze aanpassing dat we
vóór het bespreken van de (semi)wetenschappelijke artikelen de krantenartikelen in ogenschouw nemen.
Dit wordt gevolgd door het bespreken van de gebruikte story-lines door de tegencoalitie, om te besluiten
met een puntsgewijze opsomming van de belangrijkste kenmerken van de tegencoalitie.
Tabel 5.1 laat zien dat de krantenartikelen van de tegencoalitie gemiddeld genomen het minst complex
zijn. Tevens valt op dat alle ‘negatieve’ artikelen een beroep doen op de ecologie; 6 louter op de ecologie,
4 op de ecologie in combinatie met op recreatie gestoelde argumenten en de overige 2 in combinatie met
‘cultuur’ of ‘ethiek’. Deze ‘ecologische’ argumenten staan bijna altijd (9x) in relatie tot termen als
‘natuurlijkheid’, ‘biodiversiteit’, ‘variatie’, uiteraard in deze zin dat de exoot deze wenselijke waarden in
de weg staat. Opvallende metaforen in deze argumentatie zijn die van ‘verstikking’, ‘woekering’ (door de
exoot) en ‘gezond’ (bij het verdwijnen van de exoot). Andere opvallende termen over exoten van de
krantenartikelen in de tegencoalitie zijn ‘agressie’, ‘plaag’ en ‘verdringing’.
Ook herkennen we elementen en personificaties die duidelijk verwijzen naar hedendaagse
maatschappelijke debatten. We denken dan aan termen als ‘buitenlanders’, ‘allochtonen’, de
‘multiculturele samenleving’, ‘verbanning’, ‘vermoorden’ of ‘(niet) thuishoren’. Overigens maakt Kuyper
(1998) deze observatie in het begin van zijn artikel (zie bijlage 2) als hij stelt dat er een opmerkelijke
parallel loopt tussen de discussies door bos- en natuurbeheerders over exoten met discussies door politici
over allochtonen. Deze opmerking van Kuyper herkennen we in onze verzamelde data, zij het met de
aanpassing dat het niet altijd even duidelijk is of de gebruiker zich bewust is van de parallel die hij trekt
met zijn woordgebruik. Bewust of niet, Kuyper is in ieder geval de eerste die deze parallel expliciteert.
Soms wordt er ook gebruik gemaakt van wat ik heb genoemd een ‘als…dan’-scenario. Dat is een
retorische constructie die angstgevoelens creëert door te verwijzen naar een doemscenario (bijvoorbeeld
een ecologische ramp) als de exotische boomsoort niet snel wordt verwijderd.13 De invulling varieert,
maar het gebruik van wat in de logica wordt aangeduid met ‘implicatie’ is karakteriserend.
Wellicht de opvallendste associatie met exotische boomsoorten is die van (het) ‘donker’, versus (het) licht
waar de exoot is verdwenen. Het ongewilde donker vormt in deze tegenstelling louter de negatie van licht,
en laatstgenoemde metafoor wordt gepresenteerd als nastrevenswaardig per se. Het valt daarbij op dat
‘licht’ op twee manieren wordt gebruikt. Op de eerste plaats als een pseudo-ecologisch argument, waarbij
wordt verondersteld dat licht goed is omdat het verband houdt met ‘groeien’. Op de tweede plaats als
recreatief (esthetisch) argument, waarbij ‘licht’ wordt geassocieerd met termen als ‘mooi’ en ‘ruimte’. Het
is in het licht van deze context te begrijpen waarom ‘licht’ alleen genoemd wordt in artikelen waarin de
exoot negatief naar voren komt. In alle gevallen vinden we aan de donkere kant van het door deze coalitie
geschilderde spectrum associaties met ‘homogeniteit’, ‘verstikking’, ‘agressie’, ‘douglasopstand’, terwijl
we aan de lichte kant associaties vinden met ‘groeien’, ‘variatie’, ‘afwisseling’, ‘sterker bos’ en zelfs
‘biodiversiteit’. Afgezien van de vraag naar de ecologische juistheid van deze associaties, is het belangrijk
13

Vergelijk dit met voetnoot 5 over apocalyptische politiek.
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te realiseren dat dit soort termen uitgroeien tot metaforen die, gechargeerd gezegd, staan voor het
sprankelende leven versus de kille dood.14 We dienen daarom extra alert te zijn op het moment dat in
negatieve zin wordt gesproken exotische bomen als zou hun verwijdering leiden tot meer licht. Hoezeer
deze observatie ook waar is, er wordt helaas niets mee gezegd over de biologische eigenschappen van een
exoot, slechts over één biologische eigenschap van een willekeurige boom: hij veroorzaakt schaduw voor
datgene wat eronder staat.
Nu we de krantenartikelen in de tegencoalitie hebben besproken, kunnen we continueren met 6 de
(semi)wetenschappelijke artikelen waarin de exoot ‘negatief’ naar voren komt (zie bijlage 2 voor een
samenvatting van deze artikelen), om in dat cluster te zoeken naar opvallendheden of regelmatigheden.
Dat betekent dat we op dit punt de artikelen van Van der Bilt, Grimberg, Siebel, Maes (2x) en Van Dam
en de Vries onderzoeken.
Van deze zes artikelen zijn er twee die zich direct met ecologisch geaarde argumenten tegen de exoot
verzetten, te weten Van der Bilts (1990) en Siebels (1998) artikelen. Opvallend is dat beide auteurs zich
opwerpen als spreker namens de natuurbeheerinstantie waarvoor zij in dienst zijn. Van der Bilt spreekt
voor het Drentse Landschap (en reageert op de eerste plaats op het artikel van Everts 1990), terwijl Siebel
namens Natuurmonumenten zijn zegje doet.
Van der Bilt tracht, met behulp van zijn uitleg over de beheermaatregelen die de stichting treffen kan, aan
te geven dat de positie die de stichting ten opzichte van exoten inneemt heel wat genuanceerder is dan
mensen als Everts doen geloven. Van der Bilt spreekt niet zozeer tegen dat er een anti-exotenbeleid wordt
gevoerd als wel dat dit gevoerde beleid niet goed doordacht zou zijn. De argumenten die worden gebruikt
zijn aanvankelijk puur ecologisch van aard. Opvallend is dat hij stelt dat dit ecologisch perspectief – voor
zover het over natuurbos zonder houtafvoer gaat – van ‘eminent groter belang is’ dan de esthetische
waarde. Waarom is dit opvallend? Omdat landschappen per definitie gecultiveerde natuur zijn. Alleen al
op basis van de naam van de stichting zou men mogen verwachten dat juist die esthetische waarde wel
degelijk van belang is, zelfs in zogenaamde natuurbossen. Het is ook daarom opvallend dat houtafvoer de
onderscheidende economische activiteit is bij de indeling van de doelstellingen van de stichting. Mijns
inziens is het terecht dat hij Everts’ argument van de belastingbetaler (zie bijlage 2) weerspreekt. In welk
opzicht de samenleving echter een specifieke taak aan de stichting oplegt is mij een raadsel. Een stichting
komt immers op voor ‘marginale’ belangen die door een samenleving worden verwaarloosd. Los daarvan
kunnen we echter vaststellen dat Van der Bilts ecologisch verhaal langzamerhand omslaat in een discussie
over de (morele) plichten van Het Drentse Landschap. Dit betekent dat de exoot het uiteindelijk indirect
ook op ethische gronden moet afleggen.
Siebel begint met vast te stellen dat men bij Natuurmonumenten op de eerste plaats een hoge
natuurdoelstelling nastreeft. Over het waarom daarvan wordt niet ingegaan, maar in de manier waarop
Siebel het brengt wordt duidelijk dat we dit voor zoete koek moeten slikken. Door te stellen dat het in het
recente verleden niet inheems zijn van een soort in Nederland op zichzelf geen goed criterium is voor
natuurbeleid, laat hij zien op de hoogte te zijn van de moeilijke discussies en de daarbij behorende
pijnpunten. Omdat Natuurmonumenten daarom niet spreekt van exoten of daaraan gekoppeld beleid,
wordt op slimme wijze een belangrijk deel van de discussie omzeild. Inderdaad, het gaat hier alleen om
woorden (want een anti-exotenbeleid is wel degelijk te herkennen in de beheerspraktijken van
Natuurmonumenten), maar het is ‘marketingtechnisch’ gezien een sluwe zet (een anti-exotenbeleid klinkt
negatief) en het geeft aan hoe belangrijk het gebruik van de ‘juiste’ taal binnen een discours is.
Vervolgens maakt Siebel onderscheid tussen voor houtproductie geïntroduceerde houtige gewassen en
spontaan ingeburgerde soorten. Siebel is de eerste die schrijft over de reeds gepleegde verstoring die
14

Vergelijk het gebruik van ‘donker’ en ‘licht’ bijvoorbeeld met Christelijke literatuur (de Bijbel, Dantes Goddelijke
Komedie). Daar zijn ‘donker’ en ‘licht’ metaforen voor respectievelijk dood en leven, vrees en hoop, etc.
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voorafging aan de grootschalige aanplant van exoten. Dit in contrast met bijvoorbeeld Jansen die het
vooral heeft over de bebossing van voedingsarme (stuif)zandgronden. Dit is een handige manoeuvre van
Siebel (en mijns inziens een terecht argument), omdat het daardoor minder ‘onrechtvaardig’ is diezelfde
exoten nu te verwijderen. Uit het artikel blijkt verder dat Natuurmonumenten en genuanceerde houding
naar geïntroduceerde boomsoorten inneemt. Het gevoerde beleid ten aanzien van ingrijpen verschilt
namelijk per doelstelling dat hoort bij de drie soorten landschappen die Natuurmonumenten onderscheidt.
De hoofdreden voor ‘ingrijpen’ is naar eigen zeggen op de eerste plaats ecologisch van aard. Soms kunnen
cultuurhistorische en recreatieve aspecten een rol spelen. De nuances die Siebel legt ten spijt, herkennen
we tussen de regels door verschillende aspecten van wat Klingen en Houtzagers eerder ‘de macht van het
simpele verhaal’ hebben genoemd.
De artikelen van Van der Bilt en Siebel vertonen nogal wat overeenkomsten. Beiden ageren tegen een –
door hun gevoelde (en tegen hun geuite) – opvatting dat er in het algemeen door de Nederlandse
natuurbeheerorganisaties een anti-exotenbeleid wordt gevoerd. De strategie van de schrijvers is niet zozeer
dit te ontkennen (vermoedelijk zou dit ten koste gaan van hun geloofwaardigheid) als wel om hun
standpunt naar exoten te nuanceren en te beargumenteren. Die argumentatie geschiedt vanuit de ecologie,
maar zoals vastgesteld herkennen we in Van der Bilts betoog uiteindelijk ook een ethisch aspect.
Overigens lijken beide schrijvers de indruk te wekken dat de premissen van de organisaties die leiden tot
exotenvervolging, onbetwistbaar zijn. Voor natuurmonumenten is dit het nastreven van een hoge
natuurdoelstelling, terwijl Van der Bilt natuurbos, met het al dan niet afvoeren van hout, als
onderscheidend principe neemt. Ik heb me echter in beide commentaren afgevraagd waarom deze
premissen op zichzelf niet door de auteurs aan een kritische overweging worden onderworpen.
Om terug te komen op de argumentatie; in beide artikelen zit impliciet de stelling verborgen dat de
aanwezigheid van exotische boomsoorten op de een of andere manier ten koste gaat van de natuurwaarde
van het bos. Helaas wordt deze stelling niet nader verklaard of onderzocht. Dit mechanisme,
overeenkomstig de besproken notie van Klingen en Houtzagers van ‘de macht van het simpele verhaal’,
karakteriseert een typisch proces van de discursieve activiteit, en de manier waarop de enuntiatieve functie
door de tegencoaltie wordt ingevuld. Opvallend is dat zowel Natuurmonumenten als het Drentse
Landschap natuurbeheerorganisaties zijn die van huis uit grote waarde hechten aan het cultuurhistorische
element binnen het natuurbeheer. Het is mijns inziens vreemd dat zij de waarde van exoten voor de
cultuurhistorie niet of nauwelijks erkennen, en dat afgezien van het meer fundamentele punt dat met de
koers waarin op het primaat van de natuurwaarde gevaren wordt, deels afstand wordt genomen van de
uitgangspunten die jarenlang de identiteit van de organisaties hebben bepaald. Ofschoon deze houding in
het licht van het exotendebat door de auteurs klaarblijkelijk voor consistent wordt gehouden, vraag ik mij
af in hoeverre Van der Bilt en Siebel een te eenzijdige weergave van de activiteiten van de onderhavige
beheersinstanties bezigen.
De overige vier van de zes artikelen waarin de exoot ‘negatief’ naar voren komt, zijn fundamenteel anders
van aard en worden daarom (tot op zekere hoogte) los van de twee bovenbesproken artikelen behandeld.
Alle vier artikelen gaan alleen ex negativo tegen de exoot in door over het belang van autochtone bomen
en struiken te spreken. Het is daarom discutabel of de bespreking van deze artikelen in dit onderzoek op
zijn plaats is. Grimberg (1994) initieert namelijk een nieuwe zienswijze op de materie die (traceerbaar)
sinds 1994 is uitgegroeid tot een aparte onderzoeksdiscipline, waarbij de exoot – weliswaar op dezelfde
medaille – genoegen moet nemen met de achterkant. Toch is ervoor gekozen deze artikelen in dit
onderzoek te betrekken en wel omdat de enuntiatieve functies van een coalitie ook ex negativo kunnen
worden ingevuld, en daardoor onvermijdelijk uitwerking hebben op de discoursprocessen, en daarmee op
de (fysieke) praktijken rondom exoten.
Bijzonder aan Grimbergs artikel is de strikte definitie van autochtone bomen, waardoor hij op een ander
niveau praat dan tot dusver is gebeurd. Het gaat Grimberg namelijk niet alleen om inheemsheid van de
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soorten, maar ook om de authenticiteit van individuen binnen een soort. Het valt ook op dat Grimberg een
onderscheid maakt tussen bossen met natuurdoelen en bossen met productiedoelen (bosbouw). Over de
eerste categorie trekt hij aan de bel. Grimberg voorspelt problemen, zeker op lange termijn omdat
exotische individuen van inheemse soorten genetisch minder goed zijn aangepast aan de (door
klimaatsverandering geïnduceerde) omstandigheden dan de inheemse individuen van inheemse soorten.
Ook gebruikt hij termen als ‘de huidige achteruitgang’ om de ernst van de bedreiging te laten doordringen.
Toch roept deze argumentatie ook de nodige vragen op. Zoals we in het artikel van Heybroek (1998)
hebben gezien (zie bijlage 2), blijkt dat zelfstandig hier gekomen boomsoorten, vanwege ‘genetic drift’ en
het principe van de ‘ecologische flessenhals’, juist over een lage genetische diversiteit beschikken. De
ecologische consequenties die Grimberg verbindt aan de uitheemsheid van individuen binnen een soort,
kunnen volgens Heybroek zelfs ondervangen worden door import van plantmateriaal uit andere landen.
Het ecologisch doemscenario dat Grimberg schetst (een ‘als… dan’-scenario) laat echter weinig ruimte
voor dit soort discussies. En het is mijns inziens dan ook grotendeels dit aspect dat de plaats van
Grimbergs artikel binnen de coalitie determineert.
In navolging van Grimberg richt ook Maes (1998 en 2002) zich op de exoten binnen een soort. Zoals we
ook bij Grimberg vaststelden, betekent dit dat hij op ander niveau over exoten spreekt. Maar er zijn meer
belangrijke parallellen. Maes’ aversie tegen de exoot stoelt eveneens op ecologische argumenten, en wel
dat hun aanwezigheid een vorm van floravervalsing is, dat zij minder goed zijn aangepast, en dat exoten
vaak een ander tijdstip van bloei en vruchtzetting hebben, wat weer invloed heeft op de ermee
samenhangende flora. Het artikel staat echter in teken van de door hem ontwikkelde methode waarmee
autochtone bomen in het veld kunnen worden opgespoord. Met zijn historische inleiding laat hij zien hoe
weinig bomen in Nederland nog autochtoon zijn in de meest strikte zin van het woord. Daarmee geeft hij
fijntjes aan hoe belangrijk het behoud van de autochtone bomen is. Dat belang wordt onderstreept door het
weergeven van beleidsstukken waarin is vastgelegd dat bescherming gewenst is. De methode van Maes
past in dat kader.
Het technisch verhaal van Van Dam en De Vries (1998) geeft weinig aanknopingspunten voor verdere
analyse. Dit artikel is een typisch voorbeeld van de, onder het commentaar bij Grimberg genoemde,
nieuwe discipline die de andere kant van de exotenmedaille behandelt. Het gaat in dit artikel om een puur
ecologisch vraagstuk, en het ondersteunt tot op zekere hoogte de stelling van bijvoorbeeld Maes dat veel
individuen van inheemse boomsoorten niet inheems zijn. We dienen hierbij aan te tekenen dat de
waardering van ‘de manier waarop de exoot naar voren komt’ in dit artikel met een ‘negatief’, discutabel
is. Er is na lang overwegen echter voor gekozen omdat Van Dam en De Vries uiteindelijk wel aansturen
op de bescherming van die inheemse individuen en het behoud van authenticiteit binnen de inheemse
soorten. Ex negativo wordt daarmee tegen de exoten geageerd.
Zo kunnen we concluderen dat de artikelen die ex negativo over exoten handelen door over het belang van
het autochtone karakter van bomen te spreken, en daarbij van een strikt begrip van ‘inheems’ (inheemse
individuen binnen inheemse soorten) gebruik maken, zich per definitie verlaten op ecologisch gestoelde
argumenten, maar dat dit in variërende mate wordt geëxpliciteerd. Maes is hier het helderst van allen in,
omdat hij duidelijke ecologische argumenten geeft die het belang van inheemsheid van inheemse
boomsoorten aantonen. Bij Grimberg en Van Dam en De Vries blijft dit enigszins onder de oppervlakte
(de laatstgenoemden schrijven namelijk meer over de ecologische methode dan over de ecologische
argumentatie). We merken daarbij op de andersoortige argumenten niet worden genoemd. Tevens is de
‘alarmerende’ toonaard van Grimberg interessant, maar deze steekt duidelijk af tegen de ‘neutrale’
toonaarden van de andere drie artikelen. Zo bezien is Grimbergs artikel eerder uitzondering dan regel.
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De volgende stap is het bespreken van de story-lines zoals die gebezigd worden door de tegencoalitie.
Allereerst merken we op dat er bij de tegencoalitie minder story-lines zijn geïdentificeerd dan bij de
voorcoalitie (6 tegen 8). De meestgebruikte story-line (9x) is:
A1. De aanwezigheid van exotische boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
In de tegencoalitie, waarin op de eerste plaats op de ecologie wordt teruggevallen, is het niet vreemd A1
als belangrijkste line te vinden. A1 is eenvoudig van aard, maar heeft een vergaande autoritaire kracht.
Niet alleen wordt het ecologisch debat over de vraag of de exoot daadwerkelijk ‘schadelijk’ is voor ‘de
natuur’ als beslist verondersteld, tevens volgt uit het beamen van die vraag vaak dat de exoot moet
verdwijnen, waarmee ook meteen de kracht van A0 wordt gevoeld. A1 Illustreert de, reeds verschillende
malen gevallen, term van Klingen en Houtzagers 1998 van de ‘macht van het simpele verhaal’ (zie bijlage
2) in optima forma. Die macht getuigt van een zekere arrogantie en een onwil naar andere (tegenstrijdige)
stemmen te luisteren. Dit is overigens precies wat we lezen in de krantenartikelen 10, 11 en 71, waarin
gewag wordt gemaakt van een arrogante houding van beheersorgansaties die deel uitmaken van de
tegencoalitie. Die arrogantie loopt mijns inziens in sommige gevallen uit op paternalisme als een bepaald
beleid tegen exoten wordt doorgedrukt in de vooronderstelling dat (ecologische) uitleg leidt tot acceptatie.
Dit patroon komt wellicht het duidelijkst naar voren wanneer informatiepanelen worden geplaatst om
lokale publieke weerstand in de kiem te smoren (zie krantenartikel 22, Veer en Boerwinkel 1998).
Er is al vaker op gewezen, maar ook hier moeten we onderstrepen dat de vorm van dit argument niet de
meest voor de hand liggende is. Er wordt namelijk een standpunt ingenomen (tegen de exoot) op basis van
het toeschrijven van negatieve eigenschappen van de exotische boom(soorten) die ervoor zorgen dat de zo
hevig begeerde categorieën van ‘natuurlijkheid’, ‘verscheidenheid’ (‘variatie’) en ‘biodiversiteit’ in gevaar
komen. Dit geeft aan dat de problematiek rondom exoten wat betreft de tegencoalitie in die bredere
context moet worden geplaatst, en daarmee ook iets van haar urgentie achterlaat. Hoe en of dit verband
houdt met de eerder benoemde ‘arrogantie’ die we vaak bij deze line terugvinden is niet duidelijk. Op
basis van A1 blijft het feit overeind dat de wens van de tegencoalitie om exotische boomsoorten te
verwijderen een middel is, terwijl het streven door de voorcoalitie naar een behoud van exoot veel eerder
een doel op zichzelf lijkt te zijn.
D. Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
Deze line wordt 6 keer gebruikt en neemt daarmee een stevige plaats in de tegencoalitie in. In vergelijking
met A1 is deze line directer, maar dat laat onverlet dat D als een specificatie van A1 gelezen zou kunnen
worden. Uiteraard is ook D een voertuig van de ecologisch gestoelde argumenten die zo veelvuldig door
de tegencoalitie wordt gebruikt. Ook hier geldt dat het wetenschappelijk debat over dit onderwerp als
reeds beslist wordt geacht. Opvallend is het samengaan van D met termen als ‘agressief’, ‘woekeren’ en
‘verstikken’. D wordt in nagenoeg alle gevallen gebruikt in relatie tot de eigenschap van de exoot.
Ecologisch gezien kunnen er hier mijns inziens veel vraagtekens bij worden geplaatst. Hoe zit het met het
effect van abiotische factoren op dit ‘woekeren’? Wat zegt het over de manier waarop de exoten zijn
aangeplant, is er sprake van variatie in leeftijd, structuur, etc.? En zo nee, in hoeverre hebben die aspecten
invloed op het ‘woekeren’? Daarnaast vragen we ons af in hoeverre deze termen van toepassing zijn op
één bepaalde soort (bijvoorbeeld de Amerikaanse vogelkers – maar ook daar lijkt het ecologisch debat nog
niet beslist!) en vervolgens geprojecteerd worden op alle exoten. Opnieuw stellen we echter vast dat de
waarde van een story-line niet schuilt in het wetenschappelijk gelijk, maar in de kracht van het (retorisch)
gebruik. D ondersteunt deze these. D is een eenvoudig verhaal met een duidelijke zondebok. De
ongenuanceerde houding die eruit spreekt oogt rechtlijnig en is makkelijk te begrijpen. Met deze punten in
het achterhoofd is het niet moeilijk te begrijpen dat de tegencoalitie graag en veelvuldig gebruik maakt
van deze story-line.
De line
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I. Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk omdat zij
slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het (genetische)
overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen.
Wordt 4x gebruikt en dan alleen door (semi)wetenschappelijke artikelen. Dat is niet vreemd, omdat I
verlengstuk is van die ‘andere kant van de medaille’ die we herkennen in de artikelen van onder andere
Grimberg (1994), Maes (1998/2000) en Van Dam en De Vries (1998). Als gezegd speelt deze discussie
zich op een geheel ander niveau af. I is puur ecologisch van aard, en als we goed lezen, herkennen we A0
erin. Immers, waarom zou het belangrijk zijn dat flora en fauna ecologisch gezien goed op elkaar
aansluiten? En waarom zou een inheemse soort niet in gevaar mogen komen; ontstaat daardoor niet ruimte
voor andere soorten, hetgeen dynamiek en ontwikkeling betekent? Die vragen kunnen alleen op de Imanier beantwoord worden als de idee van A0 (op de achtergrond) aanwezig is. Ofschoon we dus kunnen
stellen dat I complex van aard is, en de nodige voorkennis verlangt van de gebruiker (wat overeenkomstig
het beroep van deze gebruikers is: zij zijn allen wetenschapper), herkennen we hierin de macht van de
story-line, waarin met enkele regels wetenschappelijke geschillen worden beslist, moeilijke ethische
problemen worden vermeden of opgelost, en de wereld dusdanig eenvoudig wordt voorgesteld, dat het
oplossen van bepaalde problemen slechts betekent datgene doen wat, in lijn van de story, voor de hand
ligt.
B1. De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van schoonheid/belevingswaarde.
Op B1 wordt slechts 2 keer een beroep gedaan. Gelet op het ecologisch karakter van de tegencoalitie is dat
niet vreemd. Vonden we bij B2 nog zoiets als een consensus over het feit dat exoten wel degelijk aan de
schoonheid/belevingswaarde van een bos kunnen bijdragen, B1 wordt slechts door twee artikelen gesteund
en dat lijkt een te smalle basis voor consensus over het tegendeel. In dit opzicht lijkt B1 slechts voor een
heel klein deel iets te zeggen over de tegencoalitie. Met het door de voorcoalitie veelgebruikte B2 in ons
achterhoofd is dit opvallend. Esthetische argumentatie speelt wel een belangrijke rol om voor de exoot te
zijn, maar om tegen de exoot te zijn speelt het tegendeel van diezelfde esthetische argumentatie geen grote
rol. Klaarblijkelijk wordt volgens de tegencoalitie de kracht van dit soort argumentatie ondergesneeuwd
door de kracht van het (pseudo)ecologisch verhaal.
C1. Exotische boomsoorten moeten worden verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet horen.
Deze line, die ook slechts 2 maal wordt gebruikt, zou een algemene inleiding kunnen vormen voor meer
complexere story-lines die er op voortbouwen (vergelijk bijvoorbeeld C2). Maar dat doet zij niet en
daarmee blijft C1 een van de eenvoudigste lines in het discours. Wellicht verklaart dat ook dat er relatief
weinig gebruik van wordt gemaakt: C1 is te simpel, en boet daardoor in aan geloofwaardigheid. Ofschoon
er weinig gebruikt van wordt gemaakt door de tegencoalitie, vormt het een bruikbaar en dankbaar
uitgangspunt voor het fulmineren van de voorcoalitie (zie C2). Dit is verrassend omdat de ‘onbevlekte’
voorcoalitie – die moord en brand schreeuwt van de listige retorische praktijken van de tegencoalitie – zelf
dus ook niet de ideale schoondochter blijkt te zijn. Zij schuift de tegencoalitie iets in de schoenen dat
slechts ten delen kan worden geverifieerd. De eenvoud van C1 schuilt grotendeels in de statische
opvatting van ‘oorsprong’. Want blijkbaar is er volgens C1 een bepaald moment in tijd dat als blueprint
voor de huidige situatie moet dienen. De vraag die zich daarbij onvermijdelijk aandringt luidt dan: welk
punt in de tijd precies? Om vervolgens af te vragen: waarom dat punt en niet een ander? Het zal voor elke
gebruiker van C1 moeilijk zijn dit te beantwoorden, maar het is niet onmogelijk. Frans Vera (1997) is
waarschijnlijk de bekendste telg van een familie die het probeert. Mijns inziens slaagt hij er echter niet in
deze vraag bevredigend te beantwoorden, en daarmee verwatert de validiteit van zijn gehele pleidooi.
Terugkomend op de story-line herkennen we echter ook een ethische overtuiging. In dat opzicht is C1 ook
een tegenhanger van F. De ethiek die we erin weerspiegeld zien, verwijst naar een soort van bestaansrecht
dat valt of staat met de authenticiteit van het aanwezig zijn. Naar mijn idee is dit een uiterst conservatief
denkbeeld, dat geen aandacht heeft voor de historische omstandigheden waarin de exoot voorheen werd
aangeplant, en waarin, met oog op die authenticiteit, een (theoretisch) purisme doorschemert dat
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onmogelijk kan worden waargemaakt.15 Deze laatste overweging is in het tweede deel van dit onderzoek
echter beter op haar plaats en we gaan nu door naar de laaste story-line, een oude bekende:
J. Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
Deze line, die 4 keer wordt gebruikt, is vooral een retorisch wapen, waarmee op voorhand wordt
afgerekend met de beschuldiging dat over de exotenvernietiging niet goed zou zijn nagedacht. Dit vinden
we terug bij de Van der Bilt (1990) en Siebel (1998), die beide spreken namens een
natuurbeheerorganisatie, maar ook bij Grimberg (1994) en Olsthoorn (1998). In dit opzicht zou J
geherfomuleerd kunnen worden: uitgaande van een genuanceerd beheerbeleid, is een daarbij passende
houding naar exoten gewenst. Voor de tegencoalitie betekent dit in de praktijk in de meeste gevallen niet
minder dan de kap van exoten. In deze context werd de in paragraaf 4.1 gemaakte opmerking dat de
uiteindelijke consequenties die verbonden zijn aan de discursieve praktijken in het exotendiscours over het
bestaan of niet-bestaan van de exoot gaan, geplaatst. Overigens wordt in geen van de 4 artikelen ingegaan
op de diversiteit van betekenissen binnen het begrip ‘exoot’. We kunnen dus concluderen dat J in de
tegencoalitie inhoudelijk gezien niet meer dan een holle frase blijkt te zijn. Dat J inhoudelijk gezien
weinig aan de discussie toevoegt, neemt evenwel niet weg dat het een spilfunctie vervult in de discursieve
praktijken van de tegencoalitie.
Het bovenstaande kunnen we aldus recapituleren; de tegencoalitie:
• Maakt 43% uit van het totale exotendiscours, en is daarmee de grootste coalitie.
• Bestaat voor eenderde deel uit (semi)wetenschappelijke artikelen, voor tweederde uit
krantenartikelen.
• Heeft gemiddeld de laagste complexiteit per artikel.
• Baseert zich in de eerste plaats op ecologisch gestoelde argumenten. Af en toe vinden we
recreatieve, culturele of ethische argumenten terug.
• Grossiert in pakkende termen en metaforen met een negatieve connotatie, die keer op keer
verbonden worden met (pseudo)ecologische argumenten. Voorbeelden: ‘verstikking’,
‘woekering’, ‘agressie’, ‘plaag’ en ‘verdringing’.
• Gebruikt soms bewust, maar meestal onbewust, elementen uit maatschappelijke debatten.
Voorbeelden: ‘buitenlanders’, ‘allochtonen’, de ‘multiculturele samenleving’, ‘verbanning’,
‘vermoorden’ of ‘(niet) thuishoren’.
• Personifieert met grote regelmaat, meestal in negatieve zin. (Zie vorige twee punten voor
voorbeelden.)
• Gebruikt de metafoor van ‘licht’ voor de niet-exoot, en de daarbij veronderstelde streefwaarden.
Voorbeelden: ‘ruimte’, ‘groeien’, ‘variatie’, ‘afwisseling’, ‘sterker bos’, ‘biodiversiteit’.
Associeert de exoot met ‘donker’ c.q. ‘homogeniteit’, ‘verstikking’, ‘agressie’, ‘douglasopstand’.
• Verzet zich in sommige gevallen tegen de gevoelde beschuldiging van de voorcoalitie dat haar
houding naar exoten ondoordacht of ongenuanceerd is.
15

Dat wil zeggen natuur zonder de mens als uitgangspunt voor moderne natuurontwikkeling betekent een
contradictio in terminis op het moment dat het gecreëerd wordt, of de mogelijkheidsvoorwaarden ervan worden
geschapen. Een stapje minder extreem, met een situatie waarin de mens een verwaarloosbare invloed op de natuur
had als uitgangspunt, lijkt evenmin houvast te bieden. Dat soort situaties, waarin de ‘noble savage’ in volmaakte
harmonie met de natuur leeft, blijkt naast een romantische projectie ook nog eens benevens de waarheid te zijn.
Ponting (2002) en Krech (1999) wijzen er bijvoorbeeld op dat de ecologische impact veel groter is (geweest) dan
algemeen wordt verondersteld, dit geldt voor moderne inheemse volkeren als voor onze druk jagende en
verzamelende voorouders.
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•
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Omvat een nieuwe tak van sport waarin alleen ex negativo tegen de exoot in wordt gegaan,
doordat er in de eerste plaats over het ecologisch belang van autochtone bomen en struiken wordt
gesproken. Hierbij zijn alle exotische boomsoorten sowieso uit den boze, en de definitie van exoot
wordt nog aangescherpt met de notie van uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten.
Doet een beroep op (en wordt opgemaakt door) de volgende story-lines:
o De aanwezigheid van exotische boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid. (9x)
o Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan
inheemse boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
(6x)
o Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk
omdat zij slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het
(genetische) overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen. (4x)
o De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van schoonheid/belevingswaarde. (2x)
o Exotische boomsoorten moeten worden verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet
horen. (2x)
o Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar
exoten gewenst. (4x, Maar wordt gebruikt in aangepaste vorm.)

5.2.3 De middencoalitie
Tot de middencoalitie rekenen we de artikelen waarin de exoot ‘positief versus negatief’ of ‘neutraal’ naar
voren komt. Voor de krantenartikelen betekent dat 6 van de 21, of 29%. Bij de (semi)wetenschappelijke
artikelen hebben we het over 4 van de 21, dat is 19%. De middencoalitie maakt 24% van het gehele
exotendiscours uit is en daarmee de kleinste coalitie. Bij de middencoalitie is de verhouding van de
bijdrages van de verschillende media min of meer in evenwicht.
Bij het analyseren van de krantenartikelen in de middencoalitie valt meteen de diversiteit aan soorten
argumentatie op. Hoewel 5 van de 6 artikelen een beroep doen op de ecologie, is dit altijd in combinatie
met andersoortige argumentatie. In 4 van de 5 gevallen zelfs in combinatie met twee andere
argumentsoorten. Ethiek en recreatie zien we daarbij het vaakst terug. Cultuur slechts eenmaal. Er is 1
artikel dat hier apart van staat, en doet alleen een beroep op een historisch geaard argument. Wat de
complexiteit van de artikelen betreft zien we een gemiddelde van 3. Dat betekent dat deze groep artikelen
de meest complexe van het totale exotendiscours vormt.
Opvallend aan de argumentatie van de middencoalitie is de structuur ervan: in 5 van de 6 gevallen worden
expliciet voors en tegens behandeld. Tegens verwijzen altijd naar de negatieve invloed die exoot heeft op
natuurlijke processen, op de concurrentie, op de biodiverstiteit en verscheidenheid, kortom de negatieve
invloed van de exoot wordt louter vanuit de ecologie bekeken. De andere kant van de balans bestaat uit
ethische argumentatie (een ‘multiculturele samenleving’) een esthetische (schoonheid) of een culturele
(behoud van traditie), en in een enkel geval uit een ecologisch argument.
Qua opvallend woordgebruik is de middencoalitie niet zo interessant als de tegencoalitie. Een enkele keer
wordt een vergelijk met de multiculturele samenleving getrokken, wordt de exoot geassocieerd met ‘de
natuur in het gareel’ terwijl de niet-exoot voor ‘ongebondenheid’ staat, of vinden we een personificatie in
de zin van ‘vermoorden’ of ‘allochtonen’. Er is 1 artikel dat de exotenkap expliciet verbindt aan het
omvormingsbeheer dat verschillende natuurbeheerorganisaties voeren. Hoewel we dus een grote
diversiteit aan insteken tegenkomen, blijft iedere insteek beperkt tot 1 of 2 artikelen. Een specifieke
insteek die als rode draad door de middencoalitie loopt, vinden we niet terug.
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Dit wat betreft de 6 krantenartikelen. Maar hoe zit het met de 4 (semi)wetenschappelijke artikelen? Een
korte bespreking volgt, met speciale aandacht voor argumentatie, opbouw en innerlijke consistentie.
Om te beginnen met Piëls (1997) artikel. Dit is een vreemde eend in de bijt omdat het niet – zelfs niet ex
negativo – over exoten handelt. Het is toch in deze lijst opgenomen omdat het uitvoerig wordt aangehaald
door verschillende, hiergenoemde schrijvers, en omdat het handelt over begrippen die niet zelden ten
grondslag liggen aan de houding naar exoten, zoals ook uit onderstaand artikel blijkt. De scope van het
artikel, in tegenstelling tot de complexiteit, is vrij beperkt. Het artikel handelt namelijk over het talige
aspect van het concept ‘oerbos’. Piël ageert tegen het onkritisch gebruik van dit woord en veel verder
komen dan het inzicht dat oerbos niet meer bestaat, en dus dat de term ‘oerbos’ niet meer gebruikt kan
worden in een hedendaagse context, doet hij niet. In dit opzicht is Olsthoorns en Bussinks (1997) typering
van het probleem dat Piël heeft aangekaart, zeer precies te noemen: “Hoever mag de storende invloed van
de mens gaan om nog te kunnen spreken van oerbos of natuurbos?” (Onderstreping K.A.) (En niet:
wanneer houdt oerbos op te bestaan!) Zo bezien blijft Piëls artikel zeer vrijblijvend. De door Piël gevierde
definitie van de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer van ‘oerbos’, waarbij de mens wordt
uitgesloten, heeft geen enkele normatieve waarde of voorbeeldfunctie. ‘Oerbos’ wordt in additie door Piël
immers bestempeld als louter het verleden behelzend. Een vergelijking met de eerder besproken
wildernisparadox leidt tot een filosofisch probleem. Op het moment dat we een oerbos benoemen, verliest
het alle vrijwaring van menselijke projectie en daarmee een deel van de autonomie. Oerbos in de meest
pure zin kan dus alleen bestaan als wij niet weten dat het bestaat. De clou is dat ‘oerbos’ een concept is dat
wordt geprojecteerd op een voor reëel gehouden entiteit. Hoe reëel die entiteit is (en geen ‘platoonse’
idylle) dienen we ons – gemotiveerd door Piëls woorden “oerbos is mooi en af, oerbos in de oerwereld in
de oertijd” – ten zeerste af te vragen (zie voor aanverwante problemen ook de ‘wildernisparagraaf’ 3.3).
De praktische vraag die zich vervolgens aandient luidt: wat voor nut heeft het van ‘oerbos’ te spreken als
het louter het verleden behelst? Maar als Olsthoorn en Buissink de zin “neem de ongestoorde situatie
zonder mens als maatstaf, dus de oersituatie” uit Piëls artikel citeren, vragen we ons af: maatstaf
waarvoor?! Blijkbaar heeft de term voor Piël wel degelijk een hedendaagse functie.
Deze kritische noot ten spijt, heeft dit artikel voor deze discoursanalyse een beperkte waarde, juist omdat
het slechts indirect aan het onderwerp raakt (oerbos – exoot) en dat op een, naar het zich laat aanzien,
eenmalige en unieke manier doet. Wederom is de vraag of dit artikel hier op zijn plaats is legitiem. Maar
als gezegd is er voor gekozen omdat het wordt aangehaald in artikelen die grotere waarde voor deze
analyse hebben, en omdat het handelt over begrippen die niet zelden ten grondslag liggen aan de houding
naar exoten. Dat dit artikel, in de manier waarop de exoot naar voren komt, de waarde ‘neutraal’ heeft
gekregen, en nu dus onder de middencoalitie wordt geschaard, komt omdat de exoot in feite op geen
enkele manier naar voren komt; hij blijft op de achtergrond en ook daar spreekt de auteur zich niet
duidelijk over hem uit.
De overige drie artikelen, geschreven door Olsthoorn (1998) en Maes en Rövekamp (2000 en 2002),
hebben een duidelijkere plaats in de middencoalitie. Olsthoorns verslag van de forumdiscussie is een
afwijkend document in de zin dat het moeilijk als een (semi)wetenschappelijk artikel kan worden
benoemd. Ook valt het niet mee verbanden of opvallendheden uit dit verslag van een verslag te halen.
Opvallend, maar niet onverwacht, is dat de appels (de opmerkingen van de sprekers) niet ver van de boom
(de artikelen) vallen. Overigens is een verslag als dit naar mijn idee wel degelijk belangrijk als concrete
representant van discursieve activiteit van een discourscoalitie. Door weer te geven wat anderen denken en
zeggen, zet het daarbij aan tot overweging of meningsvorming bij de lezer. De argumentatie die daaraan
voorafgaat, is even divers als de artikelen waarvan het verslag doet. Het lijkt er echter wel op dat de
schrijver moeite heeft gedaan een gebalanceerd stuk te schrijven waarin aan de verschillende artikelen
wordt rechtgedaan, alsook waarin de verschillende manieren waarop de exoot naar voren komt, voor de
lezer op een rijtje worden gezet, waardoor deze in staat is tot een eigen afweging te komen.
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Het artikel van Maes en Rövekamp (2000) is het eerste artikel dat zich niet zozeer bekommert om het
verdedigen van een eigen positie, maar dat de lezer meeneemt naar een zo evenwichtig mogelijke kijk op
de voor- en de nadelen van exoten. Maes en Rövekamp hebben – zoals Maes (1998) dat ook had – vooral
oog voor (genetisch) uitheemse bomen van inheemse soorten. Met het voorbeeld van de grove den wordt
niet alleen duidelijk hoe zeldzaam die inheemsheid binnen inheemse soorten is, maar ook dat bij het
zoeken daarnaar gelet moet worden op de natuurlijke standplaats van de boomsoort. Daarmee lijken zij
impliciet te zeggen dat inheemse boomsoorten die niet op een hun natuurlijke standplaats staan, een stukje
minder inheems worden. In veel gevallen zal dit ook waar zijn, want exemplaren die niet op hun
natuurlijke standplaats staan, zijn vaak aangeplant. De kans is dan veel groter dat we met uitheems
genenmateriaal te maken hebben (zie daarvoor ook Maes 1998). Net als Heybroek geven de auteurs een
aantal redenen waarom er minder soorten zijn teruggekeerd na de laatste ijstijd. Niet alleen noemen zij de
invloed van de mens, maar ook gebrek aan tijd en het koele klimaat. Het is om deze redenen dat zij niet
zonder meer negatief staan tegenover het gebruik van exoten. Dit gebruik hangt echter wel sterk af van
functie van bos. In de bosbouw, merken zij op, hebben exoten een belangrijke functie voor de houtteelt
(zie daarvoor ook Jansen). Ook voor recreatie is een aantal exoten aan te bevelen, bijvoorbeeld vanwege
de herfstkleur van de bladeren. Deze argumenten zijn esthetisch en economisch van aard. Helaas wordt
niet preciezer aangegeven in welk opzicht exoten de genetische ‘armoede’ kunnen bevechten. De nadelen
van exoten hebben volgens de auteurs vooral betrekking op bossen met een natuurfunctie. Exoten
concurreren met inheemse bomen, en daardoor indirect met de daaraan verwante organismen. Zo komen
op de zomereik een factor 10 meer organismen voor dan op de Amerikaanse eik, stellen Maes en
Rövekamp. Dit argument spreekt boekdelen, maar het zou interessant zijn na te gaan hoe dat met andere
boomsoorten zit. De argumenten tegen exoten zijn allen ecologisch van aard. Maes en Rövekamp pleiten
voor verwijdering van exoten in natuurgebieden. Dit verhaal heeft echter ook een keerzijde. Zo zijn veel
paddenstoelen in naaldbossen ingeburgerd (zie de artikelen van Keizer en Kuyper). Het is tekenend voor
dit artikel dat ook deze keerzijde wordt belicht. Ofschoon de auteurs uiteindelijk tot voorzichtige
aanbevelingen komen, is de onderbouwing daarvan transparant, evenwicht en duidelijk, zodat ook de lezer
wordt aangemoedigd tot een eigen standpunt te komen.
Als gezegd lijkt het tweede artikel van Maes en Rövekamp veel op hun artikel uit 2000. Toch zijn er wat
accentverschillen. In dit artikel onderstrepen de auteurs dat het verbazingwekkend is hoe weinig exoten
problemen veroorzaken. Het gaat om nog geen 10 soorten van de ruim 3000 ingevoerde soorten. Dat is
dus minder dan drietiende procent! Tevens stellen zij vast dat die zogenaamde massale uitbreiding vaak
alleen plaatsvindt daar waar de exoten zijn aangeplant. De gehate Amerikaanse vogelkers (of ‘bospest’)
zal zich in 10 jaar tijd niet veel verder uitzaaien dan circa 200 meter. Dit punt relativeert het eerder geuite
standpunt. Toch stellen de auteurs dat exoten in gebieden met hoofddoelstelling natuur beter kunnen
verdwijnen. Ook dit artikel is een pleidooi voor een flexibele houding naar exoten; een flexibele houding
die ook gebiedsafhankelijk zou moeten zijn. Maar zoals we zojuist hebben opgemerkt, wordt dit punt van
flexibiliteit ook op een flexibele manier gemaakt, zodat het de lezer vrij staat het zijne ervan te denken.
De drie hierboven genoemde artikelen vallen op door hun evenwichtige kijk op de problematiek. Het
verslag van Olsthoorn is minder interessant daar het slechts een weergave is, en dus niet naar een bepaald
eind schrijft. Maes en Rövekamp doen dit in beide artikelen wel, maar opvallend is dat dit eind een open
eind is. Het blijkt dat hun argumentatie voor de aanwezigheid exoot economisch, esthetisch of ethisch van
aard is, en in iets mindere mate ecologisch. De argumentatie tegen de exoot is unaniem ecologisch van
aard, en valt voornamelijk terug op het punt van een kleiner wordende biodiversiteit bij een grotere fractie
exoten. Dat deze redenering niet dogmatisch wordt, blijkt uit het tegenargument voorkomend uit het
voorbeeld van de bospest. Het is dan ook niet vreemd dat de auteurs uiteindelijk een flexibele,
gebiedsafhankelijke houding naar exoten aanbevelen.
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De middencoalitie gebruikt een enorme hoeveelheid (11 stuks) en diversiteit aan story-lines. Daarbij valt
op dat we geen lines hebben kunnen identificeren die alleen door de middencoalitie worden gebruikt.
Omdat we de reeds alle story-lines die hier worden genoemd hebben besproken, volstaat hier een kortere
bespreking.
B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde.
Is de meest gebruikte line, namelijk 6 maal. Blijkbaar is deze esthethische line niet alleen de belangrijkste
van de ‘voor-kant’ van de middencoalitie, maar ook nog eens de belangrijkste voor de middencoalitie in
het algemeen. Het blijft opvallend dat esthetiek wel een rol speelt in de strijd voor exoten, maar niet of
nauwelijks een rol speelt in de strijd tegen exoten.
E. Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken tussen
‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
Het is niet verwonderlijk dat E 5 maal wordt gebruikt. E geeft namelijk blijk van een vermogen om over
het simplistsch zwart-wit-onderscheid van exoot vs. niet-exoot heen te stappen. In artikelen waarin men
op evenwichte wijze de problematiek wil bespreken, is deze relativerende story-line derhalve welhaast een
noodzaak.
G. Exotische boomsoorten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of economische
functie.
De middencoalitie is, zoals we ook bij B2 zien, niet louter gefocussed op de ecologie. Andersoortige
insteken worden in kaart gebracht en overwogen. Ook dit geeft blijk van een brede kijk op de zaak. Een
zekere mate van historisch besef is daarbij eveneens aanwezig; men spiegelt in sommige gevallen de
huidige context (waarin de exoten worden opgeruimd) aan de oorspronkelijke context (waarin exoten
veelal werden aangeplant) waardoor opnieuw een gebalanceerde argumentatie ontstaat.
D. Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
Uiteraard vinden we D (4x) aan de ecologische ‘tegen-kant’ van de middencoalitie. Opmerkelijk is dat D
vaker wordt gebruikt dan A1. Eerder hebben we al vraagtekens geplaatst bij de ‘juistheid’ van deze line,
ook hier wijst D erop dat de zogenaamde ecologische argumenten soms niet meer zijn dan vastgeroeste
vooroordelen in een ecologisch jasje. Daarmee nog maar eens illustrerend hoe sterk de autoriteit van alles
wat naar ecologie riekt, is.
J. Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
J wordt 4 keer gebruikt en is evenals E een line die relativeert, en derhalve onmisbaar is voor de
middencoalitie. Typerend voor J, en mogelijk van invloed op de positie binnen de middencoalitie, is het
vrijblijvende karakter ervan; er wordt geen duidelijke uitspraak over de aanwezigheid van de exoot
gedaan. Dit past de middencoalitie, die niet graag in jip-en-janneke taal spreekt.
A1. De aanwezigheid van exotische boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
A1, die 3 keer wordt gebruikt, is het meest uitgesproken ecologisch argument in deze rij. Op basis daarvan
hadden we deze line niet onder D verwacht, daar we eerder vaststelden dat de ‘tegen-kant’ alleen beroep
doet op de ecologie. We moeten echter wel opletten dat het kleine verschil tussen het 3 of 4 keer
gebruiken van de verschillende lines geen al te sterke basis vormt voor het trekken van conclusies over
welke line belangrijker is. Feit blijft dat A1 een van de best vertegenwoordigde story-lines is, en dat er
door de middencoalitie niet zozeer wordt getornd aan het fundamentele punt of de ecologie wel als
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gidswetenschap moet dienen, als wel dat er tegenover het primaat van de ecologie ook andere
gezichtspunten in overweging dienen te worden meegenomen. In dit opzicht wordt A1 door de
middencoalitie voor een ander soort commentaar gebruikt dan het commentaar van de voorcoalitie op de
‘eenvoudige verhalen’ (waarin we ook A1 herkennen) van de tegencoalitie.
I. Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk omdat zij
slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het (genetische)
overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen.
I wordt twee keer gebruikt, en wel door Maes en Rövekamp (2000 en 2002). Deze auteurs zijn de enige
auteurs buiten de tegencoalitie die ook aan – wat we eerder hebben genoemd – ‘de andere kant van de
medaille’ een kijkje nemen. Dat betekent dat zij oog hebben voor de exoot als uitheems individu binnen
een inheemse soort. Ook Maes en Rövekamp koppelen dat aan slecht aangepast zijn, en het mogelijke
gevaar voor de overleving van de inheemse soort. Vandaar dat we I bij hen terugvinden.
F. Exotische boomsoorten hebben een intrinsiek (be)staansrecht.
F vinden we 2 keer terug, en wel bij krantenartikel 10 en 11. Daarin wordt gesproken over de
multiculturele samenleving en het gegeven dat een exoot daarin thuishoort. Daarin herkennen we een
ethisch standpunt dat we toeschrijven aan story-line F. Ofschoon het woord ‘intrinsiek’ hier eigenlijk
tussen haken gezet moet worden, blijft het gegeven dat er een zaak van het (be)staansrecht van exotische
bomen wordt gemaakt. Aangezien F voor de rest slechts 1 maal door de voorcoalitie wordt gebruikt,
mogen we concluderen dat F op dit moment in het gehele exotendiscours slechts een marginale rol speelt.
De volgende drie story-lines worden slechts 1 maal door de middencoalitie gebruikt. Ze worden om deze
reden alleen weergegeven en niet besproken; ze zijn, in het licht van de 8 andere lines, een slecht
aanknopingspunt voor het beschrijven van de algemene karakteristieken van de coalitie.
A2. De aanwezigheid van exotische boomsoorten draagt bij aan de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
C1. Exotische boomsoorten moeten worden verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet horen.
H. De waarde voor biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid/beleving stijgt aanzienlijk als het
‘monoculture’ karakter van exotische bossen verandert.
Het een en ander kunnen we recapituleren met de volgende punten; de middencoalitie:
• Maakt een kwart van het totale exotendiscours uit.
• Wordt in nagenoeg gelijke mate opgemaakt door krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke
artikelen.
• Gebruikt een grote diversiteit aan argumentsoorten.
• Gebruikt de meest complexe argumentatie van het hele exotendiscours.
• Heeft een kenmerkende structuur waarin de twee kanten van de exoot (voor of tegen) tegenover
elkaar worden gezet. Meestal resulteert dat in een beargumenteerd oordeel, in dat geval is een zeer
duidelijke transparantie van argumentatie aanwezig, en lijkt de auteur de lezer geen bepaald
standpunt te willen opdringen.
• Plaatst aan de ‘tegen-kant’ van deze balans altijd een ecologische argumentatie, terwijl aan de
‘voor-kant’ vaak een mix van recreatieve, culturele, ethische en heel soms ecologische
overwegingen te vinden is.
• Gebruikt verschillende metaforen en opvallende termen. Daar is er echter niet één van die als rode
draad door de middencoalitie loopt. Tevens valt de mate van gebruik van ‘pakkende’ termen in
het niet bij de tegencoalitie.
• Vormt een thuishaven voor artikelen die enigszins buiten de boot vallen omdat ze niet direct iets
over de exoot stellen, maar bijvoorbeeld wel over de theoretische begrippen die aan de exoot
Destructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot

Een onderzoek naar het Nederlandse exotendiscours
-66-

5. Typering van het exotische bomen-discours

•

•

voorafgaan, of slechts weergeven wat verschillende andere auteurs over de exotenproblematiek
zeggen. Toch hebben deze artikelen waarde als concrete representant van de discursieve activiteit
van een discourscoalitie.
Gebruikt een enorme diversiteit en hoeveelheid (11 stuks) aan story-lines. Het valt echter op dat er
geen story-line is die alleen door de middencoalitie wordt gebruikt. Daarnaast is er een vijftal dat
slechts 1 of 2 keer wordt gebruikt. Daarmee vormen zij, op zichzelf genomen, geen karakteristiek
van de middencoalitie.
Doet een beroep op (en wordt opgemaakt door) de volgende story-lines:
o De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde. (6x)
o Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken
tussen ‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
(5x)
o Exotische boomsoorten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of
economische functie. (5x)
o Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan
inheemse boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
(4x)
o Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar
exoten gewenst. (4x)
o De aanwezigheid van exotische boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid. (3x)
o Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk
omdat zij slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het
(genetische) overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen. (2x)
o Exotische boomsoorten hebben een intrinsiek (be)staansrecht. (2x)
o De aanwezigheid van exotische boomsoorten draagt bij aan de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid. (1x)
o Exotische boomsoorten moeten worden verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet
horen. (1x)
o De waarde voor biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid/beleving stijgt aanzienlijk
als het ‘monoculture’ karakter van exotische bossen verandert. (1x)

5.3 Wie heeft de hegemonie?
Wanneer is er sprake van hegemonie? Hierover hebben we al uitgewijd in paragraaf 4.1. Daarom kunnen
we hier volstaan met een korte herhaling. We grijpen hiervoor terug op Hajer (1995: 60-61). Ofschoon
Hajer zich meer richt op de hegemonie van specifieke discoursen binnen een veld van verschillende
(disciplinaire) discoursen, kunnen we zijn criteria evengoed op een ander discursief niveau, namelijk dat
van de discourscoalities, toepassen. We komen dan tot de volgende richtpunten. Een bepaalde
discourscoalitie heeft de hegemonie als:
1. De ideeën, concepten en categorieën van een bepaalde coalitie in het gehele discours terug te
vinden zijn en daar een structurerende functie vervullen. (Hajer noemt dit “discourse
structuration”.)
2. Deze ideeën, concepten en categorieën zijn vertaald in institutionele regelingen. (Dit noemt Hajer
“discourse institutionalization”.)
Wat betreft het eerste punt kunnen we ook teruggrijpen op het vorige hoofdstuk, waarin onder andere
duidelijk werd welke coalities er bestaan en wat voor aandeel zij hebben in het gehele exotendiscours.
Voor het tweede punt moet echter nieuw werk verzet worden. Daarbij dient zich de vraag aan op welk
niveau we naar institutionele regelingen willen kijken; op een lokaal niveau van een beheers- of
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inrichtingsplan van een bepaald natuurgebied, of eerder op nationaal niveau waar we naar een leidraad
voor alle exotische bomen in Nederland zoeken? Hier wordt beoogd beide te doen. Daarmee wordt een
groot institutioneel spectrum bestreken, hetgeen evenwel betekent dat er per niveau slechts plaats is voor
een beperkte bespreking. Allereerst kijken we naar boscijfers, op basis waarvan we nagaan of het
exotenareaal in Nederland vergroot, verkleint of hetzelfde blijft. Vervolgens onderzoeken we twee
gezaghebbende documenten in het land van natuurbeheer en –ontwikkeling. Wat zeggen zij over de
exoot? Dan richten we ons op nationale wet- en regelgeving omtrent exotische boomsoorten; is die er
überhaupt en in welke vorm? Deze drie subparagrafen zijn van een relatief abstract discursief niveau. We
dalen daarom langzaam af naar een ander niveau, eerst door te kijken naar het exotenbeleid van drie
grootgrondbezitters c.q. vooraanstaande natuurbeschermers, te weten het Ministerie van Defensie,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, om tot slot het gebiedinrichtingsplan van de Utrechtse Heuvelrug
af te wegen op exoten. Dit alles wordt afgesloten met een conclusie waarin wordt teruggekoppeld naar
paragraaf 5.2 (over de verschillende coalities), zodat er uiteindelijk een gefundeerd antwoord kan worden
gegeven op de vraag welke discourscoalitie een discursieve hegemonie bezit.
5.3.1 Boscijfers
Alvorens we meer inhoudelijk naar de aard van de structurering de institutionele regelingen omtrent
exotische boomsoorten kijken, is het handig een kwantitatief overzicht te geven van de huidige stand van
zaken in het Nederlandse bos en de rol die de exoot daarin speelt. Hiervoor doen we in eerste instantie een
beroep op het Milieu- en Natuurcompendium (MNC). Voordeel van dit compendium is dat het voortkomt
uit een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Milieu en
Natuurplanbureau (MNP) en de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), waardoor er
makkelijker vertrouwd kan worden op de betrouwbaarheid van de gegevens.
Allereerst geven we een inleidende beschrijving van het MNC over de kenmerken en het beheer van het
Nederlandse bos weer. Dit vormt de context waarin we de vier tabellen (5.2 tot 5.5) dienen te begrijpen
(Bron: Beschrijving bos. In: Milieu- en Natuurcompendium 2006.):
Kenmerken van bos
“Onder bos wordt in de regel gesloten bos verstaan met een kronenprojectie van minimaal 60%. In
Nederland is geen oud natuurlijk bos meer aanwezig en zijn nagenoeg alle bossen aangeplant.
Alleen in bijvoorbeeld heidevelden en moerassen is er spontane bosvorming. Zeven procent van
het bosareaal is spontaan, jong bos. De gemiddelde leeftijd van bos is toegenomen in de laatste
decennia. Daardoor zijn er meer vogels van oude bossen dan rond 1950. Ook roofvogels komen
mede daardoor meer voor dan in 1950. De oudere bossen groeien echter dicht en worden
donkerder. Open plekken als gevolg van omvallende bomen ontstaan nog weinig, omdat de
meeste bomen daarvoor nog niet oud genoeg zijn. Het dichtgroeien is nadelig voor dagvlinders,
want dagvlinders zijn afhankelijk van open plekken in bossen, en van brede bospaden en brede
boszomen.”
Bosbeheer
“Voorheen werden bossen vooral gebruikt voor houtproductie voor mijnhout, geriefhout,
brandstof en looistoffen en voor de jacht. Daartoe zijn bossen aangelegd met één boomsoort
(monocultures) die na een vaste, vrij korte tijd geheel werden gekapt. Er zijn veel snelgroeiende,
niet-inheemse naaldbomen aangeplant die nog steeds op veel plaatsen aanwezig zijn. In de meeste
bossen gaat het tegenwoordig naast houtproductie ook of vooral om recreatie en natuurbehoud.
Daarom worden tegenwoordig meer inheemse loofbomen dan naaldbomen en uitheemse
loofbomen aangeplant. Verder wordt gestreefd naar meer natuurlijke verjonging dan voorheen en
is er een toename van de variatie in structuur (ouderdom van bomen, diameter en hoogte). De
grote veranderingen in het bosbeheer zijn ook terug te vinden in de insectenplagen: vroeger waren
dat plagen van naaldbomen, maar nu van loofbomen. Verder wordt gestreefd naar meer
natuurlijke verjonging dan voorheen en is er een toename van de variatie in structuur (ouderdom
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van bomen, diameter en hoogte). Een van de maatregelen daartoe is omvormingsbeheer, waarbij
een meer ongelijkjarig bomenbestand wordt bevorderd. (…) Verder is ook de toename van
sommige exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers, en de slechte verjonging van sommige
inheemse boom- en struiksoorten zoals wilde appel, wilde peer, winterlinde, mispel en wegedoorn
een aspect van het bosbeheer.”
Met deze informatie paraat kunnen we continueren met de tabellen. Omdat we later te spreken komen over
verschillende natuurbeschermingsorganisaties en –instanties, is het allereerst nuttig op een rij te zetten
welke organisatie precies hoeveel bos bezit. Het totale areaal bos in Nederland werd in 2000 door het
MNC op 360.000 hectare geschat. Voor de verdeling van het Nederlandse bos op basis van eigendom, zie
tabel 5.2.
Tabel 5.2: Eigendom van bossen (2000).
Staatsbosbeheer
Particulier bosbezit

32%
22%

Organisaties voor natuurbehoud
(Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen,
Landgoedeigenaren)

19%

Rijksbezit/Publiekrechtelijk bosbezit (Dienst
domeinen, Minsterie van Defensie, Provincies,
Waterschappen)
Gemeenten
(Bron: Eigendom van bossen, 2000. In: Milieu- en
Natuurcompendium 2006.)

12%

16%

Andere belangwekkende informatie is het areaal bostype. Tabel 5.3 geeft de ontwikkeling van het
Nederlandse bos per bostype weer, gebaseerd op twee perioden. Het MNC zegt daar onder andere over dat
er een relatieve toename van gemengde bossen en van ongemengd loofbos is. Deze toename is ten koste
gegaan van ongemengd naaldbos, dat met ongeveer 10% afnam. Deze verandering komt volgens het MNC
doordat meer inheemse loofbomen worden aangeplant en naaldbos wordt vervangen door loofbos. Verder
is er in 2001-2002 minder jong bos en zijn er minder kapvlakten dan in 1984-1985. Dat laatste komt
volgens het MNC doordat het oogsten van hout tegenwoordig meer door uitdunnen van bossen gaat dan
door het kappen van alle bomen van een bosterrein. Deze opmerking strookt overigens niet met
opmerking die terug te vinden zijn in bijvoorbeeld krantenartikelnummer 11 of 22, waarin gewag wordt
gemaakt van complete kaalslag.
Tabel 5.3: Areaal bostypen.
1984-1985
2001-2002
Verandering
% totale bosareaal
Ongemengd naaldbos
40
30.1
-9.9
Gemengd naaldbos
3.3
5.7
+2.4
Gemengd naald/loofbos
14.5
21.4
+6.9
Gemengd loofbos
10.7
15.0
+4.3
Ongemengd loofbos
17.3
21.8
+4.5
Open/jong bos
12.5
6.0
-6.5
Kapvlakte
1.7
0.0
-1.7
(Bron: Areaal bostypen. In: Milieu- en Natuurcompendium 2006.)
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Met tabel 5.3 in het achterhoofd dient de vraag zich aan hoe deze verandering per areaal bostype verklaard
kan worden. Hierbij kan tabel 5.4 van pas komen. Daaruit blijkt dat momenteel een kwart van het
Nederlandse bos bestaat uit het veel gewenste ongelijkjarig en spontaan bos. Volgens het MNC is dit het
gevolg van beleid om het areaal natuurlijk bos te vergroten. Iets meer dan 90% van het bos is opgaand
bos. Ruim de helft van de bossen is gelijkjarig en wijkt daarmee sterk af van natuurlijk bos. In natuurlijk
bos komen namelijk bomen van allerlei leeftijden naast elkaar voor. Een deel van het bos wordt
omgevormd van gelijkjarig naar een ongelijkjarig bomenbestand. Daarmee gaat het bos al meer lijken op
wat een ‘natuurlijk bos’ wordt genoemd.
Tabel 5.4: Beheersvormen in bossen (2001-2002).
Percentage van het bosareaal met een bepaalde beheersvorm in 2001-2002
Bostype
%
Opgaand bos
waarvan Gelijkjarig
Omvorming naar ongelijkjarig
Landgoedbos, schermbos en boombos
Spontaan bos en struweel (< 8 m)

90,5
63,8
18,8
2,3
5,6

Griend en hakhout

1,7

Lanen, houtwallen en singels
(Bron: Beheersvormen in bossen, 2001-2002. In: Milieu- en
Natuurcompendium 2006.)

7,9

Wat het MNC betreft tot slot nog tabel 5.5. Hiermee krijgen we geen precies inzicht in het areaal dat
exotische boomsoorten bestrijken, maar we krijgen wel een beeld van de aanwezigheid van de exoot in het
Nederlandse bos. Hierbij vermelden we dat de gegevens zijn gebaseerd op de metingen in 2001 en 2002 in
het kader van het Meetnet Functievervulling Bos. Daarin worden de bossen onderzocht met behulp van
een steekproef van 3600 meetpunten van 300 m2 (Dirkse 2003). Ofschoon deze cijfers dus niets zeggen
over de mate van voorkomen per plot van een bepaalde soort (met andere woorden: is er slechts één
exemplaar of wordt het bos gedomineerd door de soort?) geven de 3600(!) meetpunten ons wel een idee
van verspreiding per boomsoort in Nederland.
Tabel 5.5: Voorkomen boomsoorten in Nederlandse bossen. (Exoten worden door de bron vet
weergegeven.)
Boomsoort
%
Zomereik
Wilde lijsterbes
Ruwe berk
Grove den
Amerikaanse vogelkers

80,2
65,9
48,6
47,7
42,9
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Sporkehout
40,7
29,9
Amerikaanse eik
25,9
Amerikaans krentenboompje
23,4
Douglasspar
Beuk
23,1
Zachte berk
21,3
15,0
Japanse larix
Hulst
14,8
Gewone vlier
14,5
(Bron: Exotische bomen en struiken in het bos, 20012002. In: Milieu- en Natuurcompendium 2006.)
Met oog op de exotische boomsoorten kunnen we op basis van bovenstaande tabellen vaststellen dat er
een duidelijke trend is wat betreft de vervanging van ongemengd naaldbos door loofbos. Tevens wordt het
areaal natuurlijk bos vergroot. Pijnpunt in deze analyse is echter dat we op basis van deze gegevens niet
direct de koppeling kunnen maken tussen het vergroten van de natuurwaarden en de achteruitgang van het
areaal naaldbos enerzijds en de kap van exoten anderzijds. Immers: niet alle exoten zijn naaldhout
(bijvoorbeeld de Amerikaanse eik), en andersom: niet al het naaldhout wordt als exotisch beschouwd
(denk bijvoorbeeld aan de grove den, zie o.a. bijlage 4). Daarnaast zou het theoretisch gezien mogelijk
zijn dat de cijfers uit de tabellen betrekking hebben op veranderingen die buiten de exotische boomsoorten
om plaatsvinden. Het is dus nodig ook cijfers over de exotische boomsoorten zelf te bekijken. Gelukkig is
ook hier betrouwbaar materiaal van aanwezig.
Tabel 5.6: Vergelijking huidige bosareaal exotische boomsoorten met 1982.
Meetnet
Vierde
Bosstatistiek Functievervulling Bos
(1982)
(2002)
Exotische
boomsoorten
Areaal Aandeel Areaal (ha) Aandeel Verandering Verandering
(ha) bos (%)
bos (%) Areaal (ha) Aandeel bos
(%)
7,8
13.114
5,0
- 5.292
- 2,8
Den behalve grove den 18.406
15.722
6,7
18.678
7,2
+ 2.956
+ 0,5
Douglas
18.015
7,7
18.877
7,3
+ 862
- 0,4
Lariks
15.792
6,7
11.326
4,4
- 4.466
- 2,3
Spar
1.195
0,5
1.788
0,7
+ 593
+ 0,2
Overig naald
5.124
2,2
5.961
2,3
+ 837
+ 0,1
Amerikaanse eik
467
0,2
994
0,4
+ 527
+ 0,2
Overig uitheems loof
Totaal
74.721
70.738
- 3.983
(Bron: Dirkse 2003.)

De cijfers van tabel 5.6 passen als volgt in het grotere plaatje van het Nederlandse bos (zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1: Vergelijking van aandeel per boomtype in het Nederlandse bos tussen 1982 en
2002. (Dirkse 2003)
We kunnen uit tabel 5.6 en figuur 5.1 het volgende opmaken: het totale aandeel exotische boomsoorten in
het Nederlandse bos was in 1982 74.721 hectare. Het totale bosareaal in Nederland werd toen geschat op
234.965 hectare (Dirkse 2003). Dat betekent dat in 1982 32% van het Nederlands bos uit exoten bestond.
In 2002 zien we een absolute afname van het areaal exoten van bijna 4000 hectare, naar 70.738 hectare.
Door Dirkse wordt het totale areaal Nederlands bos in 2002 geschat op 260.301 hectare16, hetgeen
betekent dat exoten in 2002 nog 27% van het totale Nederlandse bos uitmaken. De verwachting is dat bij
continuering van het gevoerde beheer en bosbeleid het aandeel uitheemse boomsoorten zal dalen tot onder
de 20% (Dirkse 2002).
We besluiten deze subparagraaf met de volgende pijlers:
• De laatste twintig jaar is het aandeel exoten in het Nederlands bos aanzienlijk gedaald. In 1982
was dit aandeel 32%, in 2002 nog 27%. Dit heeft er ook mee te maken dat het totale
Nederlansbosareaal is uitgebreid ten opzichte van 1982. Toch is er ook een duidelijke absolute
daling (uitgedrukt in hectare) van exoten sinds 1982.
• Parallel aan deze daling daalt eveneens het areaal ongemengd naaldhout en stijgt het areaal
gemengd bos (naald en loof). Volgens het MNC komt dit onder meer doordat naaldbos wordt
vervangen door loofbos. Het is daarbij duidelijk dat exoten een belangrijk deel van dit naaldbos
opmaken en dat de exotenverwijdering samengaat met een omvorming naar een ongelijkjarig,
meer natuurlijk bos. Die omvorming vindt in 2002 in ongeveer eenvijfde deel van het Nederlandse
bos plaats.

16

Merk het enorme verschil op in bosareaal zoals geschat door Dirkse en het MNC. Dit verschil bedraagt een
slordige 100.000 hectare(!) en om het nog bonter te maken: het MNC baseert zich grotendeels op Dirkse (2003).
Waar het verschil precies uit voortkomt is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het hier om het grijze gebied van
gemengd bos, waarin moeilijk te schatten is wat het areaal per boomsoort is. Zoals ook Dirkse stelt ligt het totale bos
in Nederland rond de 360.000 hectare. Tellen we met Dirkse de geschatte arealen per boomsoort op, dan komen we
echter op 260.000 hectare. Omdat hier dezelfde standaarden (dus in 1982 en 2002 de som van de arealen per
boomsoort) worden gebruikt, zijn de percentages juist. Desalniettemin geven dit soort discrepanties mijn inziens aan
hoezeer zogenaamde ‘harde cijfers’ op verschillende manieren gebruikt en ingezet kunnen worden, en vanwege hun
ondoorzichtigheid een extra kritische benadering verdienen.
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Het is opvallend dat kapvlaktes in 2002 niet één percent uitmaken van het totale bosareaal. In
1982 was dit nog 1,7%. Volgens het MNC komt dit doordat het oogsten van hout tegenwoordig
meer door uitdunnen van bossen gaat dan door het kappen van alle bomen van een bosterrein.
Deze gegevens zijn duidelijk in strijd met de ervaring van veel recreanten; een ervaring die vaak
verwijst naar een grootschalige en nietsontziende kaalkap van exootopstanden.

5.3.2 Gezaghebbende documenten
Naast wetgeving of subsidieregelingen (die in subparagraaf 5.3.3 volgen) is belangrijk te kijken naar
gezaghebbende documenten binnen het algemene natuurbeschermingsparadigma. Daarmee beantwoorden
we voor een deel aan het eerste criteria dat we met Hajer aan het begin van deze paragraaf identificeerden,
namelijk dat er voor hegemonie ook sprake moet zijn van structurende werking van een bepaalde coalitie.
Deze werking kunnen we meten aan de hand van standaardwerken in het Nederlandse
natuurbeschermingsparadigma. We beperken ons hier tot twee werken, namelijk de Ecosysteemvisie bos
(Al et al. 1995) en Natuurbeheer en –ontwikkeling (Lenders et al. 1997).17
In het standaardwerk Natuurbeheer en –ontwikkeling (Lenders et al. 1997) wordt de exotische boomsoort
niet direct aangesproken. Wel is er een hoofdstuk dat louter over de introductie van plantensoorten
handelt. Daarin vinden we verschillende aanknopingspunten bij de exotische boomsoorten-discussie (Ibid:
236-239). Allereerst wordt ‘introductie’ nader gespecificeerd op basis van bestaande literatuur. Meestal
wordt ermee bedoeld het al dan niet doelbewust inbrengen van een soort of subspecifieke eenheid, in een
gebied waar deze in historische tijden niet aanwezig is geweest. Herintroductie is dan het inbrengen van
een soort die wel aanwezig is geweest in de historische tijd, maar daar momenteel uitgestorven is. De
moeilijkheid die zich dan vaak voordoet is dat men niet weet waar een soort in die historische tijd precies
voorkwam. Er wordt vastgesteld dat dit probleem eigenlijk een schaalprobleem is: op grote schaal
(bijvoorbeeld binnen een regio) kan men van herintroductie spreken, op kleine schaal van introductie (als
de soort daar vroeger niet groeide).
Vervolgens zegt men dat de Nederlandse flora van oudsher sterk door introductie is beïnvloed. Het meest
sprekend is dat bij houtige gewassen, waar de grens tussen ‘oorspronkelijk wild’ en ‘niet wild’ vaak
moeilijk te trekken is. Dan komen Lenders et al. aan bij de vraag of introductie in het kader van de
natuurontwikkeling zinvol en geoorloofd is. Eerder is voor natuurbeheer deze vraag al ontkennend
beantwoord. Bij natuurbeheer gaat het volgens de auteurs immers om spontane ontwikkelingen, en daarbij
horen maatregelen als zaaien en planten in principe niet thuis. Maar hoe zit dat dan bij
natuurontwikkeling? Welnu, soms blijkt dat soorten niet tot vestiging kunnen komen omdat zaden in de
bodem ontbreken en moeilijk van elders kunnen worden aangevoerd. In dat kader kan zaaien of planten bij
natuurontwikkeling een rol spelen. Zaaien is dan enkel een middel om de accessibiliteit als beperkende
factor voor vestiging uit te schakelen. (Ibid: 237)
Een ander aspect van de vraag naar introductie houdt verband met genetische verarming en daardoor
verminderde vitaliteit van soorten in kleine geïsoleerde populaties. “In principe kan introductie bijdragen
aan het overleven van de soort in bestaande geïsoleerde populaties en leiden tot het opbouwen van vitale
populaties met een hogere genetische diversiteit in nieuw ontstane milieus. In situaties als bovenvermeld
gaat het meestal om zeldzamere soorten waarvan het voortbestaan een oogmerk van de
natuurontwikkeling is.” (Ibid: 238) Uiteraard zijn er ook andere redenen voor introductie te noemen.
Bijvoorbeeld voor het spoedig verkrijgen van een bepaalde gewenste begroeiing. Lenders et al. wijzen er
overigens op dat zowel door uitzaai als door aanplant nogal eens afwijkende ondersoorten, variëteiten of
ecotypen in ons land terecht komen. Veel zaad- of plantgoed blijkt dan uit het buitenland afkomstig. Zij
vinden dit verwerpelijk en stellen dat introductie vanuit het soortbehoud louter als positief kan worden
17

Uiteraard is de ‘gezaghebbendheid’ van een zogenaamd standaardwerk discutabel. Dat we bij deze twee werken
menen te mogen spreken van ‘standaardwerken’ baseren we niet alleen op eigen ervaring, maar ook op basis van
zogenaamde ‘portals’ van de digitale bibliotheek van de Wageningen Universiteit.
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gezien mits het plant- of zaadmateriaal van inheemse afkomst is. Additionele voorwaarden zijn de reeds
genoemde punten van risicospreiding en vergroting van de kans op overleving. “Ook vanuit de
ontwikkeling van levensgemeenschappen bezien, lijkt het gunstig als daarin alle soorten voorkomen die in
de betreffende gemeenschap thuishoren. Iedere soort vervult daarin een functie, al is daarover nog veel
onbekend. Daarbij kan ook gedacht worden aan diersoorten die van bepaalde plantensoorten afhankelijk
zijn” (ibid: 238). Zo komen Lenders et al. tot de volgende hoofdpunten van het hier besproken hoofdstuk
(ibid: 239):
• In principe hoort introductie niet thuis bij natuurbeheer en de natuurontwikkeling omdat hier
spontaan verlopende processen worden nagestreefd;
• Afname van de zaadvoorraad in de bodem, een geringe disseminatiecapaciteit en genetische
verarming nopen tot een nadere bezinning op de toepassing van introductie bij de
natuurontwikkeling, maar in dat geval is alleen het gebruik van inheems materiaal toegestaan;
• Introductie heeft in het verleden nogal eens tot floravervalsing geleid door het gebruik van
uitheems zaad- en plantgoed;
• Introductie kan op zichzelf gunstig zijn voor het vergroten van de overlevingskans van soorten,
maar is ongunstig vanuit het oogpunt van algemene milieu-indicatie; het spontaan verschijnen van
een soort is tevens een uitdrukking van een goede ecologische infrastructuur.
De Ecosysteemvisie Bos gaat direct in op het exotenvraagstuk. De auteurs (Al et al. 1995) beginnen hun
betoog met een onderscheid tussen spontane vestiging en vestiging ten gevolge van menselijk handelen.
Maar “er zijn ook soorten die uit Nederland verdwenen zijn. Vooral van de laatste honderd jaar zijn
tientallen plant- en diersoorten bekend die in Nederland zijn uitgestorven. In principe worden deze soorten
dan niet meer tot de inheemse flora en fauna gerekend, ongeacht de rol die de mens hierbij heeft gespeeld.
Het opnieuw introduceren van deze soorten wordt echter anders beoordeeld dan bijvoorbeeld het
introduceren van soorten van andere continenten. Hier speelt mede een rol, dat de recent uitgestorven
soort zich theoretisch ook spontaan had kunnen vestigen, waarmee zijn inheems-zijn niet zou worden
aangevochten. Dit laatste geldt bijvoorbeeld wanneer het gaat om voorposten van de soort in of nabij
Nederland.” (Al et al. 1995: 116-117)
De Ecosysteemvisie Bos bestempelt de volgende plantsoorten (of diersoorten) als exoot (ibid: 117-118):
• Soorten die van nature uitsluitend buiten West-Europa voorkomen;
• Soorten die van nature in West-Europa voorkomen, maar niet in Nederlandse
bosgemeenschappen, tenzij:
o Spontane vestiging optreedt en de soort zich meerdere generaties onder min of meer
natuurlijke omstandigheden weet te handhaven;
o De soort door de mens is ingevoerd en zich sindsdien minimaal 300 jaar lang (ongeveer
de levensduur van een generatie heersende bomen) een plaats heeft verworven in min of
meer natuurlijk bos in Nederland.
Ook maakt de Ecosysteemvisie Bos onderscheid tussen verdringende exoten en niet-verdringende exoten.
Een exoot is verdringend, wanneer wordt aangetoond dat (ibid: 118):
 De exoot een dermate hoge concurrentkracht heeft dat een of meer inheemse soorten erdoor in
hun voortbestaan binnen een bosgemeenschap worden bedreigd;
 De exoot een dermate hoge concurrentiekracht heeft dat de ontwikkeling van een natuurlijke
bosgemeenschap vanuit een willekeurige uitgangssituatie erdoor wordt belemmerd.
Zo wordt duidelijk dat Al et al. (1995) een exoot dus in principe niet voor Nederland, maar voor een
natuurlijke bosgemeenschap in Nederland benoemen. Maar wat betekent deze definitie voor de manier
waarop volgens de Ecosysteemvisie Bos met de exoot moet worden omgegaan? Daarover bestaat weinig
onduidelijkheid: “De Ecosysteemvisie Bos acht het in het belang van natuurwaarden gerechtvaardigd om
verdringende exoten te bestrijden in bossen waar de ontwikkeling of het behoud van natuurlijke
bosgemeenschappen voor ogen staat. Amerikaanse eik en douglas zijn bijvoorbeeld in staat de
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ontwikkeling van Wintereiken-Beukenbos of van Gierstgras-Beukenbos te ondermijnen. Vanuit het
oogpunt van natuurwaarde is het bestrijden van deze soorten dan gerechtvaardigd.” (Ibid: 118)
We kunnen concluderen dat beide documenten ondubbelzinnig negatief tegenover exotische boomsoorten
staan. Beide documenten vallen terug op het denkpatroon dat exoten een negatieve invloed op
natuurlijkheid, biodiversiteit of oorspronkelijkheid hebben. De anti-exotenhouding is hier niet een doel op
zichzelf, maar middel tot hoogwaardigere bosecosystemen.
5.3.3 Landelijke wet- en regelgeving
Navenant de praktijken omtrent exoten die we in het voorafgaande hebben kunnen identificeren, over het
algemeen drastisch en rigoureus zijn (een aantoonbare areaalvermindering), is het opvallend dat er geen
uitgesproken Nederlandse overheidsregel- of wetgeving over de exotische boomsoort bestaat. Het dichtst
in de buurt komt het Bosbeleidsplan uit 1993 van het ministerie van LNV. Dit plan kan gezien worden als
een stimulans voor geïntegreerd bosbeheer in Nederland. Geïntegreerd bosbeheer moest leiden tot een
verhoging van de natuurwaarde van het multifunctionele bos, zonder dat daarbij de
houtproductiedoelstelling werd opgegeven. Ofschoon houtproductie dus nog steeds een belangrijke rol
moest spelen, herkennen we in het Bosbeleidsplan de aandacht voor natuurwaarde die sinds de publicatie
alleen maar is gegroeid. Dat heeft ertoe geleid dat de ambitieuze doelstelling op het gebied van
houtproductie zoals geformuleerd in het Bosbeleidsplan, wordt losgelaten in de nota Natuur voor mensen,
mensen voor natuur: nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw uit 2000, die de voorafgaande vier
groene nota’s – namelijk het Bosbeleidsplan, Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit, de Nota
Landschap en het Natuurbeleidsplan – vervangt.
Toch stelt Natuur voor mensen, mensen voor natuur dat het gevoerde beleid een succes was, en wel
omdat: “[Het] concept ‘geïntegreerd bosbeheer’ de afgelopen jaren op grote schaal ingang heeft gevonden
en geleid tot voor natuur en recreatie aantrekkelijkere bossen. Zo zijn verschillende bosvogelsoorten weer
in aantal toegenomen door veranderingen in leeftijdopbouw, soortensamenstelling en structuur van
bossen.” (MinLNV 2000a: 12) Zo bezien zou het misschien voor de hand liggen dit Bosbeleidsplan uit
1993 te analyseren, met als hypothese een verband tussen de inhoud van dit plan en een antiexotenhouding. Afgaand op de datering van de krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen zien
we na de publicatie van Natuur voor mensen, mensen voor natuur in 2000 echter een continuering van een
anti-exotenhouding. We bedenken ons ook dat de in 5.3.1 vastgestelde areaalvermindering van exotische
boomsoorten niet slechts als een probleem van het vorige decennium wordt gezien, maar als een
eigentijdse, voortschrijdende kwestie, die we ook aan contemporaine beleidsstukken zouden moeten
kunnen koppelen. Daarbij in acht genomen dat deze nota zelf belangrijke punten uit Bosbeleidsplan
aangaande exoten als succesvol beschouwt, is het logisch ons op de jongste nota te richten. Een
onvermijdelijk nadeel bij deze benadering is evenwel dat we geen directe uitspraken over exoten of
inheemsheid terugvinden in Natuur voor mensen, mensen voor natuur. Maar dit is in het licht van een
discoursstudie, waarin discoursen worden opgevat als stromen van ideeën, concepten en categorieën die
evengoed onuitgesproken kunnen blijven (zie paragraaf 3.6), helemaal niet noodzakelijk. Tevens dienen
we ons te realiseren dat bosbeheer steeds meer natuurbeheer is gaan worden. Het is niet voor niets dat de
laatstgenoemde nota al in de titel laat zien dat zij niet alleen over bos gaat, maar over alle soorten
natuurgebieden. (MinLNV 2004: 10) Heden ten dage valt het bosbeleid samen met het algemene
natuurbeleid en alles wijst er dan ook op, dat we de huidige exotenvervolging in de context van dat
algemene natuurbeleid moeten plaatsen. Het achterwege laten van precieze aanbevelingen door Natuur
voor mensen, mensen voor natuur omtrent exotische boomsoorten is daar, hoe paradoxaal dit ook klinkt,
mijns inziens een essentieel en niet te onderschatten onderdeel van, dat mede de kracht van de daarbij
behorende coalitie benadrukt.
Natuur voor mensen, mensen voor natuur is een uitwerking van de hoofddoelstelling voor natuurbeleid
van het toenmalige kabinet: “Behoud, herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap,
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als essentiële bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving.” (MinLNV 2000a: 11) Daarbij wordt
aangetekend dat dit gelezen moet worden in een internationale context en als een culturele opgave; het
gaat om natuur en landschap voor en door mensen. Als gezegd vervangt deze nota vier andere groene
nota’s. Volgens het kabinet zijn we met het natuurbeleid op de goede weg, maar vergt de daadwerkelijke
realisatie van de gestelde doelen en het benutten van de kansen die zich voordoen een stevige extra inzet.
Die inzet komt in essentie op de volgende drie pijlers neer (MinLNV 2000a: 16):
• De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur met kracht voortzetten en op onderdelen versterken. Dat
wil zeggen: de vaart erin houden en sterker inzetten op de natte onderdelen en op verbetering van de
ruimtelijke samenhang en de milieukwaliteit;
• Versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en het voortzetten en verder uitbouwen van
het beleid met betrekking tot groen om de stad. Daarbij wordt sterk ingezet op meervoudig ruimtegebruik
en een ontwikkelingsgerichte landschapsaanpak;
• Stevige inzet op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel internationaal als in eigen land.
Die pijlers worden uitwerkt in vijf perspectieven voor een natuurlijker Nederland in 2020 (MinLNV
2000a: 20):
1) Nederland Internationaal-Natuurlijk: het versterken van de inzet voor (en aansluiting bij) het
internationale natuurbeleid.
2) Nederland Groot(s)-Natuurlijk: het versterken en verder tot stand brengen van de Ecologische
Hoofdstructuur.
3) Nederland Nat-Natuurlijk: het benutten van kansen in Nederland voor karakteristieke natte natuur.
4) Nederland Landelijk-Natuurlijk: het versterken van de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied
door inschakeling van boeren en het beter benutten van biologische diversiteit binnen de
productiesystemen.
5) Nederland Stedelijk-Natuurlijk: het realiseren van voldoende natuur in en om de stad.
Voor dit onderzoek zijn natuurlijk niet alle vijf punten even interessant. En omdat zij ook onderling sterk
samenhangen, is het moeilijk een punt te noemen dat de exotische boomsoorten of bossen onder zich
schaart. Daarom bespreken we de visie van deze nota niet aan de hand van deze vijf punten, maar met
behulp van twee belangrijke rode draden die door de nota heenlopen: de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) en biodiversiteit.
We beginnen met de EHS en beperken ons tot de hoofdlijnen. In de Natuurbalans 1999 komt helder naar
voren dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in wording onvoldoende ruimtelijke samenhang en
milieukwaliteit heeft. Met de onderhavige nota tracht men deze problemen op te lossen en de EHS met
kracht voort te zetten. Dat gebeurt onder andere doordat (MinLNV 2000a: 18):
• De bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden wordt verankerd in nationale wetgeving.
• Met provincies afspraken worden gemaakt over welke natuur waar gerealiseerd wordt.
• Het probleem dat begrotingsmiddelen ontoereikend zijn vanwege jaarlijks forse grondprijsstijgingen
wordt verholpen.
• De ruimtelijke samenhang en het functioneren van de Ecologische Hoofdstructuur zal worden versterkt
door waar mogelijk slimmer te begrenzen en door de realisering van groene verbindingen tussen
natuurgebieden. Op een aantal plaatsen zal door te investeren in robuuste verbindingen ook sprake zijn
van vergroting van natuurgebieden.
• Het soortenbeleid ook vanwege internationale verplichtingen een belangrijke pijler blijft van het
natuurbeleid.
• Het draagvlak voor natuurbeleid in de samenleving wordt bevorderd door kennis over natuur en het
bewustzijn van het belang van natuur te vergroten.
Wat betreft biodiversiteit wordt gestreefd naar een effectief internationaal natuurbeleid (MinLNV 2000a:
20):
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• De verplichtingen die voortvloeien uit het Biodiversiteitsverdrag (zie CBD 2005) worden in eigen land
volledig geïmplementeerd en Nederland zal zich ook in internationaal verband blijven inzetten voor een
goede implementatie van het verdrag.
• Door realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en door bescherming van soorten draagt Nederland
bij aan behoud en versterking van de mondiale biodiversiteit. Er wordt extra ingezet op voor ons land
kenmerkende natte natuur.
• Het realiseren van een duurzaam gebruik van biodiversiteit vereist - meer dan nu het geval is - dat
productieprocessen zijn ingericht op behoud en versterking van biodiversiteit. Maar ook anderszins: dat
biodiversiteit beter wordt benut in productieprocessen (beter benutten kan bijvoorbeeld leiden tot een
gevarieerder voedselaanbod). Hierover worden de komende jaren met verschillende sectoren afspraken
gemaakt. Het Rijk zal sectoren steunen bij het realiseren van duurzaam gebruik van biodiversiteit door
sectoraal beleid en instrumentarium hier op te richten.
• Een derde pijler van het Biodiversiteitsverdrag - het streven naar een eerlijke verdeling van en toegang
tot biodiversiteit - is beleidsmatig nog het minst uitgewerkt. Van een eerlijke verdeling is in internationaal
perspectief nog geen sprake. Verkend zal worden hoe aan dit onderdeel van het verdrag verdere invulling
kan worden gegeven.
Vatten we het bovenstaande in een enkele zin samen, dan zien we dat deze doelen erop gericht zijn om de
kwaliteit van ecosystemen te verbeteren en te handhaven. De kwaliteitscriteria die worden toegepast
omvattingen ‘compleetheid’ en ‘oorspronkelijkheid’ van ecosystemen met betrekking tot de natuurlijke
referentie. De zogenaamde problemen die alle Nederlandse exoten, en daaronder ook de exotische
boomsoorten, veroorzaken moeten we in dit kader begrijpen, en dat betekent ook dat we de (deels
onuitgesproken) regel- en wetgeving omtrent exoten in deze context moeten plaatsen (zie daarvoor ook
Bakker en Knegtering 2001). Deze ‘natuurlijke referentie’ houdt in dat de exoot niet altijd of zelfs zelden
direct wordt aangesproken. Wat de exotsiche boomsoorten betreft lijkt daarin het volgende adagium te
gelden: wat men wil is inheemsheid van natuur, de exoot belemmert dat, ergo hij moet verdwijnen. Dat is
de implicatie van een landelijk natuurbeleid dat nauwelijks direct over de exoot spreekt.
Ook op het uitvoeringsniveau vinden we dit terug. In de folder Biodiversiteit en Nederland (MinLNV
2002a: 8) lezen we dat de Nederlandse bossen een integraal onderdeel zijn van het Nederlandse
biodiversiteitsbeleid. Er wordt tevreden vastgesteld dat de aandacht voor duurzaam bosbeheer en
biodiversiteit steeds verder toeneemt, en dat de ontwikkeling van natuurvolgend bosbeheer (Pro Silva)
ertoe heeft bijgedragen dat de natuurwaarde van het Nederlandse bos toeneemt en interessanter wordt voor
recreatie. Opnieuw wordt er niet gesproken over de rol van exotische boomsoorten. Maar als de volgende
paragrafen gaan over genetische bronnen, en gevaar van exoten voor de biodiversiteit (vergelijk het eerste
citaat in de inleiding) dan begrijpen we dat niets wordt gezegd over de rol van exotische boomsoorten in
het Nederlandse bos omdat er geen rol weggelegd is voor de exoot; hij belemmert de biodiversiteit en
vormt een bedreiging voor andere zwaarbevochten waardes van het Nederlandse
natuurbeschermingsparadigma.
Dit krijgt ook vorm in een van de door het Ministerie van LNV in het leven geroepen instrumenten om de
EHS te realiseren: het Programma Beheer. Dat bundelt de twee belangrijkste rijkssubsidieregelingen voor
natuur: de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN).
Onze aandacht gaat uit naar de Subsidieregeling Natuurbeheer. Met deze regeling worden particulieren en
natuurbeschermingsorganisaties ondersteund bij het ontwikkelen van (nieuwe) natuur. Omdat we ons hier
louter richten op exotische boomsoorten in een bos, hebben we de onderstaande pakketten geselecteerd die
mogelijk effect hebben op exotische boomsoorten. Een subsidieregeling begint altijd met een basispakket,
in dit geval Basispakket 9: Bos. Bij dit basispakket is er voor gekozen alle voorwaarden weer te geven. De
voorwaarden van de pluspakketten worden alleen weergegeven als zij betrekking hebben op
(uitgesproken) uitheemse of inheemse boomsoorten. Bij een regeling als deze is het belangrijk duidelijk te
hebben welke soorten als inheems gelden. Daartoe wendt de subsidieaanvrager zich tot een bijgeleverde
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hulptabel (zie bijlage 4). De pakketten die mogelijk invloed hebben op de exotische boomsoorten in
Nederland zijn de volgende (MinLNV 2000b):
Basispakket 9: Bos
Pakketcode: 4090; Beheersbijdrage 2004: 49,69 euro per hectare.
Minimale grootte: De beheerseenheid is minimaal 0,5 hectare groot.
• De beheerseenheid bestaat uit bos of natuurterrein;
• Minimaal 75% van de oppervlakte van de beheerseenheid bestaat uit een houtopstand waarvoor een
herplantplicht geldt als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet;
• De verjongingsvlakten zijn maximaal 2 hectare groot. Definitie bos: houtopstand waarvoor een
herplantplicht geldt als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Boswet;
• Beheersvoorschriften: regulier beheer ten behoeve van de instandhouding van het bos.
Pluspakket 27 : Bos met verhoogde natuurwaarde
Pakketcode: 4255; Beheersbijdrage 2004: 67,30 euro per hectare.
• De beheerseenheid bevat per hectare minimaal 2 inheemse boomsoorten, waarvan er van elke inheemse
boomsoort gemiddeld minimaal 15 exemplaren met een hoogte van minimaal 5 meter per hectare
aanwezig zijn;
• Monoculturen van nietinheemse bomen (aaneengesloten deel van de beheerseenheid met minder dan 30
inheemse bomen met een hoogte van minimaal 5 meter per hectare) zijn maximaal 2 ha groot.
Pluspakket 28 : Natuurbos
Pakketcode: 4286; Beheersbijdrage 2004: 74,54 euro per hectare.
• De beheerseenheid bevat per hectare ten hoogste 10 nietinheemse bomen met een stamdiameter van
minimaal 20 centimeter, gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.
Pluspakket 29 : Hakhout en griend
Pakketcode: 4295 of 4296; Beheersbijdrage 2004: 1396,62 euro per hectare.
• Minimaal 80% van de oppervlakte van de beheerseenheid is bezet met inheemse boomsoorten.
Pluspakket 30: Middenbos
Pakketcode: 4305; Beheersbijdrage 2004: 137,70 euro per hectare.
• Minimaal 70% van de oppervlakte van de beheerseenheid is bezet met inheemse boomsoorten.
Wat kunnen we concluderen na het bestuderen van de subsidieregelingen? We zien dat er strengere eisen
aan het voorkomen van exotische boomsoorten worden gesteld naarmate het pakket zeldzamer wordt of
een hogere natuurwaarde heeft. Overeenkomstig de filosofie achter de subsidieregeling vehoogt dat ook
de financiële bijdrage per hectare. Van de andere kant bekeken kunnen we zeggen dat bosbezitters met
deze regeling worden aangemoedigd zich zo veel mogelijk op inheemse bomen te richten, en zo min
mogelijk exoten in een bos te laten voorkomen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat deze
subsidieregeling heeft geresulteerd en resulteert in niets minder dan een onverholen exotenkap; een
exotenkap als middel naar een zo ‘natuurlijk’ mogelijk bos.
5.3.4 Het Ministerie van Defensie
Met deze wat meer theoretische overwegingen en richtlijnen aangaande de exoot bekijken we de visies
van drie van de grootste boseigenaren in Nederland (zie tabel 5.2), namelijk Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Defensie op het beheer van exotische boomsoorten. Zij hebben respectievelijk
32%, 7% (Natuurmonumenten 2004: 9) en 3% (Ministerie van Defensie 2002: 18), of in totaal 42% van
het Nederlandse bos in beheer. Daarmee menen we een goede doorsnee van het bosbeheer in Nederland te
pakken te hebben. Daarbij is het welhaast onmogelijk een algemeen beeld te krijgen van het bosbeheer
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van de groepen die een pluraliteit van eigenaren verenigen (zoals de gemeentes en de particuliere
bosbezitters, die tezamen 38% van het Nederlandse bos bezitten, zie tabel 5.2). Maar dit wordt ons inziens
gecompenseerd met de analyse van de landelijke institutionele regelingen, waarmee we in deze bonte
mengeling van eigenaren een rode draad kunnen destileren die welhaast moet doorwerken in de
beheerspraktijken van de particulier, de gemeentelijke boseigenaar of van de grootste gemene deler van de
Nederlandse boseigenaren in het algemeen.
Om te beginnen met de kleinste bosbezitter uit onze rij van drie: het Ministerie van Defensie. Het grootste
deel van haar bossen is aangeplant voor houtproductie. Defensie noemt dit: “Veelal eenvormige
dennenbossen, zonder veel ondergroei en met bomen van dezelfde leeftijd.” (Ministerie van Defensie
2002: 18) Volgens Defensie zijn deze monotone dennenbossen lang niet zo interessant voor wilde planten
en dieren als ze zouden kunnen zijn. Daarom wordt ernaar gestreefd de bossen meer plaats te geven aan
complete levensgemeenschappen. Defensie omschrijft een natuurlijk bos als bestaand uit bomen en
planten van verschillenden leeftijden en van verschillende soorten, waarin gesloten en open plekken te
vinden zijn, dood hout en allerlei insecten en schimmels. Daar profiteren vogels en zoogdieren weer van.
In die natuurlijke bossen kunnen completere boslevensgemeenschappen tot ontwikkeling komen. Defensie
stelt: “Dit soort bossen is ook vanuit recreatief oogpunt veel aantrekkelijker, terwijl ze nog geheel voldoen
aan hun militaire oefenfunctie.” (Ministerie van Defensie 2002: 18) In de Defensie Milieubeleidsnota
2000 is daarom vastgelegd dat Defensie in minimaal 30% van haar bossen een omvormingsbeheer in gang
zet dat gericht is op het ontwikkelen van natuurbos. Ook in de overige bossen zal meer aandacht worden
besteed aan de ontwikkeling van natuurwaarden en aan recreatieve waarden (Ministerie van Defensie
2002: 19) Tevens let Defensie op de inheemsheid van individuen binnen inheemse soorten. Zij stelt dat het
overgrote deel van de sinds eind 19de eeuw aangeplante bomen in Nederlandse bossen uit buitenlands
zaad is opgekweekt. Inheemsheid van zaad is echter wenselijk omdat planten die van oorsprong in
Nederland voorkomen, beter zijn aangepast aan de groeiomstandigheden die hier heersen. “Bovendien zijn
de planten en dieren die van inheemse levensgemeenschappen deel uitmaken meer op elkaar afgestemd
dan op andere soorten. Inheemse soorten doen de levensgemeenschap waarvan zij deel uitmaken vaak
beter functioneren dan niet inheemse soorten.” (Ministerie van Defensie 2002: 19)
Ofschoon Defensie evenmin direct een relatie legt tussen omvormingsbeheer en de kap van exoten, wordt
uit het bovenstaande duidelijk dat exotische boomsoorten de dupe zijn van wat Defensie
‘omvormingsbeheer’ noemt. De zinssnede “veelal eenvormige dennenbossen, zonder veel ondergroei en
met bomen van dezelfde leeftijd” kan naast exoten nog de grove den insluiten, maar deze zinssnede in
combinatie met de focus van Defensie op het belang van inheemsheid voor de gezondheid van een
ecosysteem, duidt op een gemaskeerde, maar daarom niet minder ingrijpende, exotenkap in het licht van
het omvormingsbeheer dat in de 30% van de bossen van Defensie wordt beoogd.
5.3.5 Natuurmonumenten
De houding van Natuurmonumenten kunnen we analyseren aan hand van het artikel van Siebel (1998) (zie
ook bijlage 2). Siebel schrijft namelijk namens deze organisatie over het gevoerde beleid ten aanzien van
geïntroduceerde boom- en struiksoorten. Hij formuleert de centrale vraag bij Natuurmonumenten met
betrekking tot geïntroduceerde boom- en struiksoorten als volgt: hoe moeten we omgaan met de in het
recente verleden overal in bossen aangeplante boomsoorten uit verre windstreken, als we een hoge
natuurdoelstelling nastreven? Allereerst stelt Siebel vast dat het in het recente verleden niet inheems zijn
van een soort in Nederland op zichzelf geen goed criterium is voor natuurbeleid. Bij Natuurmonumenten
wordt derhalve niet gesproken van exoten of een hieraan gekoppeld beleid. Ook is het voor
Natuurmonumenten belangrijk dat de voor de houtproductie geïntroduceerde houtige gewassen
grotendeels verschillen van spontaan ingeburgerde soorten, doordat ze massaal door de mens zijn
aangeplant in een sterk verstoord ecosysteem en een groot en langdurig effect hebben op het
bosecosysteem. Vaak zijn groeiplaatsen door grondbewerking en ontwatering veranderd en zijn de er
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voorheen voorkomende soorten verwijderd. Het betreft dus niet een zich spontaan vestigende soort die een
plekje moet veroveren in een natuurlijk ecosysteem.
Deze laatste notie is voor Natuurmonumenten van groot belang, omdat zij de nadruk legt op de menselijk
geïnduceerde lage natuurwaarde van de huidige opstanden die (grotendeels) bestaan uit geïntroduceerde
boomsoorten. Het is vanuit dit punt, zo stelt Natuurmonumenten, dat ingrijpen in deze opstanden
wenselijk en gerechtvaardigd is. Zoals in bijlage 2 is beschreven, onderscheidt Natuurmonumenten drie
soorten landschappen, namelijk cultuurlandschap, half-natuurlijk landschap en nagenoeg natuurlijk
landschap. De mate van ingrijpen (het terugdringen van geïntroduceerde boomsoorten) verschilt per
gebied en wordt vooral bepaald door de ecologische functie en het gedrag van de boomsoorten in het
betreffende bos. Volgens Natuurmonumenten zijn het in de meeste situaties vooral de Amerikaanse eik,
douglasspar en Amerikaanse vogelkers die andere soorten sterk verdringen. In Natuurmonumentens
kruistocht naar een bos met een hogere natuurwaarde (anderen noemen dit ‘omvormingsbeheer’) zullen de
exoten het in veruit de meeste gevallen moeten ontgelden. Natuurmonumenten nuanceert dit met de
opmerking dat indien er een lagere natuurwaarde dreigt te ontstaan door het wegvallen van dikke bomen
of het verdwijnen van het bosklimaat en hieraan gebonden organismen, er minder sterk zal worden
ingegrepen. En daar waar een geïntroduceerde soort in geringe mate aanwezig is en geen sprake is van
uitbreiding ten kost van andere soorten, hoeft niet te worden ingegrepen.
Uit de context van het voorafgaande blijkt echter al meteen dat de exotische boomsoort alleen in een
uitzonderingsgeval zal blijven staan en dat het huidige beleid van Natuurmonumenten er eenzinnig op
gericht is bossen die grotendeels bestaan uit exotische boomsoorten om te vormen naar inheemse bossen.
5.3.6 Staatsbosbeheer
De twee vorige besproken organisaties kunnen zich in omvang wat betreft het bezit van bos niet meten
met Staatsbosbeheer. Tabel 5.2 laat zien dat Staatsbosbeheer bijna een derde van het totale Nederlandse
bos in bezit heeft. Naast het gegeven dat een organisatie van deze allure een belangrijke voortrekkersrol
heeft in beheer van het Nederlandse bos, is de houding van Staatsbosbeheer naar exotische boomsoorten
ook in absolute zin (dat wil zeggen cijfermatig) van groot belang voor de ruimtelijke positie van de
exotische boomsoort in Nederland.
Staatsbosbeheer is een extra interessante actor in dezen omdat de organsisatie in de eerste plaats zelf
verantwoordelijk is voor de grootschalige aanplant van uitheemse boomsoorten. Om de context waarin dat
gebeurde begrijpelijk te maken, en om die context te kunnen afzetten tegen modernere maatschappelijke
ontwikkelingen die zo bepalend zijn voor het bosgebruik, wordt hier een heel korte geschiedenis van
Staatsbosbeheer geschetst. (De bron voor de volgende alinea is Staatsbosbeheer 2006.)
Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht om Nederlandse staatsbossen te beheren en nieuwe bossen aan te
leggen. De ontginning van ‘woeste grond’ was toentertijd een belangrijk agendapunt (zie ook Westra 1992
en Jansen 1998). Staatsbosbeheer werd verantwoordelijk voor bosbouw op grond die niet geschikt was
voor landbouw. Er was in die tijd grote vraag naar hout en Nederland was ernstig ontbost. Bosbouw was
niet alleen op deze nijpende kwesties een antwoord, maar ook op het probleem van verstuiving van de
zandgronden. In de eerste dertig jaar van haar bestaan vergrootte Staatsbosbeheer het areaal bos in
Nederland substantieel. In samenwerking met de Nederlandse Heidemaatschappij werden veel
productiebossen in monocultuur aangelegd, in veel gevallen geschiedde dat met (uitheems) naaldhout. In
de jaren zestig daalde de vraag naar hout en kon Nederland niet meer concurreren met houtproducenten in
grotere landen. Veranderingen in het denken over natuur en milieu leidden tot groeiende kritiek op
productiebossen. Begin jaren '70 maakte ernstige stormschade bovendien duidelijk hoe kwetsbaar grote
percelen bos in monocultuur zijn (zie opnieuw ook Westra 1992). Staatsbosbeheer is zich sindsdien steeds
meer gaan richten op de ontwikkeling van “natuurlijk, gemengd bos met bomen van verschillende
leeftijden. Dergelijke bossen zijn gezondere ecosystemen, die aan verschillende behoeften voldoen. Ze
bieden recreatiemogelijkheden, zuiveren de lucht, hebben landschappelijke waarde en zijn een habitat
voor talrijke soorten planten en dieren.” Deze termen passen in een ontwikkeling die ook in het
takenpakket van Staatsbosbheer te herkennen is. In de loop van de twintigste eeuw werd dit pakket
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namelijk uitgebreid met onder andere natuurbescherming, landschapsinrichting en recreatie. Men zou
kunnen stellen dat sinds de jaren ’80 bosbeheer en natuurbescherming naar elkaar zijn toegegroeid en
geïntegreerd in wat 'terreinbeheer' wordt genoemd. Die verandering gaat hand in hand met een veranderd
denken over natuurbeheer: “Het defensieve beschermen en behouden van natuur maakte plaats voor een
offensievere aanpak: natuurherstel en natuurontwikkeling. Daarin krijgt de natuur de ruimte om zich zelf
te ontwikkelen. Zelfstandige ecosystemen blijken gezonder en duurzamer te zijn dan geïsoleerde gebieden
die alleen dankzij menselijk ingrijpen kunnen voortbestaan.”
Het is met het oog op het voorafgaande niet vreemd dat exotische boomsoorten, die verantwoordelijk
worden gehouden voor het monoculturen karakter van productiebossen, het moeten ontgelden. De meest
recente manier waarop bij Staatsbosbeheer aan dit proces vorm wordt gegeven is door middel van het
Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Daarin worden éénmalige maatregelen gesubsidieerd die tot doel
hebben een bestaand natuurterrein een facelift te geven in de richting van hoogwaardigere
natuurkwaliteiten. Naast omvormingsmaatregelen uitgevoerd in nat schraalland en hoogvenen, waar de
nadruk ligt op het aanpassen van hydrologie en het plaggen en/of afgraven van de bemeste bovengrond,
richt het OBN zich voornamelijk op bossen, met een nadruk op het verwijderen van ongewenste opslag.
(Staatsbosbeheer 2003: 41) Uiteraard wordt met ongewenst houtopslag gedoeld op het hout dat een
negatieve invloed op de natuurwaarde van het bos heeft, dus op het monoculture, uitheemse naaldhout.
We kunnen het exotenbeheer van Staatsbosbeheer concreter maken met een typerend voorbeeld, en wel
van de boswachterij van Staatsbosbeheer in Nunspeet. Het areaal bos is daar verdeeld in twee
functiecategorieën: ‘bos met accent natuur’ en ‘multifunctioneel bos’. Het eerste type is grotendeels
gelegen in het Vierhouterbos. Op langere termijn streeft Staatsbosbeheer daar naar een overwegend
spontane bosontwikkeling. Voorlopig, zo blijkt uit het jaarverslag van 2003, worden echter nog wel
maatregelen uitgevoerd (omvormingsbeheer) om het aandeel exoten te verlagen en het aandeel dood hout
te bevorderen. “Dit gebeurt door middel van het vrijstellen van gewenste loofboomsoorten, en het
bevorderen van variatie in de verticale en horizontale bosstructuur door realisatie van open plekken en
verjonging. Als gevolg van de uitvoering van bedoelde omvormingsmaatregelen is het aandeel douglas,
lariks en spar duidelijk verminderd, en het aandeel wintereik is vergroot.” (Staatsbosbeheer 2003: 67)
Wijkt het ‘bos met accent natuur’ nu in beheer veel af van het beheer van ‘multifunctioneel bos’?
Geenzins. In het multifunctioneel bos worden in principe dezelfde omvormingsmaatregelen uitgevoerd als
in het bos met accent natuur, maar vanwege productieredenen gebeurt dat in een minder drastisch tempo.
Tevens wordt duidelijk dat het beheer waarbij autochtone naaldhoutsoorten en vooral loofhoutsoorten
worden bevoordeeld, in de komende jaren geïntensiveerd zal worden voortgezet. (Staatsbosbeheer 2003:
67)
Als aangegeven zijn deze beheermaatregelen typerend voor het algehele bosbeheer van Staatsbosbeheer.
Voor alle gebieden van Staatsbosbeheer op de Veluwe geldt namelijk al dat Staatsbosbeheer streeft naar
“een versterking van de ecologische relaties binnen de Veluwe en met de randgebieden, en naar de
realisatie van een meer natuurlijke bossamenstelling en bosstructuur op de eigen terreinen.”
(Staatsbosbeheer 2003: 68) Maar ook landelijk gezien spiegelt Staatsbosbeheer zich aan de EUhabitatrichtlijn, die erop gericht is ecologische diversiteit van flora en fauna in natuurlijke en halfnatuurlijke leefgebieden in Europa te waarborgen. (Staatsbosbeheer 2004: 63) Nemen we daarbij de
algemene beheerdoelstellingen van de organisatie in overweging, waarvan beheer van complete
ecosystemen, het behoud van soorten, biodiversiteit en duurzaamheid de belangrijkste pijlers zijn
(Staatsbosbeheer 2006), dan wordt duidelijk dat de beheerprocessen van de boswachterij in Nunspeet
doeltreffend het landelijke beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van exotische boomsoorten
representeren.
5.3.7 Een gebiedsinrichtingsplan: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, dat in 2000 is opgericht en wordt opgemaakt door de gronden
van particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten, neemt de
‘oorspronkelijke’ landschapsecologische kenmerken van het gebied als uitgangspunt voor het beheer van
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het park. De kenmerken staan aan de basis van het voorkomen van de gewenste natuurwaarden, en
vormen de ecologische randvoorwaarden die uiteindelijk vertaald moeten worden in (Beheers- en
Inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2003: 45):
- Een aaneengesloten zone, van belang voor de leefgebieden van fauna, met
uitwisselingsmogelijkheden met flankerende gebieden;
- Een reeks van gradiëntgebieden, die met name van belang zijn voor het behoud van
bijzondere vegetatietypen.
Deze focus op de natuurwaarden vinden we uiteraard terug in de hoofdoelstelling van het park:
“Het instandhouden en ontwikkelen van de belangrijkste systeemkenmerken van de heuvelrug
(aaneengeslotenheid en aanwezigheid gradiënten), het instandhouden en ontwikkelen van de
daaraan gekoppelde natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het ervoor
zorg dragen dat gebruikers deze kenmerken en waarden blijvend kunnen beleven en kennen.”
(Ibid: 56)
Bij de uitwerking van deze doelstellingen wordt voortgebouwd op de algemene doelstellingen die er
vanuit het Ministerie van LNV aan Nationale Parken zijn verbonden: 1. Het bevorderen van natuurbehoud
en –ontwikkeling; 2. Bevorderen van natuurgerichte recreatie; 3. Bevorderen van communicatie en
educatie; 4. Het bevorderen van onderzoek gericht op bovenstaande doelen (Ibid: 56; MinLNV 2005a: 7).
Vanwege deze voortbouwing kunnen we stellen dat het Nationaal Park de Utrechts Heuvelrug een typisch
nationaal park is, en in dit opzicht representatief is voor de twintig andere nationale parken die ons land
rijk is.
Het is niet vreemd dat het natuurbehoud en -onwikkeling als eerste wordt genoemd; het vormt namelijk de
basis voor de overige doelen. In het licht van de exotenproblematiek is het echter interessant na te gaan
hoe invulling wordt gegeven aan deze doelstellingen. Dit gebeurt aan de hand van zes kernpunten
(Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 2003: 59-60):
 Van isolatie naar verbinding;
 Van verdeeld naar samenhangend beheer;
 Van versnippering naar ontsnippering;
 Van monotoon naar structuurrijk bos;
 Van verdroging naar vernatting;
 Van verzuring en vermesting naar zuivering
Het vierde punt is natuurlijk van bijzonder belang voor dit onderzoek. Dit proces start met de volgende
monotone situatie:
“Veel van de bossen worden nog gekenmerkt door hun productieverleden en hebben daardoor nog
niet veel “natuurwaarde”. Ze zijn (relatief) jong, bestaan vaak uit exoten, hebben meestal een
eenvormige structuur en dood hout van formaat ontbreekt nagenoeg.” (Ibid: 60)
Maar hoe wordt deze situatie van monotoon bos veranderd in structuurrijk bos? Er worden twee wegen
bewandeld om het aspect natuur in de bossen van het Nationaal Park te versterken (ibid: 83):
1. Het ontwikkelen c.q. vergroten van het areaal natuurbos;
2. Het versterken van de natuur in geïntegreerd bos (c.q. “gestuurd bos”) met zowel productie- als
natuurdoelen.
Ad 1: Onder natuurbos wordt verstaan “bossen die, al dan niet na een ‘inleidend’ beheer, zich kunnen
ontwikkelen tot zelfregulerende systemen waarin in beginsel geen menselijke sturing meer plaatsvindt en
waaruit dus ook geen hout geoogst wordt. Deze bossen dienen voor optimalisatie van het natuuraspect te
bestaan uit gebiedseigen boomsoorten.” (Ibid: 83)
Zo’n twintig proces van het bosareaal in het park wordt aangemerkt als natuurbos. Het gaat dan om bossen
van inheemse soorten, waarin al enige tijd natuurlijke processen hebben plaats gevonden. Voor natuurbos
betekent dit in de meeste gevallen een beheer van zelfregulatie of “niets doen”, maar de uitzondering
daarop is de noodzaak om spontane vestiging van exoten terug te dringen, zoals prunus, Amerikaanse eik
en douglas. Om productiebossen om te vormen naar natuurbos, wordt het zogenaamde omvormingsbeheer
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toegepast. “Veelal is het – al dan niet gefaseerd – wegnemen van exoten voldoende. Er ontstaat dan ruimte
voor de vestiging van inheemse boomsoorten zoals grove den, berk, eik en later beuk.” (Ibid: 85) Komt
het op natuurbos aan, dan is de houding naar de exoot dus even ondubbelzinnig als destructief. Bij het
beheer van geïntegreerd bos ligt dit genuanceerder.
Ad 2: “Geïntegreerde bossen zijn bossen waarin door de mens ingegrepen wordt en waaruit – zo gewenst
– periodiek hout geoogst kan worden, maar dan wel via de methode “geïntegreerd bosbeheer (…) Bij
productiebos richt het beheer zich maximaal op houtprocutie, bij natuurbos gaat het om het optimaliseren
van de natuurwaarden. Geïntegreerd bosbeheer is een tussenvorm, omdat het streeft naar de combinatie
van ontwikkeling van natuurwaarden en houtproductie.” (Ibid: 84) De methode van het geïntegreerd
bosbeheer steeft naar een blijvende productie, maar gebruikt daarvoor een “natuurvolgend beheer”. Dat
betekent onder andere meer variatie in structuur, leeftijd en boomsoorten. Dit is geen perceelsgewijze,
maar een boomsgewijze benadering: door middel van selectieve dunningen wordt ruimte gegeven aan
bomen die een bijdrage leveren aan natuur, productie dan wel beleving (ibid: 86).
Dat de exoot het hierbij moet ontgelden zal duidelijk zijn. Het versterken van het aandeel inheems
loofhout is namelijk een van de kernpunten van het geïntegreerd bosbeheer. Dit vindt plaats door het
aanwijzen van toekomstbomen en verjonging en dus niet door het grootschallig verwijderen van exoten,
zo wordt gesteld. Maar dat dit niet rigoureus maar geleidelijk gebeurt doet niets af aan het uiteindelijke
effect: een exotenloos bos. Voordeel van dit “geleidelijk” beleid is dat de ‘publieke weerstand’ relatief
beperkt blijft; er wordt namelijk gesteld dat deze vorm van bosbeheer al bij diverse bosbeheerders op de
Utrechts Heuvelrug ingang heeft gevonden. Afgemeten naar de krantenartikelen vinden we echter geen
protesten in dit gebied over deze beheervorm terug. In dat opzicht zou – denkend vanuit het Nationaal
Park – dit beleid ‘geslaagd’ te noemen zijn.
Zo kunnen we concluderen dat de exotische boomsoort het ook in de meeste nationale parken zal moeten
afleggen tegen de ‘biodiversiteit bevorderende’ inheemse soorten. Omdat de doelen van Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug steunen op de door het Ministerie van LNV opgestelde criteria voor een Nationaal
Park in Nederland, verwachten we een soortgelijke negatieve houding in andere nationale parken te
vinden. Die ‘negativiteit’ betekent een niets ontziende houding naar exoten in natuurbossen, en een meer
genuanceerde en geleidelijke, maar desalniettemin even destructieve houding naar exotische boomsoorten
in zogenaamde geïntegreerde bossen.
5.3.8 Conclusie: de unanieme hegemonie van de tegencoalitie
We hebben nu boscijfers, landelijk beleid, subsidieregelingen, gezaghebbende documenten, drie
natuurbeheerorganisaties en een gebiedbeheerplan getoetst aan hun bijdrage in het exotendebat. Aan de
boscijfers zagen we dat het aandeel exoten in het Nederlandse bos aanzienlijk is gedaald van 32% naar
27%. We stelden vast dat deze daling verband houdt met de zogenaamde omvorming naar een meer
natuurlijk en gevarieerd bos. Het bleek dat deze omvorming in meer dan 20% van het Nederlandse
bosareaal plaatsvindt.
Wat betreft landelijke wet- en regelgeving moesten we iets dieper graven. Het bleek namelijk dat er geen
directe wetgeving is die uitspraken over de exotische boomsoort doet. Mede daardoor werd het duidelijk
dat we de eerder vastgestelde exotenkap in de context van het meer algemene natuurbeleid moeten
plaatsen. We realiseerden ons dat het ontbreken van precieze aanbevelingen onderstreept dat de exotenkap
onderdeel is van een geheel dat pleit voor compleetheid van ecosystemen, biodiversiteit, ecologische
hoofdstructuur, variatie en inheemsheid. En daarover vinden we genoeg in de kort aangehaalde nota
Natuur voor mensen, mensen voor natuur. In de natuurlijke referentie die centraal staat in dit natuurbeleid
is geen plaats voor de exoot. Zo beredeneerd is het begrijpelijk dat de exoot slechts zelden direct wordt
aangesproken. Toch vinden we wel degelijk beleid dat invloed heeft op de exoot. De Subsidieregeling
Natuurbeheer is daarvan het beste voorbeeld. Uit deze regeling blijkt dat er strengere eisen aan het
voorkomen van exotische boomsoorten worden gesteld naarmate het pakket zeldzamer wordt of een
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hogere natuurwaarde heeft, en dat dit de financiële bijdrage per hectare positief beïnvloedt. De regeling
stuurt dus duidelijk maar bedekt aan op landelijke exotenkap.
Ook de twee bestudeerde gezaghebbende documenten Ecosysteemvisie bos en Natuurbeheer en –
ontwikkeling zijn eenduidig over de exoot. De exoot past niet in de gewenste natuur waarvan
natuurlijkheid, oorspronkelijkheid en biodiversiteit de hoofdmoot zijn. Daaruit blijkt eens te meer dat de
anti-exotenhouding niet een doel op zichzelf is, maar middel tot hoogwaardigere bosecosystemen.
De bestudering van drie grote natuurbeschermingsorganisaties wijst eveneens in dezelfde richting.
Afwisselend in bedekte of onbedekte termen wordt op de exoot afgegeven. Als dit in bedekte termen
gebeurt, valt bijna altijd de term ‘omvormingsbeheer’. Dit zalvend woord verhult een radicale exotenkap
ten behoeve van een meer natuurlijk, gevarieerd bos. En tot slot biedt het bestudeerde
gebiedinrichtingsplan evenmin weinig soelaas aan de exotische boomsoort. Ook hier vinden we de term
‘omvormingsbeheer’ terug, als ook verschillende cognitieve stramienen over de schadelijke effecten van
de exoot op de biodiversiteit en ecosysteem. Daarbij kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het
bestudeerde plan exemplarisch is voor een waslijst aan Nederlandse nationale parken met bossen en
andere locale of regionale bosgebieden.
Zonder uitzondering wijzen alle bestudeerde aspecten op een anti-exotenhouding. Het behoeft weinig
uitleg dat dit nauwkeurig overeenkomt met de eerder benoemde standpunten van de tegencoalitie. We
roepen in herinnering dat de tegencoalitie onder andere een beroep doet op de volgende story-lines:
• De
aanwezigheid
van
exotische
boomsoorten
gaat
ten
koste
van
de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
• Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
• Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk omdat zij
slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het (genetische)
overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen.
Het is dan ook geen toeval dat we deze zelfde story-lines met regelmaat hebben teruggevonden op de
verschillende discoursniveaus. Nemen we daarbij in overweging dat de tegencoalitie 43% van het totale
exotendiscours uitmaakt, en daarmee de grootste coalitie is, en we constateren dat de anti-exotenhouding
op alle bestudeerde discursieve niveaus structureert en is geïnstitutionaliseerd, dan kunnen we, zonder
enige kanttekening te hoeven maken, concluderen dat de tegencoalitie een unanieme hegemonie heeft in
het Nederlandse exotendiscours.
5.4 Samenvatting
De in dit hoofdstuk centraal staande subvraag is geformuleerd als:
Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan met de exotische boomsoorten, door wie en in welke context?
Welke coalities kunnen we uiteindelijk onderscheiden en welke coalitie heeft de hegemonie?
Wat betreft de beantwoording van het eerste deel van de vraag is gebruik gemaakt van een
discoursanalyse; 21 krantenartikelen en 21 (semi)wetenschappelijke artikelen over exotsiche boomsoorten
in Nederland zijn geanalyseerd op basis van argumentatie, taalgebruik, denkpatronen, etc. Tevens zijn er
zogenaamde story-lines geïdentificeerd, dat zijn korte zinnen die met enkele woorden de discursieve
complexiteit van een probleem ‘sluiten’ en het hanteerbaar maken, maar ook als ‘voertuig’ voor de
gebruikers bestendigheid geeft aan het debat en het rationaliseren. Daardoor stellen zij actoren vanuit
verschillende achtergronden in staat begrip en discursieve vaardigheid te verkrijgen van een fenomeen dat
buiten hun eigen specialisme valt. Kort gezegd stellen we met Hajer dat story-lines onder meer actoren
positioneren, kennis clusteren en de basis vormen voor de coalitiesamenstelling. Die coalitiesamenstelling
is een indeling van verschillende groepen met een eigen gezicht in het totale exotendiscours. In het
exotische bomen-discours hebben we drie coalities geïdentificeerd, namelijk de ‘voorcoalitie’, opgemaakt
door actoren die over de exotische boomsoort spreken en schrijven als ‘positief’, de ‘tegencoalitie’,
waarin de exoot ‘negatief’ naar voren komt, en de ‘middencoalitie’, die een middenpositie tussen de twee
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eerder genoemde posities inneemt. We hanteren deze eenvoudige benaming met het oog op de context
waarin we het exotendiscours willen benaderen: de zwartwitte wereld waarin de exoot òf gekapt of
bespoten wordt, òf niet. Hierdoor zijn we niet gedoemd tot een ongenuanceerde kijk op de zaak, maar het
doet ons des te meer realiseren dat de uiteindelijke consequenties die voortvloeien uit de discursieve
praktijken in het exotendiscours over het bestaan of niet-bestaan van de exotische boomsoort gaan. Na de
discoursanalyse van de krantenartikelen en de (semi)wetenschapppelijke artikelen kunnen we het
volgende concluderen:
De voorcoalitie maakt een derde deel uit van het bestudeerde exotendiscours en bestaat voornamelijk uit
onderzoekers of mensen die beroepshalve met de problematiek rondom exoten in aanraking komen.
Daarbij komt dat de voorcoalitie nauwelijks een stem in een populair (massa)medium als de krant heeft,
hetgeen tot een relatief hoge graad van van complexiteit in argumentatie leidt. Die argumentatie verlaat
zich grotendeels op ecologisch gestoelde argumenten en is goed ontwikkeld of geavanceerd in de zin dat
er veel kennis van zaken uit spreekt, een vermogen tot overzicht en relativering van het exotendebat, en
een goed ontwikkelde retorische finesse. De voorcoalitie percipieert een hegemoniale houding van de
tegencoalitie in het exotendiscours, die door de voorcoalitie bestempeld wordt als negatief naar exoten.
Die houding vormt in veel gevallen de basis voor een argumentatie ten behoeve van de exoot en daarmee
is de voorcoalitie ook een ‘reactionaire’ coalitie (vermoedelijk was zij dat voorheen niet). De voorcoalitie
karakteriseert deze hegemoniale houding als dogmatisch of ondoordacht en zij wordt door sommigen
aangeduid met ‘de macht van het simpele verhaal’. Tot slot gebruikt de voorcoalitie een relatief grote
diversiteit aan story-lines, waarvan de belangrijkste zijn dat:
• Het problematisch/onmogelijk is een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken tussen
‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
• De aanwezigheid van exotische boomsoorten bijdraagt aan de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.
• [Continentale] exotische boomsoorten horen van oorsprong thuis in Nederland maar zijn er na de
laatste ijstijd, soms door menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd zijn terug te keren.
• Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
De tegencoalitie is met zo’n 43% veruit de grootste coalitie in het exotendiscours. Zij bestaat voor
eenderde deel uit (semi)wetenschappelijke artikelen en voor tweederde uit krantenartikelen. Daarom is het
niet verrassend dat de tegencoalitie gemiddeld de laagste complexiteit per artikel heeft. Net als de
voorcoalitie baseert zij zich op de eerste plaats op ecologisch gestoelde argumenten, maar af en toe vinden
we recreatieve, culturele of ethische argumenten terug. Opvallend aan de tegencoalitie is dat zij zeer veel
pakkende metaforen met een negatieve connotatie gebruikt, die keer op keer verbonden worden met
(pseudo)ecologische argumenten. Daarnaast worden al dan niet bewust elementen uit maatschappelijke
debatten gebruikt in de discussie over exoten. Ook personifieert de tegencoalitie met grote regelmaat, en
meestel gebeurt dat in negatieve zin. Opvallend zijn de gebruikte metaforen van ‘licht’ voor de niet-exoot,
dat verder wordt geassocieerd met positieve streefwaarden, en ‘donker’ voor de ‘negatieve’ exoot. Toch is
de tegencoalitie tot op zekere ook reactionair te noemen omdat zij zich in sommige gevallen verzet tegen
de gevoelde beschuldiging van de voorcoalitie dat haar houding naar exoten ondoordacht of
ongenuanceerd is. Tot slot stellen we vast dat de tegencoalitie een nieuwe tak van sport omvat waarin
alleen ex negativo tegen de exoot in wordt gegaan, doordat er in de eerste plaats over het ecologisch
belang van autochtone bomen en struiken wordt gesproken. Hierbij zijn alle exotische boomsoorten
sowieso uit den boze, en de definitie van ‘exoot’ wordt daarbij nog aangescherpt met de notie van
uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten. De drie belangrijkste story-lines zijn:
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•
•
•

De
aanwezigheid
van
exotische
boomsoorten
gaat
ten
koste
van
de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
Exoten (inclusief uitheemse individuen binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn onwenselijk omdat zij
slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat zij het (genetische)
overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen.

Als gezegd neemt de middencoalitie een middenpositie tussen het bovenstaande debat in. Zij maakt een
kwart van het totale exotendiscours uit en is daarmee de kleinste coalitie. Zij wordt in nagenoeg gelijke
mate opgemaakt door krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen en gebruikt een grote
diversiteit aan argumentsoorten. Die argumenten zijn door de bank genomen het meest complex van het
gehele exotendiscours. Dat is niet vreemd als we bedenken dat de actoren in de middencoalitie zo
genuanceerd en afgewogen mogelijk naar de problematiek kijken. Hierdoor vinden we een kenmerkende
structuur terug, waarin de twee uiterste kanten van de exoot (voor of tegen) expliciet tegenover elkaar
worden gezet. Meestal resulteert dat in een beargumenteerd oordeel, in dat geval is een zeer duidelijke
transparantie van argumentatie aanwezig en lijkt de auteur de lezer geen bepaald standpunt te willen
opdringen. Aan de ‘tegen-kant’ van deze balans wordt altijd een ecologische argumentatie geplaatst,
terwijl aan de ‘voor-kant’ vaak een mix van recreatieve, culturele, ethische en heel soms ecologische
overwegingen te vinden is. De middencoalitie gebruikt verschillende metaforen en opvallende termen. Er
is er echter niet één die als rode draad door de middencoalitie loopt. Tevens valt de mate van gebruik van
‘pakkende’ termen in het niet bij de tegencoalitie. De middencoalitie vormt ook een thuishaven voor
artikelen die enigszins buiten de boot vallen omdat ze niet direct iets over de exoot stellen, maar
bijvoorbeeld wel over de theoretische begrippen die aan de exoot voorafgaan, of slechts weergeven wat
verschillende andere auteurs over de exotenproblematiek zeggen. Toch hebben deze artikelen waarde als
concrete representant van discursieve activiteit van een discourscoalitie en zijn daarom hier geanalyseerd
en bij de middencoalitie ingedeeld. Als laatste stellen we vast dat de middencoalitie een enorme diversiteit
en hoeveelheid aan story-lines gebruikt. Het valt echter op dat er geen story-line is die alléén door de
middencoalitie wordt gebruikt. De belangrijkste story-lines zijn:
• De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde.
• Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken tussen
‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
• Exotische boomsoorten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of economische
functie.
• Exotische boomsoorten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
boomsoorten en belemmeren daardoor de groei van inheemse boomsoorten.
• Gelet op de verschillende doelstellingen/functies van een gebied, of op de diversiteit van
betekenissen binnen het begrip ‘exoot’, is een flexibele en genuanceerde houding naar exoten
gewenst.
Na het beschrijven van het gehele exotendiscours door middel van de identificatie en beschrijving van de
drie verschillende coalities, onderzoeken we welke coalitie de discursieve hegemonie binnen het
Nederlandse exotendiscours heeft. Met Hajer stellen we dat een bepaalde coalitie een discursieve
hegemonie heeft als zij een structurerende functie in het gehele discours heeft, en als haar standpunten,
concepten, categoriëen en congitieve schema’s zijn vertaald in institutionele regelingen. Omdat dit nog
altijd betekent dat men op elk afzonderlijk discursief niveau kan vaststellen welke coalitie de hegemonie
heeft, is ervoor gekozen een heel scala aan discursieve niveaus te analyseren. Zo hebben we boscijfers,
landelijk beleid, subsidieregelingen, gezaghebbende documenten, drie natuurbeheerorganisaties en een
gebiedbeheerplan getoetst aan hun bijdrage in het exotendebat. Op elk niveau hebben we een unanieme
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houding tegen de exoot vastgesteld. Tevens is gebleken dat de ideeën en concepten van de tegencoalitie
eveneens op zowat elk niveau structureren en zijn geïnstitutionaliseerd. Op basis daarvan stellen we vast
dat de tegencoalitie op het moment een onwrikbare hegemonie heeft in het Nederlandse exotische bomendiscours.
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De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt als volgt: Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan met de
Nederlandse exoot in het algemeen, door wie en in welke context? Welke coalities kunnen we uiteindelijk
onderscheiden en welke coalitie heeft de hegemonie? In het hoofdstuk over methodologie kwam naar
voren dat onze bespreking van het algemene exotendiscours minder uitgebreid is dan van het exotische
bomen-discours. Concreet betekent dit dat we per coalitie de intensieve bespreking van de
(semi)wetenschappelijke artikelen achterwege laten en dat we de hegemonievraag beantwoorden aan de
hand van de analyse van slechts één discursief niveau.
Met het algemene exotendiscours wordt bedoeld: alle kranten en (semi)artikelen waarin over de exoot
wordt gepraat, behalve over exotische boomsoorten. Dat betekent dat de volgende typen exoot worden
omvat: planten, insecten, zoogdieren, waterorganismen, vogels. Uiteraard is daarmee lang niet de gehele
levende Nederlandse natuur besproken (denk aan reptielen, amfibieën, mossen) maar dat geeft slechts aan
dat we geen artikelen voor de laatstgenoemde typen hebben gevonden.
In bijlage 1 (krantenartikelen: 1c; (semi)wetenschappelijke artikelen: 1d) is de ruwe data weergegeven
waarop de analyse zich baseert. Die analyse begint met een eerste analyse van de artikelen, een nadere
belichting van de exoot en bespreking van de story-lines. Vervolgens worden de verschillende coalities
besproken. Daarna wordt de hegemonievraag beantwoord. De laatste paragraaf is een samenvatting van
het hoofdstuk.
6.1 Eerste analyse van de artikelen, de algemene exoot nader belicht en de story-lines
Tellen we de 21 krantenartikelen van de bomen van het totaal aantal krantenartikelen af, dan blijven er 63
over. Deze gaan over de algemene exoot (13x), over insecten (4x), planten (3x), vogels (10x),
waterorganismen (22x) of over zoogdieren (11x). Van het geheel komt in 41 artikelen de exoot ‘negatief’
naar voren, in 11 gevallen ‘positief versus negatief’ of ‘neutraal’ en in de andere 11 ‘positief’. De enorme
meerderheid van de ‘negatieve’ artikelen springt hierbij meteen in het oog. Tabel 6.1 laat de verdeling
zien per exootgroep over de verschillende manieren waarop de exoot naar voren komt en geeft de
gemiddelde complexiteit per artikel per ‘manier waarop de exoot naar voren komt’ weer.
Tabel 6.1: Verdeling per exootgroep over ‘de manier waarop de exoot naar voren komt’ bij de
krantenartikelen en de gemiddelde complexiteit per artikel.
Negatief (41)
Totaal (63)
Positief (11)
Pos. vs. neg. of
neutraal (11)
Algemene exoot
0
4
9
13
Insecten
2
0
2
4
Planten
2
1
0
3
Vogels
1
3
6
10
Waterorganismen
2
1
19
22
Zoogdieren
4
2
5
11
Gem. complexiteit
2,91
3
2,71
2,79
De waardes van de gemiddelde complexiteit per artikel per ‘manier waarop de exoot naar voren komt’
verschillen niet wezenlijk van de waardes gevonden in tabel 5.1. Dat wil zeggen dat de ‘negatieve’
gemiddeld minder complex zijn dan het totale gemiddelde, dat de ‘positieve’ artikelen boven dit
gemiddelde liggen, en dat ‘neutrale’ en ‘positief vs. negatief’-artikelen gemiddeld het meest complex zijn.
Het valt op dat maar liefst 24 van de 41 ‘negatieve’ artikelen ‘alarmerend’ van aard zijn. In de overige
manieren waarop de exoot naar voren komt vinden we wat betreft de toonaard geen opvallendheden.
Nagenoeg alle ‘negatieve’ artikelen doen een beroep op de ecologie; 21 van de 41 louter op de ecologie,
14 in combinatie met economie, recreatie, ethiek of cultuur. 4 Artikelen doen alleen een beroep op
economisch gestoelde argumenten. Er is 1 artikel dat geen argumenten gebruikt en 1 artikel dat louter
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spreekt van ‘overlast’. Bij de ‘positief vs. negatief’-artikelen, doen 8 van de 11 artikelen een beroep op de
ecologie, 4 daarvan in combinatie met ethiek of recreatie. Bij de ‘positieve’ artikelen zien we de ecologie
7 maal terugkeren in de argumentatie, waarvan 4 maal samen met recreatie, ethiek, economie of historie.
Tevens valt op dat er 3 keer van alléén op recreatie gestoelde argumenten gebruik wordt gemaakt en 4
maal in combinatie met andersoortige argumenten.
Bij de 18 bestudeerde (semi)wetenschappelijke artikelen is opnieuw een eerste indeling gemaakt op de
‘manier waarop de exoot naar voren komt’, de ‘toonaard’ van het artikel en de ‘complexiteit’ (zie bijlage
1d). Het valt op dat slechts 1 artikel ‘positief’ is. Er zijn vijf artikelen waarin de exoot ‘neutraal’ naar
voren komt, en er zijn maar liefst 12 artikelen waarin hij ‘negatief’ naar voren komt. Wat betreft de
toonaard zien we twee grote groepen: een ‘nuancerende’ en een ‘alarmerende’, allebei opgemaakt door 6
artikelen. Daarnaast vinden we in gelijke mate (dus 2 maal) ‘neutraal’, ‘introducerend’ en ‘aanvechtend’
terug. De gemiddelde complexiteit van alle artikelen is 5,78. Voor de ‘negatieve’ 5,45; de ‘positieve’
artikelen kreeg de waarde 6 toebedeeld, en de ‘positief vs negatief’-artikelen 6,33. Dit patroon sluit aan bij
het eerder vastgestelde patroon: de ‘negatieve’ artikelen zijn het minst complex, de ‘positieve’ zijn iets
complexer, terwijl de ‘positief vs. negatief’-artikelen het meest complex zijn. Bij de
(semi)wetenschappelijke artikelen van de algemene exoot vinden we geen structuur in de manier waarop
de exoot naar voren komt, noch in de toonaard.
We spreken steeds van de algemene exoot, maar we kunnen ons afvragen of er binnen die verzameling
interessante structuren te vinden zijn als we kijken naar het type exoot. Omdat de krantenartikelen
kwantitatief gezien representatiever zijn dan de (semi)wetenschappelijke artikelen, richten we ons in de
eerste plaats op deze eerstgenoemde groep. Tabel 6.1 laat onder andere zien welke typen we hebben
onderscheiden en hoeveel artikelen per type we hebben bestudeerd. Het valt daarbij direct op dat de
exotische waterorganismen in maar liefst 19 van de 22 artikelen negatief naar voren komen. Dat gebeurt
13 maal in combinatie met een ‘alarmerende’ toonaard. Klaarblijkelijk wordt er over exotische
waterorganismen nagenoeg altijd negatief gedacht. Hoe dit precies te verklaren is, weten we niet.
Artikelen als die van Reeze et al. (2005) wijzen er op dat waterecosystemen (wellicht vanwege menselijke
beïnvloeding, bijvoorbeeld door de verhoging van de watertemperatuur) mogelijk gevoeliger zijn voor
verstoring dan andere ecosystemen. In dat geval zou een exoot een verwoestendere werking kunnen
hebben; de exotische waterorganismen zouden in die verklaring simpelweg meer ontwrichten.18
Maar ook bij de vogels en zoogdieren zien we een ‘negatief’ gebruik van respectievelijk 6 uit 10 en 5 uit
11 artikelen. Wat betreft de vogels zien we echter in tabel 6.1 dat zij met 3 ‘positief vs. negatief’-artikelen
een zeer belangrijk aandeel in de middencoalitie zullen hebben. Misschien vormen vogels een
uitzondering op de ‘normale’ exoot omdat zij mobieler zijn en zich van nature minder aantrekken van
natuurlijke (of menselijke) grenzen (denk ook aan de vogeltrek). Een te starre houding naar vogels als
exoot geeft dan snel problemen. In dat licht is het niet vreemd dat artikelen over vogels (bij de
krantenartikelen 3 van de 11) bij de middencoalitie horen. Van der Schot (1997) deelt deze mening (zie
bijlage 3). Hij vindt dat vogels bij uitstek een interessant studieobject zijn in de exotendiscussie vanwege
18

Een andere mogelijke verklaring is dat de onderwaterse exoten nauwelijks zichtbaar zijn. Metingen geven dan een
statischer beeld van de ecologische situatie, waardoor veranderingen sneller als ‘plotsklapse’ veranderingen worden
gepercipieerd. Mogelijk wordt de ‘vernietigende werking’ van de exoot daardoor onderstreept. Een ander idee is dat
verstoring van de waterhuishouding sneller lijdt tot overlast; vanwege onze enorme afhankelijkheid van water
(infrastructuur, drinkwater, visserij, recreatie, etc.) zal overlast direct worden gevoeld. Blijkt vervolgens dat die
overlast door een exoot wordt veroorzaakt, dan is de zondebok makkelijk aan te wijzen. We laten deze verklaringen
nu echter voor wat ze zijn. Wellicht is alles een beetje waar, of overzien we bepaalde factoren. In dit onderzoek
blijven het echter gissingen. Het is de gegenereerde data die onomstotelijk bewijst dat exotische waterorganismen
een bijzondere groep vormt die vragen oproept naar zijn positie in het discours.
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hun mobiliteit en opportunistische areaaluitbreiding. Volgens hem krijgen vogels en zoogdieren in de
exotendiscussie echter ook onevenredig veel aandacht vanwege hun zichtbaarheid. We kunnen op basis
van onze gegevens niet beamen dat deze typen exoten meer aandacht in de exotendiscussie krijgen, maar
het zou mogelijk wel verklaren waarom de vogels en zoogdieren relatief vaak negatief naar voren komen.
Zoogdieren en vogels zijn de meest kleurrijke en charismatische organismen van de natuurlijke wereld.
Sowieso weet hun verschijning vaak de aandacht op zich gericht. In het geval van bijvoorbeeld schade
door een exotische vogel of door een uitheems zoogdier verandert die aandacht dan al snel in ‘negatieve’
belangstelling of verwijt.
De vier insectenartikelen die elkaar in evenwicht houden geven te weinig aanknopingspunten voor
overwegingen als hierboven. Maar dat planten vaker ‘positief’ dan ‘negatief’ naar voren komen, baart
opzien. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat per periode van 25 jaar het aantal nieuwe exotische
soorten vanaf 1900 min of meer stabiel blijft. Tevens is het aandeel exoten van 16% in de Nederlandse
flora enorm. (Exoten in de Nederlandse flora. In: Milieu- en Natuurcompendium 2006.) Mogelijk worden
exoten in de plantenwereld daardoor sneller geaccepteerd.
Maar als gezegd zijn deze verklaringen meer ter overweging dan als antwoord op de vragen die de typen
exoten met hun positie in het discours oproepen. In het algemeen zal gelden dat extreme voorbeelden
binnen een bepaalde groep de angst doen vergroten en daardoor vooroordelen ten opzichte van die
bepaalde type exoot doen versterken. Toch is het onderscheid per type ook betrekkelijk, en zal de angst
voor de exoot in het algemeen zo groot zijn, dat deze makkelijk de analytische grenzen van de exoot per
type zal overstijgen. Hoe het ook zij, nu we onszelf deze kleine zijweg hebben gepermitteerd, moeten we
terug naar dat aspect van de exoot waarover we wel gefundeerde uitspraken kunnen doen. Dat betekent dat
we nu verder gaan met de story-lines.
Want ook bij de algemene exoot hebben we story-lines geformuleerd. Hiervoor geldt dezelfde leeswijzer
als die aan het eind van paragraaf 5.1. We tekenen daarbij aan dat een deel vergelijkbaar, een deel exact
overeenkomt, en een deel volledig nieuw is in vergelijking met de story-lines uit parargraaf 5.1. De storylines uit het exotische bomen-discours waarop geen enkel beroep wordt gedaan zijn in het geheel
weggelaten.
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Tegen---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor
A0. Een hoge mate van biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid is wenselijk.
N: Akkermans 1985, De Beer 1992, Dirkx 2000, Hengeveld en Van den Brink 1998

A1. De aanwezigheid van exoten gaat ten
koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.

A2. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.

N: 3, 7, 18, 21, 39, 46, 49, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 69, 77,
79, 81, 82, 83, Akkermans 1985, De Beer 1992, Dirkx 2000,
Hengeveld en Van den Brink 1998, Reeze et al. 2005, Van den
Brink en Van der Velde 1998.
P/N: 25, 51, 67, 74

P: 1, 23, 33, 42, 45

~A1: Lensink 1998

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de schoonheid/belevingswaarde.
P: 1, 23, 33, 34, 42, 45
P/N: 53, 74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C2. Exoten horen van oorsprong thuis in
C1. Alleen door menselijk toedoen zijn exoten
erin geslaagd hier te komen. Zij moeten
Nederland maar zijn er na de laatste ijstijd,
worden verwijderd omdat ze hier van
soms door menselijke barrières, (nog) niet in
oorsprong niet horen.
geslaagd terug te keren.
N: 41, 63, Akkermans 1985, Walter 1989
P/N: 67

P: 1
N: Piël 1998

~C1: Sloet van Oldenruitenborgh 1982

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Exoten zijn agressiever, groeien sneller of
E. Het is problematisch/onmogelijk een strikt
historisch of geografisch onderscheid te
zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten
en belemmeren daardoor de groei van, of
maken tussen ‘exoot’ en ‘inheems’, een
beconcurreren inheemse soorten.
positieve houding naar de exoot is daarom
noodzakelijk.
N: 3, 4, 6, 16, 18, 21, 32, 38, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63,
65, 66, 68, 73, 75, 77, 80, 81, 83, Akkermans 1985, De Beer 1992,
Dirkx 2000, Hengeveld en Van den Brink 1998, Reeze et al. 2005,
Stieperaere et al. 1998, Van den Brink en Van der Velde 1998,
Walter 1989
P/N: 25, 31, 74, Lensink 1998, Soes 2005

P: 76

~D: Sloet van Oldenruitenborgh 1982, Van der Schot 1997

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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H. Exoten zijn onwenselijk omdat zij
economische schade of overlast veroorzaken
of omdat zij (indirect) een bedreiging vormen
voor de mens.
N: 3, 7, 16, 17, 36, 37, 44, 49, 50, 52, 54, 64, 65, 81, 82, Barends
1998, De Beer 1992, Dirkx 2000, Hengeveld en Van den Brink
1998, Van den Brink en Van der Velde 1998
~H: 57, Reeze et al. 2005, Van der Schot 1997

-----------------------------------------------------------I. Exoten zijn onwenselijk omdat zij slecht zijn
aangepast aan de inheemse flora en fauna, of
omdat zij het genetische overlevingsmechanisme
van de inheemse soort in gevaar brengen.
N: 39
~I: Van der Schot 1997

---------------------------------------------------------L. Voorkomen is beter dan genezen. Met oog
op de mogelijke schade die exoten kunnen
aanrichten is zo snel mogelijk en hard
optreden noodzakelijk.
N: Akkermans 1985, De Beer 1992, Van den Brink en Van der
Velde 1998, Walter 1989
P/N: Lensink 1998
~L: Dirkx 2000, Hengeveld 1998, Hengeveld en Van den Brink
1998, Van der Schot 1997

F. Exoten hebben een (intrinsiek)
bestaansrecht.
P/N: 45, 51
N: Akkermans 1985, De Beer 1992

------------------------------------------------------------G. Exoten hebben een belangrijke
cultuurhistorische, -praktische of economische
functie.
P/N: Sloet van Oldenruitenborgh 1982, Soes 2005
N: 35, 38, 40, Akkermans 1985

----------------------------------------------------------J. Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse
soorten beconcurreren of voor hen een
bedreiging vormen. Daarom is een open
houding naar exoten wenselijk.
P: 72, Van der Schot 1997
P/N: 25, 30, Lensink 1998
N: Dirkx 2000

-------------------------------------------------------K. Meer onderzoek naar exoten is
noodzakelijk omdat lang niet alle processen
aangaande de ecologie van de exoot bekend
zijn.
P: Van der Schot 1997
P/N: Hengeveld 1998, Lensink 1998
N: Dirkx 2000, Hengeveld en Van den Brink 1998

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.2 De coalities van het algemene exotendiscours
Net als bij het exotsiche bomen-discours delen we de coalities in aan de hand van de eenvoudigste
mogelijkheid: de ‘manier waarop de exoot naar voren komt’. Bij die indeling hanteren we drie
mogelijkheden: ‘negatief’, ‘positief’, en ‘positief versus negatief’. Evenals in hoofdstuk vijf volgt een
bespreking van iedere coalitie per subparagraaf. Daarin wordt eerst gekeken naar het aandeel van de
coalitie in het gehele discours, vervolgens wordt gekeken naar complexiteit en opvallende termen om
vervolgens de story-lines te bespreken. Opnieuw eindigen we met een puntsgewijze opsomming die de
belangrijkste karakteristieken van de coalitie benoemt.
6.2.1 De voorcoalitie
Er zijn 11 van de 63 krantenartikelen waarin de exoot ‘positief’ naar voren komt (17%), bij de
(semi)wetenschappelijke artikelen is dat 1 uit 18 (5,6%). Dat betekent dat de voorcoalitie met 15% slechts
een zeer klein deel van het totale exotendiscours uitmaakt. Op basis hiervan kunnen we tevens stellen dat
de schrijvers van de artikelen zich niet beroepsmatig met de exoot bezighouden.19 Dat resulteert in een
taalgebruik dat frivool te noemen is, met termen als ‘alleraardigst’, ‘fijn beest’, ‘onrechtvaardig’,
‘wonderlijk’, ‘gezellig’ en ‘vrolijk huppelend’. Vergeleken met de andere manieren waarop de exoot naar
voren komt zien we bij de voorcoalitie de breedste mengeling van argumentsoorten, met naast ecologische
gestoelde argumenten een opvallende rol voor ‘recreatieve’ argumenten. Eerder hebben we vastgesteld dat
we daaronder ook esthetische argumenten verstaan. Het gretig gebruik hiervan blijkt ook uit de geciteerde
woorden. Terugkomend op de inhoud van de ecologische argumenten, dan valt op dat de exoot driemaal
in verband wordt gebracht met de opwarming van het klimaat. Dit gebeurt niet vrijblijvend, maar in de zin
van ‘accepteren we het verhaal van de opwarming van ons klimaat, dan moeten we ook de exoot
accepteren als nieuw onderdeel van onze veranderende, en niet meer strikt te scheiden natuur van
inheemse en uitheemse dier- en plantsoorten.
Het enige ‘positieve’ (semi)wetenschappelijke artikel is Van der Schot (1997). Zijn artikel is aanvechtend
van aard omdat het verschillende ‘eenvoudige verhalen’ probeert te ontkrachten. Niet voor niets vinden
we verschillende negaties van story-lines aan de ‘negatieve kant’ van de indeling terug (zie bijlage 3).
Vanuit de weerlegging wordt gepleit voor eenzelfde legale status van de exoot als voor inheemse soorten
geldt.
Er zijn twee story-lines van groot belang voor de voorcoalitie. Dat zijn
B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde. (6x)
en
A2. De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
(5x)
Deze lines zijn identiek aan A2 en B2 uit de exotische bomen-discours en zij spiegelen het veelvuldig
gebruik van op recreatie gestoelde argumenten (B2) en een ecologische argumentatie (A2).
J. Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een bedreiging
vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk.
Is een geheel nieuwe line die twee maal wordt gebruikt en reactionair van aard is. Dat betekent als
uitgangspunt een vooronderstelling van de tegencoalitie dat inheemse soorten worden bedreigd of
beconcurreerd door exoten. J stelt vanuit de ecologie vast dat hier geen sprake van is. En zolang er geen
onomstotelijk bewijs is dat de exoot wel een gevaar vormt, moet hij worden geaccepteerd. Het dictum is:
onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
19

In het vorige hoofstuk hadden we ongeveer een gelijk aantal kranten- en (semi)wetenschappelijke artikelen.
Daarom was de absolute verdeling daarvan representatief voor het gehele discours. Omdat we hier maar liefst 63
krantenartikelen en slechts 18 (semi)wetenschappelijke artikelen beschouwen, bekijken we het relatieve aandeel,
zodat we alsnog een juist beeld krijgen van de actoren die coalities opmaken. Voor de andere twee coalities doen we
dit ook.
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De lines
C2. Exoten horen van oorsprong thuis in Nederland maar zijn er na de laatste ijstijd, soms door
menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd terug te keren.
E. Het is problematisch/onmogelijk een strikt historisch of geografisch onderscheid te maken tussen
‘exoot’ en ‘inheems’, een positieve houding naar de exoot is daarom noodzakelijk.
K. Meer onderzoek naar exoten is noodzakelijk omdat lang niet alle processen aangaande de
ecologie van de exoot bekend zijn.
worden slechts 1 maal gebruikt. C2 en E zijn bekend uit het vorige hoofdstuk, terwijl K geheel nieuw is. K
wordt later nader toegelicht, maar we laten de drie voor wat ze zijn, daar ze, vanwege hun eenmalig
gebruik, niet als representatief voor de voorcoalitie kunnen worden beschouwd.
Zo kunnen we concluderen dat de voorcoalitie:
• Slechts een minieme rol speelt in het gehele exotendiscours met zo’n 15%. Dat betekent eveneens
dat er weinig aanknopingspunten zijn om deze coalitie te beschrijven.
• Voornamelijk wordt opgemaakt door schrijvers die niet beroepsmatig met de exotenproblematiek
verbonden zijn.
• Dat is terug te vinden in een gemiddelde tot lage complexiteit, met terugkerende termen als
‘alleraardigst’ en ‘gezellig’.
• Een beroep doet op de meest uiteenlopende argumenten. In dat opzicht is de voorcoalitie de
kleurrijkste coalitie in het algemene exoten-discours.
• Doet het meest een beroep op ecologische gestoelde argumenten, die soms verbonden zijn met een
argument over de opwarming van de aarde. Die opwarming betekent dat de grenzen tussen exoot
en inheems zullen vervagen, en dat daardoor een meer open houding naar de exoot wenselijk is.
• Een groot beroep doet op argumenten die op ‘recreatie’ leunen. Klaarblijkelijk is dit een sterke
basis voor de acceptatie van de exoot.
• Haar belangrijkste story-lines vindt in:
o De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde. (6x)
o De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid. (5x)
o Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een
bedreiging vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk. (2x)
6.2.2 De tegencoalitie
De krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen maken met 41 uit 63 en 12 uit 18 artikelen
respectievelijk 65% en 67% van het geheel per bron uit. Opgeteld betekent dat een aandeel van 65% voor
het tegendiscours. Deze cijfers zijn zeer opvallend en wijzen er op voorhand op dat we met de
tegencoalitie een zeer dominante partij in handen hebben. Daar de artikelen van de tegencoalitie
evenwichtig uit de twee bronnen voortkomen, kunnen we stellen dat deze coalitie in gelijke mate wordt
opgemaakt door wetenschappers (zie bijlage 3) en auteurs die niet beroepsmatig met deze materie
verbonden zijn. Dat betekent ook dat we door de bank genomen een gemiddelde complexiteit mogen
verwachten van de gebruikte argumentatie in de tegencoalitie.
Zoals reeds vastgesteld, springt de ‘alarmerende’ toonaard van maar liefst 24 van de 41 artikelen
onmiddellijk in het oog. Ook noteerden we een unaniem beroep op de ecologie; 21 van de 41 artikelen
vallen louter terug op de ecologie, 14 in combinatie met economie, recreatie, ethiek of cultuur. 4 Artikelen
doen alleen een beroep op economisch gestoelde argumenten en daarmee vormt deze groep van 4 de
grootste groep na die van de ecologie.
De ‘alarmerende’ toonaard vinden we terug in de kolom van opvallende termen en bijzonderheden. We
herkennen een aantal ‘als…dan’-scenario’s. Ook vinden we veelvuldig verwijzingen naar de desastreuse
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effecten van exoten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk of verwijzingen naar specifieke
voorbeelden van exoten die de nodige problemen hebben veroorzaakt, zoals de Amerikaanse
zwaardschede, de grote waternavel en de coloradokever. Net als bij de tegencoalitie van het exotische
boomsoorten-discours zien we metaforen en termen met een negatieve connotatie die verbonden zijn met
een (pseudo)ecologisch argument. We komen woorden tegen als: ‘eksterneigingen’, ‘woekeren’, ‘vreet
alle inheemse orchideeën op’, ‘tomeloze verspreiding’, ‘ware plaag’, ‘overwoekeren’, ‘bedreiging leven’,
‘verdringen’ en ‘inheemse soorten verdwijnen definitief’. Daarnaast vinden we veel termen terug die een
algemene afschuw of angst uitdrukken: ‘ellende’, ‘schrikbarend’, ‘prettig evenwicht slaat om’, ‘afkeer’,
‘verontrustende ontwikkelingen’, ‘vrezen’, ‘poging uitbannen gefaald’, ‘tussen hoop en vrees’. We vinden
verschillende personificaties, zoals ‘natuur lijdt’, ‘agressiviteit’ en ‘kwaad in onze wateren’. Maar wellicht
de meest interessant groep is die van oorlogszuchtige termen als: ‘invasie’, ‘indringer’, ‘killer vlokkreeft’,
‘heersen’, ‘verovert’, ‘opmars’, ‘oprukken’, ‘elimineren’ en ‘overheersen’. Tot slot vinden we elementen
uit maatschappelijke debatten, zoals ‘niet thuishoren’ en ‘allochtoon vs. autochtoon’. Van de 11
‘negatieve’ (semi)wetenschappelijke artikelen vinden we er opnieuw 6 terug met een ‘alarmerende’
toonaard. Eerder zagen we dat de gemiddelde complexiteit van deze artikelen 5,45 is en daarmee duidelijk
lager dan die van de ‘positief vs. negatief’-artikelen (6,33) en het ‘positieve’ artikel (6).
De tegencoalitie doet beroep op een groot aantal story-lines. We identificeren er 12, waarvan 5 aan de
‘voor-kant’ van het schema. Er zijn drie story-lines die zeer veelvuldig gebruikt worden.
Allereerst
D. Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten.
D wordt maar liefst 35 maal gebruikt en vormt daarmee de belangrijkste line in het gehele discours.
Bijzonder aan D is het volstrekt simpele verhaal dat erin besloten ligt; exoten worden gestigmatiseerd als
agressief, dat wil zeggen agressiever, sterker en minder kwetsbaar dan inheemse soorten en komen
daarmee in een slecht daglicht te staan. Vanuit de ecologie wordt vaak gesproken van de 10:10 regel
(Hengeveld en Van den Brink 1998; Van de Brink en Van der Velde 1998), die stelt dat slechts 1 op de
100 exoten zich werkelijk ontwikkelt tot een plaag. Het lijkt er op dat dit inzicht grootschalig wordt
genegeerd. En ofschoon een nuance zelden wordt gemaakt en meestal wordt gesuggereerd dat alle exoten
potentiëel gevaar met zich meedragen, geldt voor het geval dat men wel nuanceert het spreektwoord ‘één
rotte appel in de mand maakt al het gave fruit te schand’. Overigens spreekt uit D ook een vorm van A0,
namelijk dat inheemsheid van natuur wenselijk is.
Nauw verwant met D vinden we 28 maal het gebruik van
A1. De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.
In veel gevallen waar D wordt gebruikt, vinden we A1 terug. Het verschil is echter dat A1 de exoot in een
groter geheel plaatst, en dit expliciet doet. Het onderscheid tussen D en A1 is daarom miniem, maar het
geeft aan dat de exoot bij A1 in feite nóg bedreigender is dan bij D, want bij A1 brengt de exoot
belangrijke waarden van onze natuurbeschermingsopvatting in gevaar. Dat is fundamenteler en daarom
erger. Dat er desalniettemin 28 keer gebruik van wordt gemaakt onderstreept nog maar eens de ernst
waarmee de tegencoalitie het exotenprobleem benadert.
De derde line die vaak gebruikt wordt (20x) is
H. Exoten zijn onwenselijk omdat zij economische schade of overlast veroorzaken of omdat zij
(indirect) een bedreiging vormen voor de mens.
H is – in tegenstelling tot bijvoorbeeld A1 – een heel praktische line. H stelt de mens voorop, en als
bepaalde onderdelen van ‘de natuur’ zich handhaven ten koste van het welzijn van de mens, dan moeten
die entiteiten verdwijnen. Zo simpel is het voor de exoot in dit geval. We lezen hier tussen de regels door
dat indien de exoot géén overlast of schade veroorzaakt, hij wat betreft H mag aanblijven. In een enkel
geval wordt er daadwerkelijk van indirect gevaar voor de mens gesproken, zoals bij de muskutrat. Maar in
de meeste gevallen gaat het om economische schade. Vaak vinden we economische schade vooroorzaakt
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door exotische waterplanten terug, omdat zij door een explosieve groei zuiveringsinstallaties doen
verstoppen.
Een handvol story-lines wordt duidelijk minder gebruikt.
C1. Alleen door menselijk toedoen zijn exoten erin geslaagd hier te komen. Zij moeten worden
verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet horen.
Zien we 4 maal terug. Deze line neemt een fundamentele positie in, gebaseerd op een statische opvatting
die niet zelden reacties oproept in de zin van ‘hoe kan men zeker weten dat een bepaalde exoot hier niet
zonder toedoen van de mens was gekomen’. Toch lijkt de invloed van de mens op de verspreiding van de
exoot onontkenbaar. We denken dan aan kanalen die oceanen verbinden en schepen die dier, planten,
schimmels, etc. bewust of onbewust vervoeren van en naar de verste plekken op de wereld. De
consequentie die hieraan verbonden wordt hoeft mijns inziens niet vanzelfsprekend te zijn; men kan ook
stellen dat de mens een dermate belangrijke rol in de natuur speelt, dat zijn (onbewuste) acties evengoed
moeten worden geaccepteerd. Dit is echter een geheel andere discussie, die wie hier laten voor wat het is.
L. Voorkomen is beter dan genezen. Met oog op de mogelijke schade die exoten kunnen aanrichten
is zo snel mogelijk en hard optreden noodzakelijk.
Wordt eveneens 4 keer gebruikt en heeft duidelijke parallellen met wat in D vaak onuitgesproken blijft.
Volgens L is het mogelijke gevaar van iedere exoot potentieel dusdanig ingrijpend, dat uit voorzorg iedere
exoot, zo snel mogelijk dient te worden verwijderd. Nuancering en de exotenproblematiek gaan duidelijk
niet samen. Ook L geeft blijk van de enorme felheid en ernst die eigen is aan de tegencoalitie.
I. Exoten zijn onwenselijk omdat zij slecht zijn aangepast aan de inheemse flora en fauna, of omdat
zij het genetische overlevingsmechanisme van de inheemse soort in gevaar brengen.
Komen we slechts 1x tegen, en wel als het gaat over de bedreiging van de witkopeend door de rosse
stekelstaart. Daarmee is I duidelijk minder belangrijk dan in het exotische bomen-discours, waarin het
gevaar van uitheems genenmateriaal veelvuldig wordt aangestipt.
Als gezegd vinden we maar liefst vijf story-lines aan de ‘voor-kant’ van het schema. Deze lines worden of
1x of 2x gebruikt en vormen daardoor niet een structureel kenmerk van de tegencoalitie.
C2. Exoten horen van oorsprong thuis in Nederland maar zijn er na de laatste ijstijd, soms door
menselijke barrières, (nog) niet in geslaagd terug te keren. (1x)
F. Exoten hebben een (intrinsiek) bestaansrecht. (2x)
G. Exoten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of economische functie. (4x)
J. Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een bedreiging
vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk. (1x)
K. Meer onderzoek naar exoten is noodzakelijk omdat lang niet alle processen aangaande de
ecologie van de exoot bekend zijn. (2x)
Bij elkaar opgeteld kunnen we daarentegen stellen dat het belichten van de positieve kant van de exoot
door de tegencoalitie wel degelijk kenmerkend is. In hoofdstuk 5 zagen we dat het belichten van beide
kanten van het voor-tegen-schema typisch is voor de middencoalitie, waarbij het een doel op zichzelf is
om een zo evenwichtig mogelijk analyse te maken. Bij de tegencoalitie is dit gebruik slechts een middel.
Er wordt niet minder mee gezegd dan dat de tegens van de exoot zo zwaar wegen, dat zelfs de positieve
kanten (die dus duidelijk wel gezien worden) het moeten afleggen en dus dat de exoot het uiteindelijk
moet afleggen. Hiermee wordt opnieuw de ernst waarmee de tegencoalitie spreekt, zichtbaar.
Op basis van het bovenstaande concluderen we dat de tegencoalitie:
• 65% Van het gehele bestudeerde exotendiscours uitmaakt. Daarmee is zij zonder twijfel de
grootste en belangrijkste coalitie.
• In (relatief gezien) gelijke mate bestaat uit krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen.
• In dezelfde mate wordt opgemaakt door schrijvers die al dan niet beroepshalve met de exoot
verbonden zijn.
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Artikelen verenigt die gemiddeld een relatief lage complexiteit hebben.
Spreekt over het algemeen met een alarmerende toonaard. Die toonaard is verbonden aan een zeer
grote mate van ernst; het mogelijke gevaar van de exoot (voor mens of natuur) is de belangrijkste
beweegreden om te handelen. Die ernst en radicaliteit uit zich overigens op tal van manieren.
Doet een unaniem beroep op de ecologie, met op straatlengte afstand een gebruik van de tweede
groep die zich verlaat op argumenten die zich beroepen op economische gronden. Slechts af en
toe vinden we recreatieve, culturele of ethische argumenten terug.
Gebruikt een groot scala aan opvallende constructies zoals ‘als…dan’-scenario’s, vergelijkingen
met dezelfde exoten in andere landen, of met andere exoten in hetzelfde land.
Grossiert in termen en metaforen met een negatieve connotatie, die keer op keer verbonden
worden met (pseudo)ecologische argumenten: ‘eksterneigingen’, ‘woekeren’, ‘vreet alle inheemse
orchideeën op’, etc.
Herbergt veel woorden die een algemene afschuw of angst uitdrukken: ‘ellende’, ‘schrikbarend’,
‘prettig evenwicht slaat om’, etc.
Personifieert met regelmaat, altijd op een negatieve manier (‘natuur lijdt’, ‘kwaad in onze
wateren’).
Bevat af en toe elementen uit maatschappelijke debatten, zoals ‘niet thuishoren’ en ‘allochtoon vs.
autochtoon’.
Valt wat betreft de opvallende termen wellicht nog het meest op door een veelvuldig gebruik van
oorlogszuchtige termen als: ‘invasie’, ‘indringer’, ‘oprukken’, ‘elimineren’ en ‘overheersen’.
Maakt gebruikt van een zeer groot aantal story-lines, waarvan er drie duidelijk uitspringen:
o Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten. (35x)
o De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid. (28x)
o Exoten zijn onwenselijk omdat zij economische schade of overlast veroorzaken of omdat
zij (indirect) een bedreiging vormen voor de mens. (20x)
Verenigt story-lines die de exoot zowel vanuit fundamentele beweegredenen, als om zeer
praktische redenen het liefst ziet verdwijnen.
Doet een opvallend beroep op ‘positieve’ story-lines die naar verwachting eerder door de
voorcoalitie zouden worden gebruikt. Dit is echter onderdeel van een strategie, waardoor duidelijk
wordt dat zelfs de voordelen van de exoot niet opwegen tegen het enorme gewicht van de nadelen
van de exoot. Hiermee wordt de ernst waarmee de tegencoalitie spreekt nog eens onderstreept.

6.2.3 De middencoalitie
De middencoalitie wordt opgemaakt uit 11 van de 63 krantenartikelen (17%) en door 6 van de 18
(semi)wetenschappelijke artikelen (33%). De middencoalitie maakt daarom 21% van het gehele
exotendiscours uit. Daarmee is de middencoalitie in grootte de tweede coalitie, maar nog altijd drie keer
zo klein als de tegencoalitie. De middencoalitie groepeert in gelijke mate schrijvers die vanuit hun werk
verbonden zijn met exoten en journalisten. Net zoals bij het exotische bomen-discours gebruikt de
middencoalitie gemiddeld de meest complexe argumentatie. Dat is wat in de lijn van verwachting ligt bij
de middencoalitie, die over het algemeen een uitgebalanceerde kijk op de zaak presenteert. 8 Van de 11
krantenartikelen doen voornameljik een beroep op de ecologie, 1 daarvan in combinatie met ‘recreatie’ en
3 daarvan in combinatie met ‘ethiek’. We vinden geen rode draad in opvallende termen of bijzonderheden,
en ook niet in de toonaard, maar stellen wel vast dat ook hier de middencoalitie ruimte biedt aan artikelen
die enigszins buiten de boot vallen. Dat geldt voor zowel de krantenartikelen als de
(semi)wetenschappelijke artikelen. Met dit soort artikelen duiden we bijvoorbeeld op meer theoretischfilosofische (semi)wetenschappelijke stukken (zoals Sloet van Oldruitenborgh 1982 of Korthals 1998)
maar ook op meer beschrijvende krantenartikelen, die slechts melding maken van aantallen.
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De toonaard van alle (semi)wetenchappeliijke artikelen is op 1 na ‘nuancerend’, hetgeen geen verbazing
wekt bij de nuancerende middencoalitie. Als gezegd zijn 2 van de 6 (semi)wetenschappelijke artikelen
meer theoretisch van aard. 3 Van de 6 schrijven over vogels. Zoals we zagen vormen vogels enigszins een
uitzondering op de ‘normale’ exoot, daar zij mobieler zijn en zich van nature minder aantrekken van
natuurlijke grenzen. Een te starre houding naar vogels als exoot geeft dan al snel problemen en het zou
mogelijk verklaren waarom relatief veel artikelen over vogels (bij de krantenartikelen 3 van de 11) bij de
middencoalitie horen. Tot slot schrijft slechts 1 artikel introducerend over nieuwe vissoorten in onze
binnenwateren voor de sportvisser. Deze bonte mix geeft aan dat de middencoalitie een niet erg sterk
ontwikkelde coalitie is, zonder veel zeer duidelijke kenmerken die de groep tot een coalitie maken. Dat
zien we overigens ook terug bij de story-lines; veel verschillende lines, vanuit zowel de ‘voor-‘ als ‘tegenkant’ van het schema. Dit past bij de middencoalitie, maar het valt op dat er niet één story-line qua gebruik
uitspringt.
D. Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten.
Wordt vijfmaal gebruikt, en daarmee wordt nog eens het enorme aandeel van D in het gehele discours
onderstreept. Hetzelfde geldt voor A1, die 4 maal wordt gebruikt.
A1. De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.
J. Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een bedreiging
vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk.
J is een typische line voor de middencoalitie en komt driemaal naar voren. Typisch voor de
middencoalitie, omdat er een skeptische houding uit spreekt, gebaseerd op veel kennis van zaken.
De overige lines worden 1 of 2 keer gebruikt en zijn daardoor niet behulpzaam bij het beschrijven van de
structurele kenmerken van de middencoalitie.
B2. De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde. (2x)
C1. Alleen door menselijk toedoen zijn exoten erin geslaagd hier te komen. Zij moeten worden
verwijderd omdat ze hier van oorsprong niet horen. (1x)
L. Voorkomen is beter dan genezen. Met oog op de mogelijke schade die exoten kunnen aanrichten
is zo snel mogelijk en hard optreden noodzakelijk. (1x)
F. Exoten hebben een (intrinsiek) bestaansrecht. (2x)
G. Exoten hebben een belangrijke cultuurhistorische, -praktische of economische functie. (2x)
K. Meer onderzoek naar exoten is noodzakelijk omdat lang niet alle processen aangaande de
ecologie van de exoot bekend zijn. (2x)
Net zoals de andere lines vinden we deze rij links en rechts in het schema terug. Dat onderstreept de
diversiteit die de middencoalitie verenigt.
We besluiten met de punten dat de middencoalitie:
• Eenvijfde deel uitmaakt van het gehele exotendiscours.
• In (relatief gezien) gelijke mate bestaat uit krantenartikelen en (semi)wetenschappelijke artikelen
en wordt dus in dezelfde mate opgemaakt door schrijvers die al dan niet beroepshalve met de
exoot verbonden zijn.
• Artikelen verenigt met de hoogste complexiteit.
• De diversiteit van de soort gebruikte argumentatie enigszins laat tegenvallen in vergelijking met
het exotische bomen-discours; het primaat van de ecologie wordt niet aangetast.
• Weinig of geen gebruik maakt van opvallende termen die zo weelderig tieren bij de tegencoalitie
en in mindere mate bij de voorcoalitie.
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Een breed scala aan artikelen verenigt met een ‘afwijkende’ insteek; zij omvat onder andere ‘voor
kennis gevende’ artikelen en filosofische beschouwingen.
Als belangrijkste exootgroep ‘vogels’ omsluit, hetgeen niet verbaast; hun mobiliteit noopt tot een
flexibelere houding naar de exoot.
Slecht ontwikkeld is en weinig uitgesproken. Naast de open grondhouding, zijn er weinig andere
kenmerken aan te wijzen. De coalitie is breed en verzamelt van alles een beetje. Dat blijkt ook uit
de gebruikte story-lines, die groot in aantal zijn, heel verschillend van aard, maar waarvan er niet
één uitspringt.
De drie belangrijkste lines van de middencoalitie zijn:
o Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten. (5x)
o De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid. (4x)
o Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een
bedreiging vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk. (3x)

6.3 Wie heeft de hegemonie?
We hanteren dezelfde criteria voor de hegemonievraag als in paragraaf 5.3, dat wil zeggen dat we kijken
naar structurering en institutionalisering. We beperken ons hier echter tot één niveau. Dat is het
discursieve niveau van (inter)nationale wet- en regelgeving. In vergelijking met verspreidingsdynamiek
van de exotische boomsoorten, zijn de overige exoten stukken mobieler. Dat is één reden voor het plaatsen
van de algemene exotenproblematiek in een internationale context. Vervolgens wordt gekeken hoe
Nederland die internationale afspraken implementeert in het nationale natuurbeleid, maar dat gebeurt na
een korte bespreking van de geschiedenis van de exoot in het Nederlandse beleid.
Als gezegd in de inleiding worden exoten door de CBD (2005) beschouwd als de op een na grootste
bedreiging van habitatverlies. Ook door de daarop volgende conferenties van de partijen (Conferences of
the Parties, COPs) is de exotenproblematiek aangesproken. Bij de derde bijeenkomt van de COP (COP-3),
werden de ‘Scientific Committee on Problems of the Environment’ (SCOPE) en de ‘invasive species
specialist group’ van de IUCN aangemoedigd om een wereldwijd strategisch actieplan te ontwikkelen om
de exotenproblematiek het hoofd te kunnen bieden. Bij COP-4 werd besloten over de implementatie van
dit actieplan, terwijl tijdens COP-5 het actieplan verder werd uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in de
volgende punten (Bakker and Knegtering 2001):
1. Other governments, relevant bodies and organisations are requested to submit case-studies, to
develop mechanisms for transboundary co-operation;
2. Other governments and relevant organisations are urged to apply the interim guiding principles, to
give priority to the development of invasive alien species strategies and action plans;
3. The Executive Secretary of the CBD (ES) is required to further elaborate the interim guiding
principles and to co-operate with other international treaties or bodies such as RAMSAR, CITES,
IPPC, the Bern Convention, UNESCO, FAO and IMO20 with the aim of coordinating work on
alien invasive species and to report on potential joint work programmes and to develop
standardised terminology;
4. Criteria for assessing the risks of the introduction of alien species;
5. Processes for assessing socio-economic implications;
20

RAMSAR: Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat; CITES:
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna; IPPC: International Plant
Protection Convention; Bern Convention: Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural
Habitats; UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; FAO: Food and Agricultural
Organization of the United Nations; IMO: International Maritime Organisation.
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6. Means and ways to enhance the capacity of ecosystems to resist or to recover from alien species
invasions, and;
7. A system to report new invasions.
Wellicht ten overvloede stellen we vast dat Nederland zich heeft gecommiteerd aan de CBD. COP-5
vraagt haar leden om de exotenproblematiek aan te spreken door middel van projecten en de incorporatie
van activiteiten in nationale strategiëen, programma’s en actieplannen. Daarbij wordt in het bijzonder op
vier aspecten gelet die, mits waargenomen, actieve maatregelen tegen de exoot initiëren (Bakker and
Knegtering 2001):
1. Schadelijke effecten voor ecologische kwaliteit;
2. Aanzienlijke effecten voor publieke gezondheid;
3. Aanzienlijke schade voor gewassen, bossen of commerciële visserij;
4. Onacceptabele talrijkheid van populaties.
Maar hoe geeft Nederland hier invulling aan? Alvorens we daarop antwoorden bespreken we kort de
geschiedenis van de exoot in het Nederlandse beleid.
In vergelijking met de verstoring van habitat en landschap door de mens, zijn de effecten van exoten op
habitat, ecosysteem of soorten in Nederland volgens Bakker en Knegtering (2001) een marginaal
probleem. Zij suggeren dat dit wellicht heeft te maken met een lange traditie van wetgeving over
‘ongewilde’ soorten. Sinds 1875 bestaat er in Nederland namelijk al een soortspecifieke wetgeving die
zich richt op de inperking van exoten (zie tabel 6.2).
Tabel 6.2: Chronology of main species-specific legislation aiming at the control of non-domestic free-to
roam animals in the Nederlands during 1857-1995.
Between brackets: primary objectives of the legislation in capital letters, the secondary objectives of
the legislation in small letters: C/c = ‘control’, U/u = ‘use’, P/p = ‘protection’.
1857-1928 Hunting and (inland) Fishing Act 1857 (U, c, p)
1875-1911 Colorado Beetle regulations (Leptinotarsa decemlineata) (C)
1883-1951 Grape Phylloxera regulations (Daktulosphaira vitifoliae) (C)
1898-1922 San Jose Scale regulations (Quadraspidiotus perniciosus) (C)
1914-1936 Bird Act 1912 (P,u,c)
1914
Amendment of Hunting and (inland) Fishing Act 1856
1923-1954 Hunting Act 1923 (U,c)
1928-1994 Various specific regulations concerning:
- Cherry Fruit Flies (Rhagoletis cerasi) (C);
- Colorado beetles (C);
- Ox Warble Flies (Hypoderma bovis and H. lineatum) (C);
- Asparagus Flies (Platyparea poeciloptera) (C).
1930Various Musk Rat regulations (Ondatra zibethicus) (C)
1935Regulations concerning Large and Small Elm Bark Beetles (Scolytus scolytus and S.
multistriatus) (C)
1936Bird Act 1936 (P, u, c)
1954Hunting Act 1954 (U, c)
1977Amendment of Hunting Act 1954
1993Amendments of Hunting Act 1954 and Bird Act 1936
Bron: (Knegtering et al. 2000)
Deze (soortspecifieke) wetgeving is nagenoeg altijd tot stand gekomen vanuit economische belangen
(landbouw, infrastructuur en visserij). De hedendaagse wetgeving omtrent exoten wijkt daar vanaf in het
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opzicht dat zij tegenwoordig ook uitgevaardigd wordt ter bescherming van de natuurlijke omgeving. In het
kader van de CBD is deze stap makkelijk te begrijpen. In de Flora- en faunawet die in 2002 in werking is
getreden, zien we de internationale afspraken van COP-5 gedeeltelijk terug. De Flora- en faunawet
verbiedt de introductie van exotische plant- of diersoorten die mogelijk schadelijk zijn voor de natuurlijke
omgeving.21
Dit beleid over de introductie van exotische soorten is duidelijk. Maar wat gebeurt er met de reeds
aanwezige exoten? Inmiddels weten we meer over de werking van de Flora- en faunawet (MinLNV
2002b). We weten dat naast inheemse planten en dieren ook uitheemse planten en dieren worden
beschermd. Dat gebeurt op basis van het inzicht dat het bestaan van dieren (en planten) op zichzelf
waardevol is (intrinsieke waarde). De Flora- en faunawet gaat namelijk uit van een “nee, tenzij”-beginsel.
Dat betekent dat beschermen voorop staat, en ingrijpen een uitzondering is. Maar – en deze ‘maar’ is
essentieel – ingrijpen is geoorloofd in het kader van beheer en schadebestrijding. Wanneer er sprake is van
schade, wordt er een uitzondering gemaakt op de bescherming van dier- en plantensoorten. Dit kan via een
algemene toestemming (vrijstelling), via een individuele ontheffing of via een ‘opdracht van de
gedeputeerde staten’ gebeuren. De landelijke of provinciale vrijstellingen (art. 65 Flora- en faunawet) zijn
voor dit onderwerp niet interessant, omdat het dan gaat om verrichtingen ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Tussen de als landelijk en
provinciaal aangemerkte schadesoorten vinden we dan ook geen exoten terug (maar wel: mol, konijn,
houtduif, ekster, etc.). Met de individuele ontheffingen (art. 68 Flora- en faunawet) komen we evenmin
dichter bij de exoot. Die ontheffing biedt namelijk de mogelijkheid inheemse dieren in het kader van
beheer en schadebestrijding te verontrusten of te doden.
Maar met de ‘opdracht beperken stand van bepaalde diersoorten’ (art. 67 Flora- en faunawet) komen we
echter wel direct bij de exoot terecht (MinLNV 2002b):
“Gedeputeerde staten kunnen (categorieën van) personen aanwijzen om de stand van bepaalde
diersoorten te beperken, eventueel ook zonder toestemming van het grondgebruik. Het kan daarbij
gaan om de volgende diersoorten”:
beverrat
Canadese gans
damhert
edelhert
grauwe gans
knobbelzwaan
konijn
marterhond
muntjak
muskusrat
nijlgans
ree
rosse stekelstaart
verwilderde duif
verwilderde kat
wild zwijn
verwilderde nerts
wasbeer
Siberische grondeekhoorn
Op enkele inheemse soorten na (edelhert, ree, wild zwijn, grauwe gans) en een enkel grensgeval (damhert,
konijn, knobbelzwaan) zien we in de lijst louter exoten (verwilderde exemplaren rekenen we gemakshalve
ook daartoe). Het is veelzeggend dat zo’n lijst bestaat; men zou nog kunnen tegenwerpen dat dit nog niets
zegt over de uitvoering (d.w.z. hoe moeilijk is het om toestemming te verkrijgen? Wordt er daadwerkelijk
gebruik gemaakt van de regeling? Et cetera.) Maar dat exotische diersoorten bij naam worden genoemd
geeft aan dat dit beleid actief voorziet in behoefte om de specifieke exoot te beperken. Plaatsen we dit in
het kader van het belang van de kwaliteit en gezondheid van inheemse ecosystemen, dan kunnen we
stellen dat er wetgeving bestaat én stimuleert om exoten te ruimen indien de inheemse natuurlijke
omgeving in het geding komt. Het is niet moeilijk voor te stellen dat aan dit ‘indien’ niet moeilijk is te
voldoen; de exoten zijn benoemd en daarmee bestempeld.
We blijven echter zitten met het feit dat in deze lijst slechts vogels en zoogdieren worden genoemd. Zoals
we zagen worden er ook onder planten, insecten en waterorganismen met regelmaat exoten aangetroffen.
Hoe wordt daarmee dan omgegaan? Om dit te begrijpen moeten we terug naar de notie van “nee, tenzij”.
21

Het ontbreken van een komma maakt alle verschil. Had hier gestaan: “(…) Verbiedt in het algemeen de introductie
van exotische plant- of diersoorten , die mogelijk schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving” dan was op
voorhand vastgesteld dat alle exotische soorten mogelijk schadelijk zijn, nu hangt het ‘verboden zijn van introductie’
af van het ‘mogelijk schadelijk zijn’ van een specifieke soort.
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Als gezegd betekent het dat beschermen voorop staat, en ingrijpen een uitzondering is. Die bescherming
van inheemse en uitheemse soorten vindt plaats op basis van ‘intinsieke waarde’. Maar het blijkt al snel
dat we die ‘intrinsieke waarde’ als rechtsbeginsel voor de bescherming van iedere soort niet al te serieus
moeten nemen. Het “nee, tenzij”-beleid blijkt bij nader inzien namelijk helemaal niet op alle flora en
fauna te slaan die we in Nederland tegenkomen. Voor de beschermde soorten zijn lijsten opgesteld die
louter zogenaamde inheemse soorten bevatten (MinLNV 2005b)! Die lijsten omvatten zoogdieren,
reptielen en amfibieën, mieren, slakken, vaatplanten, dagvlinders, vissen, kevers, kreeftachtigen, libellen
en tweekleppigen. De lijst van vogels is te lang, daarom hanteert men voor vogels een andere regel: “Alle
vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten)” (MinLNV 2005b)
Het allergrootste deel van de inheemse, levende, Nederlandse natuur wordt met deze lijsten omvat. En wat
gebeurt er met de exoten, die dus niet op de lijst staan? Zij hebben geen beschermde status en zijn
letterlijk vogelvrij (dat wil zeggen zij vallen buiten de bescherming van de wet). Die onbeschermde status
betekent uiteraard niet dat zij rücksichtlos kunnen worden vervolgd, maar wel dat, indien nodig, de weg in
principe altijd open staat voor speciale regelingen en programma’s om een vervolging in te zetten.
Zo kunnen we concluderen dat naar een aantal exoten een actief anti-beleid wordt gevoerd. De exoten die
daarbuiten vallen, zijn evengoed vogelvrij omdat zij niet op de lijst van beschermde dier- en
plantensoorten uit de Flora- en faunawet terug te vinden zijn. Ofschoon dit een beperkte analyse is, waarin
slechts op één niveau over institutionalisering wordt gesproken, is het overduidelijk dat het klimaat in de
Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de exoot precies aansluit bij de ideeën en (denk)categorieën van
de tegencoalitie. Als we daarbij in beschouwing nemen dat wat betreft de structurering de tegencoalitie
eveneens de grootste vinger in de pap heeft, zoals in subparagraaf 6.2.2 duidelijk werd, dan kunnen we in
navolging van de hegemoniale tegencoalitie in het exotische bomen-discours stellen dat ook het algemene
exotendiscours doordrenkt is van een onwrikbare hegemonie van de tegencoalitie.
6.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk is naar antwoord gezocht op de vragen: Hoe wordt er gesproken over, en omgegaan met
de Nederlandse exoot in het algemeen, door wie en in welke context? Welke coalities kunnen we
uiteindelijk onderscheiden en welke coalitie heeft de hegemonie?
Met de ‘algemene exoot’ wordt de verzameling van exotische vogels, zoogdieren, insecten,
waterorganismen en planten bedoeld. De opzet en methode is gelijk aan die van hoofdstuk 5. Dat betekent
dat we 63 krantenartikelen en 18 (semi)wetenschappelijke artikelen hebben bestudeerd naar de manier
waarop over de exoot wordt gesproken. Opnieuw is een drieledige coalitie-indeling gemaakt op basis van
‘de manier waarop de exoot naar voren komt’.
De voorcoalitie is met 15% de kleinste in het gehele exotendiscours. Er is slechts één ‘positief’
(semi)wetenschappelijke artikel over de algemene exoot, wat betekent dat de coalitie voornamelijk door
journalisten wordt opgemaakt. Dit resulteert in een relatief lage complexiteit, met argumenten die
overigens wel ver uiteenlopen. Toch doet de voorcoalitie het meest een beroep op de ecologie, daarnaast
vinden we ook argumenten die zich op ‘recreatie’ verlaten. Het blijkt dat dit soort argumenten een sterke
basis voor de acceptatie van de exoot vormen. De slechte vertegenwoordiging van de voorcoalitie betekent
een slechte ontwikkeling; de voorcoalitie geeft weinig aanknopingspunten waarmee de coalitie adequaat
kan worden beschreven. Op basis daarvan kunnen we stellen dat de voorcoalitie een zwakke en slecht
ontwikkelde coalitie is. De belangrijkste story-lines zijn:
• De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de schoonheid/belevingswaarde.
• De aanwezigheid van exoten draagt bij aan de biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
• Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een bedreiging
vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk.
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De tegencoalitie daarentegen is zeer uitgesproken en duidelijk aanwezig. Zij maakt maar liefst 65% van
het bestudeerde algemene exotendiscours uit! Ze wordt in ongeveer gelijke mate opgemaakt door
schrijvers die al dan niet beroepshalve met de exoot verbonden zijn. De artikelen hebben gemiddeld een
relatief lage complexiteit, hetgeen in verband staat met de alarmerende toonaard waarmee in het algemeen
over de exoot wordt gesproken. Daarbij valt een zeer grote mate van ernst en radicaliteit op; de exoot
wordt gezien als een groot gevaar. Er wordt een unaniem beroep op de ecologie gedaan, in de verte zien
we ook economisch geaarde argumenten. De tegencoalitie gebruikt een groot assortiment aan opvallende
constructies en termen; ‘als…dan’-scenario’s, vergelijkingen met dezelfde exoten in andere landen, of met
andere exoten in hetzelf land, ecologische getinte termen en metaforen met een negatieve connotatie,
woorden die afschuw en angst uitdrukken, personificaties, gebruik van elementen uit maatschappelijke
debatten en we vinden zelfs een veelvuldig gebruik van oorlogszuchtige termen. De tegencoalitie doet qua
retoriek een opvallend beroep op ‘positieve’ story-lines waarmee duidelijk wordt gemaakt dat zelfs de
voordelen van de exoot niet opwegen tegen het enorme gewicht van de nadelen van de exoot. Ook
hiermee wordt de ernst waarmee de tegencoalitie spreekt onderstreept. Wat ook opvalt is het enorme
aantal lines waarop een beroep wordt gedaan. De drie belangrijkste story-lines zijn:
• Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten.
• De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
• Exoten zijn onwenselijk omdat zij economische schade of overlast veroorzaken of omdat zij
(indirect) een bedreiging vormen voor de mens.
De middencoalitie is met eenvijfde deel van het algemene exotendiscours een kleine coalitie. Ze wordt in
gelijke mate opgemaakt door journalisten en wetenschappers en verenigt artikelen met de hoogste
complexiteit. Ze maakt nauwelijks gebruik van opvallende termen en verenigt een breed scala aan
artikelen met een ‘afwijkende’ insteek, bijvoorbeeld filosofische beschouwingen over de exoot. Opvallend
maar niet onverklaarbaar is dat zij als belangrijkste exotengroep ‘vogels’ omsluit. De mobiliteit van vogels
noopt namelijk tot een flexibelere houding. De middencoalitie is in haar algemeenheid een slecht
ontwikkelde en een weinig uitgesproken coalitie. Dat blijkt ook uit de gebruikte story-lines, die groot in
aantal zijn en verschillend van aard, maar waarvan er niet één uitspringt. De drie belangrijkste lines van de
middencoalitie zijn:
• Exoten zijn agressiever, groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en
belemmeren daardoor de groei van, of beconcurreren inheemse soorten.
• De aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid.
• Er is geen hard bewijs dat exoten inheemse soorten beconcurreren of voor hen een bedreiging
vormen. Daarom is een open houding naar exoten wenselijk.
Na de analyse van de verschillende coalities is gekeken naar de hegemonie. We beperken ons voor de
beantwoording van die vraag tot slechts één discursief niveau, en dat is de (abstracte) wetgeving, met
name de Flora- en faunawet en het internationale kader waarin die wet moet worden geplaatst. Op basis
daarvan kunnen we concluderen dat naar een aantal exoten een actief anti-beleid wordt gevoerd. Maar de
exoten die daarbuiten vallen, zijn evengoed vogelvrij omdat zij niet op de lijst van beschermde dier- en
plantensoorten uit de Flora- en faunawet terug te vinden zijn. Op basis van deze korte analyse kunnen we
daarom stellen dat het klimaat in de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de exoot precies aansluit bij
de ideeën en (denk)categorieën van de tegencoalitie. Daarbij in overweging genomen dat de tegencoalitie
alleen al door haar grootte enorm structureert, dan kunnen we concluderen dat ook in het algemene
exotendiscours een onwrikbare hegemonie van de tegencoalitie te vinden is.
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De vraag die dit hoofdstuk aanspreekt is geformuleerd als: In hoeverre is het Nederlandse exotische
boomsoorten-discours representatief voor het algemene Nederlandse exotendiscours? En welke
discussiepunten zijn we tegengekomen bij de twee discoursanalyses?
We kunnen het eerste deel van deze vraag ook herformuleren in: Is er wel sprake van twee verschillende
discoursen? Eerst bespreken we enkele opvallende gelijkenissen qua grootte van de coalities, om
vervolgens per coalitie inhoudelijk dieper in detail te treden. Daarop volgt een iets algemenere
beschouwing over het verschil tussen de exotische boomsoort en de algemene exoot, op basis waarvan we
tot een conclusie komen over hoe in het vervolg te spreken over het exotisch discours en de verschillende
coalities daarin.
De discussie in de daarop volgende paragraaf heeft betrekking op de discoursanalyses zoals in hoofdstuk 5
en 6 uitgevoerd, en probeert zodoende het tweede deel van de hoofdvraag van dit hoofstuk te
beantwoorden. Omdat de hoofdvraag uit twee duidelijk verschillende elementen bestaat, volgt geen
algemene samenvatting of conclusie aan het eind van dit hoofdstuk. Per paragraaf wordt daarom in één
alinea kort de belangrijkste bevindingen genoemd en daarmee expliciet antwoord gegeven op het
desbetreffende deel van de hierboven gestelde hoofdvraag.
7.1 Een vergelijk tussen het exotische bomen-discours en het algemene exotendiscours
Wellicht de meest in het oog springende gelijkenis tussen het exotisch bomen-discours (hoofdstuk 5) en
het algemene exotendiscours (hoofdstuk 6) is dat er bij beiden een discursieve hegemonie van de
tegencoalitie valt waar te nemen. Ook is het opvallend dat de verdeling van coalities per discours aardig
overeenkomt (zie tabel 6.3).
Tabel 6.3: Vergelijk van de twee discoursen per coalitietype.
Percentage van het exotische bomen- Percentage
van
het
discours
exotendiscours
voorcoalitie
33
15
tegencoalitie
43
65
middencoalitie
24
20

algemene

We zeggen ‘aardig’, omdat het verschil tussen de voor- en tegencoalitie bij het bomendiscours aanzienlijk
kleiner is dan bij het algemene discours. De grootte van de middencoalitie daarentegen is nagenoeg
hetzelfde. Het verschil duidt erop dat men in het bomendiscours in het algemeen minder ver van elkaar
ligt en dat de posities minder uitgesproken zijn.
De voorcoalitie in het bomendiscours neemt duidelijk een grotere plaats in dan de voorcoalitie in het
algemene exotendiscours. Onze indruk is dat de voorcoalitie van het bomendiscours iets beter ontwikkeld
is in de zin dat zij over het algemeen meer kennis van zaken heeft, meer blijk geeft van overzicht en
relativering van het exotendebat, en een beter ontwikkelde retoriek hanteert. Zo zagen we dat de
voorcoalitie in het exotische bomendiscours een hegemoniale houding van de tegencoalitie percipieert die
door de voorcoalitie bestempeld wordt als negatief naar exoten, en dat die houding vaak de basis vormt
voor een argumentatie ten behoeve van de exoot. Die reactionaire aard van de voorcoalitie vinden we niet
terug bij de voorcoalitie van het algemene discours. Laat staan dat daar gerept wordt van zoiets als ‘de
macht van het simpele verhaal’. De complexiteit van de voorcoalitie in het algemene discours is eveneens
lager, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van het gegeven dat de voorcoalitie van het bomendiscours
grotendeels wordt opgemaakt door onderzoekers en wetenschappers, terwijl de andere coalitie juist
hoofdzakelijk bestaat uit journalisten. Tevens doet de eerstgenoemde coalitie meer beroep op de ecologie,
terwijl we bij de andere coalitie duidelijk ook recreatieve argumenten zien doorwerken. Dit punt zien we
ook terug als we de drie belangrijkste story-lines van de verschillende discoursen tegenover elkaar zetten:
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Voorcoalitie exotisch bomen-discours:
1. Het is problematisch/onmogelijk om een
strikt historisch of geografisch
onderscheid te maken tussen ‘exoot’ en
‘inheems’, een positieve houding naar de
exoot is daarom noodzakelijk.
2. De aanwezigheid van exotische
boomsoorten draagt bij aan de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijk
heid.
3. [Continentale] exotische boomsoorten
horen van oorsprong thuis in Nederland
maar zijn er na de laatste ijstijd, soms
door menselijke barrières, (nog) niet in
geslaagd om terug te keren.

Voorcoalitie algemene exotendiscours:
1. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de schoonheid/belevingswaarde.
2. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de biodiversiteit/verscheidenheid/
natuurlijkheid.
3. Er is geen hard bewijs dat exoten
inheemse soorten beconcurreren of voor
hen een bedreiging vormen. Daarom is
een open houding naar exoten wenselijk.

Alleen de tweede story-line komt exact overeen (en staat ook bij beide coalities op de tweede plaats. De
eerste line van de voorcoalitie in algemene exotendiscours is opvallend, omdat we bij het exotische
bomen-discours alleen ecologische lines in de top drie terugvinden. We roepen ook in herinnering dat we
bij de voorcoalitie van het bomendiscours een grote diversiteit aan story-lines vonden, en dat die
diversiteit bij de voorcoalitie in het algemene discours eveneens aanwezig was. Toch blijft het grootste
verschil dat we bij het algemene discours naast het primaat van de ecologie prominent het positieve effect
van de exoot op de beleving terugvinden.
De middencoalitie van het bomendiscours is relatief gezien het grootst, maar het verschil is marginaal.
Toch komt de middencoalitie bij het bomendiscours op de derde plaats qua grootte, terwijl zij bij het
algemene discours op de tweede plaats komt. De middencoalitie van het bomendiscours is opnieuw beter
ontwikkeld in vergelijk tot de andere coalitie. Dat baseren we onder andere op de kenmerkende structuur,
waarin de twee uiterste kanten van de exoot (voor of tegen) expliciet tegenover elkaar worden gezet, veel
duidelijker aanwezig is. Ook wordt er op een discursieve wijze en transparant beargumenteerd, iets wat in
het algemene discours minder duidelijk was. Bij die coalitie vonden we ook een minder grote diversiteit
aan argumenten. De ecologie bleef onaantastbaar, terwijl bij het bomendiscours die ecologie duidelijk
tegenover recreatieve, culturele, ethische (en heel soms ecologische) overwegingen werd geplaatst.
Overeenkomsten zijn dat beide coalities weinig opvallende termen gebruiken en artikelen van geheel
verschillende aard omvatten. De complexiteit bij beide coalities is ongeëvenaard hoog. En dat vinden we
terug in het breed gebruik en de ‘geavanceerdheid’ van de story-lines. Maar in beide gevallen is er geen
line die alléén door de middencoalitie wordt gebruikt. Toch kunnen we stellen dat de middencoalitie van
het bomendiscours duidelijker uitgesproken en omlijnd is dan de wat zwakkere middencoalitie van het
algemene exotendiscours. Zetten we de eerste drie story-lines naast elkaar (zie onder), dan valt op dat de
eerste story-line van het algemene exotendiscours de vierde is bij het exotische bomen-discours. Voor de
rest is er niet één story-line hetzelfde. De diversiteit van de lines qua inhoud springt in het oog. De louter
ecologische inhoud van de lines bij het algemene exotendiscours ondersteunt de opmerking aan het begin
van deze alinea.
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Middencoalitie exotisch bomen-discours:
1. De aanwezigheid van exoten draagt bij
aan de schoonheid/belevingswaarde.
2. Het is problematisch/onmogelijk een
strikt historisch of geografisch
onderscheid te maken tussen ‘exoot’ en
‘inheems’, een positieve houding naar de
exoot is daarom noodzakelijk.
3. Exotische boomsoorten hebben een
belangrijke cultuurhistorische, praktische of economische functie.

Middencoalitie algemene exotendiscours:
1. Exoten zijn agressiever, groeien sneller
of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
soorten en belemmeren daardoor de
groei van, of beconcurreren inheemse
soorten.
2. De aanwezigheid van exoten gaat ten
koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijk
heid.
3. Er is geen hard bewijs dat exoten
inheemse soorten beconcurreren of voor
hen een bedreiging vormen. Daarom is
een open houding naar exoten wenselijk.

In beide discoursen is de tegencoalitie de voornaamste: zij is de grootste coalitie, ze structureert het
discours met haar ideeën, en ziet deze ook geïntstitutionaliseerd worden in het discours. Beide discoursen
hebben een relatief lage complexiteit wat betreft de gebruikte argumentatie en die argumentatie doet een
unaniem beroep op ecologie. Beiden coalities worden getekend door een breed scala aan opvallende,
terugkerende termen. De donker-licht-metafoor ontbreekt bij het algemene discours, terwijl de
‘alarmerende’ toonaard bij het bomendiscours veel minder duidelijk aanwezig is. Ook vinden we bij
allebei termen terug die verbonden zijn aan (pseudo)ecologische argumenten, en termen die verwijzen
naar maatschappelijke debatten en personificaties. De oorlogsterminologie van het algemene
exotendiscours is lang niet zo duidelijk aanwezig bij het bomendiscours, en de tegencoalitie in het
bomendiscours lijkt retorisch iets verder ontwikkeld te zijn daar zij zich verzet tegen de gevoelde
beschuldiging van de voorcoalitie dat haar houding naar exoten ondoordacht of ongenuanceerd is. Daar
staat tegenover dat de tegencoalitie van het algemene exotendiscours een groot beroep doet op ‘positieve’
story-lines, om die vervolgens voor eigen gebruik in te zetten. De reeds veel besproken nieuwe tak van
sport in het bomendiscours waarbij ex negativo tegen de exoot in wordt gegaan ontbreekt bij het algemene
discours. Gekeken naar het story-lines-gebruik komen de coalities zeer veel overeen (zie onder). De twee
meest gebruikte lines van iedere coalitie zijn inhoudelijk gezien hetzelfde. Uiteraard verwijzen deze in
beide gevallen naar de negatieve invloed van de exoot op natuurlijke omgeving. Het belangrijkste verschil
van de grotere mate van ernst en radicaliteit van de tegencoalitie van het algemene discours zien we ook in
terug in de derde line. Eerder uitten we immers onze vermoedens dat die radicaliteit samenhangt met de
economische (en ecologische) schade die de algemene exoot sneller kan toebrengen dan de boomexoot.
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Tegencoalitie exotische bomen-discours
1. De aanwezigheid van exotische
boomsoorten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijk
heid.
2. Exotische boomsoorten zijn agressiever,
groeien sneller of zijn minder kwetsbaar
dan inheemse boomsoorten en
belemmeren daardoor de groei van
inheemse boomsoorten.
3. Exoten (inclusief uitheemse individuen
binnen ‘inheemse’ soorten!) zijn
onwenselijk omdat zij slecht zijn
aangepast aan de inheemse flora en
fauna, of omdat zij het (genetische)
overlevingsmechanisme van de
inheemse soort in gevaar brengen.

Tegencoalitie algemene exotendiscours:
1. Exoten zijn agressiever, groeien sneller
of zijn minder kwetsbaar dan inheemse
soorten en belemmeren daardoor de
groei van, of beconcurreren inheemse
soorten.
2. De aanwezigheid van exoten gaat ten
koste van de biodiversiteit/
verscheidenheid/natuurlijkheid.
3. Exoten zijn onwenselijk omdat zij
economische schade of overlast
veroorzaken of omdat zij (indirect) een
bedreiging vormen voor de mens.

Nu we de drie coalities uit de verschillende discoursen hebben vergeleken, kunnen we allereerst stellen dat
de tegencoalities het meest overeenkomen. Spreken we in het vervolg in het kader van beide discoursen
over de tegencoalitie, dan behoeft dat nauwelijks of geen nuancering. Dat wil zeggen: zolang we in de
gaten houden dat de tegencoalitie in het exotische bomen-discours ook een iets andere tak van sport
omvat, terwijl de tegencoalitie in het algemene exotendiscours met een grotere ernst en radicaliteit
spreekt.
De middencoalities van de verschillende discoursen vertonen onderling de meeste spreiding. Qua grootte
komen de coalities overeen, maar gekeken naar de ontwikkeling, dan verliest de middencoalitie in het
algemene discours het duidelijk. Dit geldt op het vlak van diversiteit aan argumenten, het retorisch en
argumentatief vernuft en de diversiteit aan soorten argumentatie. Toch menen we in een later stadium in
één adem over de middencoalitie van zowel het bomendiscours als het algemene discours te mogen
spreken, zolang we deze verschillen in het achterhoofd houden, en ons realiseren dat de middencoalities
overeenkomen in een weinig gebruik van opvallende termen, een zeer hoge complexiteit bezitten, en (dit
is een belangrijk punt) veel artikelen van een geheel verschillende aard omvatten. Het is vanwege dit
laatste punt dat we iets minder waarde hechten aan het enorme verschil in story-lines bij beide
middencoalities.
De voorcoalities verschillen qua grootte ontzettend. We hebben gezien dat de voorcoalitie in het algemene
discours nauwelijks ontwikkeld is, terwijl dit bij het exotische bomen-discours wel degelijk het geval is.
Daar is de voorcoalitie een waardige tegenstander van de tegencoalitie, terwijl daar bij het algemene
disours geenszins sprake van is. De voorcoalitie van het bomendiscours is op alle punten beter ontwikkeld.
Dit blijkt ook uit haar reactionaire aard, die we niet terugvinden in het algemene discours. De voorcoalitie
in het bomendiscours doet meer beroep op de ecologie, terwijl we bij de andere coalitie duidelijk ook
recreatieve argumenten zien doorwerken. Zo kunnen we concluderen dat de voorcoalities nog het minst op
elkaar lijken, en dat het problematisch kan zijn over de voorcoalities te praten als zijnde dezelfde familie.
Opnieuw stellen we dat voorzichtigheid is geboden, maar dat met het expliciet maken van de verschillen
en overeenkomsten de weg vrij is om in vervolg van de voorcoalities als één geheel te spreken.
Ons voornamelijk baserend op de tegencoalitie, op de machtsverhoudingen tussen de verschillende
coalities, maar ook gelet op de retoriek van de overige coalities, vinden we in het algemene discours een
veel duidelijker aanwezige anti-exotenhouding. Hoe kunnen we dit verklaren? Wellicht komt dit omdat
bomen, op een tijdschaal die normaal is voor de mens, zich veel minder profileren als een ‘bedreiging’
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voor mens of natuur (dit is mogelijk ook een verklaring voor de doorgaans ‘positieve’ houding naar
exotische planten). Tevens hebben we de indruk dat de ecologische discussie over het effect van exotische
bomen dieper is geworteld in een bredere wetenschappelijke stelling over biodiversiteit, etc. enerzijds, en
cognitieve en ethische waarden anderzijds (ofschoon de hegemonie van de tegencoalitie onbetwistbaar is).
Aan die discussie lijkt voorlopig nog geen eind te komen. Het debat over de algemene exoot lijkt reeds
beslist;22 de mogelijke ecologische en economische schade van de exoot weegt in het algemeen niet op
tegen eventuele cognitieve of ethische argumenten. Dat zou mogelijk de duidelijk aanwezige antiexotenhouding in het algemene exotendiscous verklaren.
Daarnaast is een negatieve invloed van de exotische boomsoort op bijvoorbeeld de biodiversiteit
misschien minder makkelijk te herkennen voor een niet-kenner. Gechargeerd gezegd hoeven mensen
daarentegen maar een paar keer de kleurrijke en luidruchtige nijlgans bezig te zien tegen een paartje wilde
eenden om te ‘weten’ dat de exotische nijlgans een bedreiging vormt voor de Nederlandse vogelpopulatie.
In dit licht is de vraag interessant of de Engelse term ‘alien invasive species’ van toepassing is op
exotische bomen; in hoeverre zijn zij ‘invasive’?23 Het is duidelijk geworden dat de meeste exotische
boomsoorten hier met opzet zijn geplant. Dit werd geïllustreerd aan de hand van Staatsbosbeheer, dat met
haar huidige houding naar exoten lijnrecht tegen haar vroegere beleid ingaat. Toentertijd hadden exotische
boomsoorten een belangrijke economische functie.
Bij de algemene exoot zien we nu in zeldzame gevallen (bijvoorbeeld de schelpdieren) een genereren van
economische baten, maar in veruit de meeste gevallen toch vooral economische kosten. Die kostenkant is
bij de exotische boomsoort veel minder aanwezig, zoniet afwezig.24 De aanwezigheid van de exotische
bomen kost geen geld en zorgt ook niet voor directe overlast. Hiermee wordt mogelijk het verschil in toon
dat we bij de tegencoalities in beide discoursen vinden, verklaard. Toch mogen we de financiële
overwegingen die duidelijker bij de algemene exoot een rol spelen, niet overschatten. Op basis van de
gevonden data, waaronder de story-lines, blijkt dat de ecologie de belangrijkste motivator is om tegen de
exoot te zijn.
Het is vanwege dit punt dat beide discoursen ook bij elkaar gevoegd hadden kunnen worden bestudeerd;
zoals ook duidelijk werd bij de besprekingen van de hegemoniale vraag, is de anti-exotenhouding
gekoppeld aan bepaalde waarden in het huidige natuurbeschermingsparadigma. De structuur van beide
discoursen, die voor een belangrijk deel wordt gedetermineerd door de tegencoalitie, is sterk verbonden
met die waarden van het huidige Nederlandse natuurbeschermingsparadigma. In dat opzicht wijken het
exotische bomen-discours en het algemene exotendiscours nauwelijks van elkaar af.
Als conclusie en in antwoord op de vraag in hoeverre het Nederlandse exotische boomsoorten-discours
representatief voor het algemene Nederlandse exotendiscours is, kunnen we stellen dat het exotische
boomsoorten-discours representatief is voor het algemene Nederlandse exotendiscours. Of er sprake is van
twee verschillende discoursen hangt af van de manier waarop men de nadruk wil leggen. Enerzijds zijn er
duidelijke verschillen; het exotische bomen-discours is opgebouwd rond een exoot die moedwillig is
geïntroduceerd, die nauwelijks directe economische of ecologische schade veroorzaakt, die voor een
oordeel over het algemeen een zekere kennis van zaken verlangt (de esthetische oordelen daargelaten), die
midden in een debat (over ecologie versus ethiek en esthethiek) staat waarin meer stemmen zijn te horen
en waarover in het algemeen veel minder fel en radicaal wordt gesproken. Anderzijds zijn in beide
discoursen dezelfde patronen (zoals grotendeels overeenkomende coalities en de hegemonie van de
tegencoalitie) te vinden en herkennen we belangrijke waarden uit het huidige Nederlandse
natuurbeschermingsparadigma terug. We doelen dan op het primaat van biodiversiteit, natuurlijke
22

In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de betekenis van ‘beslist’, en hoe het exotendiscours zich mogelijk zal
ontwikkelen.
23
Zie hoofdstuk 10 voor de aanduiding van verschillende categorieën binnen de term van ‘exoot’.
24
Het grootschalig ruimen in het kader van omvormingsbeheer brengt zelfs geld in het laatje. Klingen en Houtzagers
(1998) wijzen erop dat dit een motief achter de door hun geobserveerde exotenhetze kan zijn.
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referentie, structuur en inheemsheid. In dat opzicht is het exotische boomsoorten-discours een eeneiige
tweelingbroer van het algemene Nederlandse exotendiscours. Met de verschillen in het achterhoofd,
kunnen we in het vervolg (waarin een meer theoretische benadering centraal staat) de twee discoursen
samenvoegen en spreken van één discours, met een voor-, een tegen- en een middencoalitie. Dit wordt
ondersteund door het gegeven dat we ons vooral richten op de tegencoalitie, die nagenoeg hetzelfde is in
de twee bestudeerde discoursen.
7.2 Discussie
De discoursanalyses van hoofdstuk 5 en 6 vormen, naar we verwachten, een goed en betrouwbaar beeld
van het bestudeerde ‘exotische bomensoorten’-discours. Maar zoals met iedere analyse, stuit de
onderzoeker onvermijdelijk op moeilijkheden en discutabele punten. Ook hier is dat het geval. We
proberen hier een belangrijk deel van die moelijke punten te benoemen, en in sommige gevallen te
verklaren waarom er voor een bepaalde invulling is gekozen. Eerst volgt een aantal overwegingen met
betrekking tot de discoursanalyse van het exotische bomen-discours (die overigens ook waarde hebben
voor de discoursanalyse van het algemene exotendiscours). Vervolgens behandelen we algemene punten
die op beide discoursanalyses van toepassing zijn. Tot slot wordt het een en ander samengevat en daarmee
antwoord gegeven op het tweede deel van de hoofdvraag van dit hoofdstuk.
De insluiting van de andere kant van de exotenmedaille
Op de eerste plaats dienen we een woord te besteden aan een methodologisch probleem. In het hoofdstuk
over methodologie hebben we uiteengezet waarom we verwachten dat de verzamelde krantenartikelen en
(semi)wetenschappelijke artikelen een goede doorsnee van het exotendiscours vormen. Wat betreft de
‘directe’ exotenproblematiek staan we daar nog steeds pal achter. Met Grimberg (1994) (zie o.a. bijlage 2)
vonden we echter het eerste artikel dat schreef over exoot op een iets andere manier, namelijk over
uitheemsheid van zaadmateriaal van inheemse bomen. We hebben dit eerder de andere kant van dezelfde
exotenmedaille genoemd, omdat het in veel opzichten nauw verband houdt met de exotenproblematiek
over exotische boomsoorten. Maar zoals inmiddels verschillende keren gezegd, praten we daarmee op iets
ander vlak over de exoot. Het gaat dan immers niet over de exotische boomsoort, maar over een
(genetisch) exotisch exemplaar van een als inheems beschouwde boomsoort (zie voor standaardwerken in
deze discipline Heybroek 1992 en Wijdeven et al. 2002). Opzichzelf levert dit geen probleem op, en
draagt het bij aan de scope van het onderzoek, maar in het licht van de (semi)wetenschappelijke- en
krantenartikelen, die we houden voor een goede doorsnee van het exotendiscours, blijkt dat er veel meer
literatuur over inheemsheid of autochtoniteit van bomen is gepubliceerd dan de enkele artikelen die we
hebben behandeld en die we in alle gevallen hebben ingedeeld bij de tegencoalitie. Het hieruit
voortvloeidende probleem is dat de schattingen van het aandeel per coalitie in het gehele discours, op
basis van het aantal artikelen, aanzienlijk verandert bij het al dan niet insluiten van deze artikelen over de
uitheemsheid van inheemse soorten. Toch denken we dat de hierover berekende cijfers representatief zijn.
Dat baseren we op het gegeven dat deze andere artikelen aselect uit de databases zijn gehaald.
Consistenter zou evenwel zijn deze artikelen in het geheel te laten rusten, of zoveel mogelijk van deze
artikelen te verzamelen en ze als een apart discours te beschouwen (zoals we dat ook bij de artikelen over
exotische boomsoorten hebben gedaan).
De boomexoot in verschillende definities
Het moge duidelijk zijn dat een vastomlijnde definitie van de exoot nooit het richtpunt kan zijn van een
onderzoek met een constructivistische insteek. We hebben echter veel artikelen gevonden die wel een
definitie geven. Zo’n definitie levert direct tal van problemen op, ondere andere met uitzonderingevallen
(zie ook paragraaf 9.4). In het kleine Nederland, waarin alle dier- en plantensoorten goed gedocumenteerd
zijn, is simpelweg een ‘werklijst’ geven van alle als inheems beschouwde Nederlandse boomsoorten, ook
een manier van definiëren. Zo’n lijst is in bijlage 4 weergegeven. Maar zelfs zo’n rechttoe rechtaan lijst
kan aanleiding tot onduidelijkheid of discussie geven. Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat we op
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voorhand meer discussie hadden verwacht over bepaalde soorten die wel of niet als exoot worden
gerekend. Maar het blijkt dat er een vrij goedomlijnde grootste gemene deler bestaat die over dezelfde
empirische realiteit spreekt, aangeduid met de ‘exotische boomsoort’. Op deze regel is echter een in het
oog springende uitzondering en dat is de grove den. Enkele auteurs van (semi)wetenschappelijke artikelen
(bijv. Jansen 1998) rekenen de grove den tot een exoot. De meeste auteurs beschouwen de grove den
evenwel als inheems. Dit levert vooral verwarring op als er wordt gesproken van ‘naaldhout’ als zijnde
exotisch, en ‘loofhout’ als zijnde inheems. Dit vinden we nogal eens terug bij de krantenartikelen, maar
ook een enkele keer bij de (semi)wetenschappelijke artikelen. Eerder is al vastgesteld dat dit onderscheid
problematisch is, juist omdat het onze indruk is dat dit meestal niet gebeurt als onderdeel van een
wetenschappelijke discussie, maar als gevolg van te weinig kennis van zaken of slordigheid. Er bestaat
immers weinig discussie over het idee dat de Amerikaanse eik (loofboom) een exoot is, en andersom
wordt de grove den (naaldboom) meestal wel als inheems beschouwd. We zien deze moeilijkheid ook
opduiken bij de analyse van de boscijfers; als men spreekt van ‘naaldhout’, vaak in de context van
monotone opstanden met weinig structuur en variatie, rekent men de grove den hier dan wel of niet toe?
Sappig detail daarbij is dat de grove den, evenals de douglas, larix en spar veel is aangeplant tegen
verstuiving en voor houtproductie (zie o.a. Jansen 1998, Staatsbosbeheer 2006), wat betekent dat de
grove-den-opstanden in veel gevallen inderdaad monotoon van aard zijn. Maar voordat we ons verliezen
in de discussie over de grove den, is eigenlijk slechts één vraag hierbij van belang: is het bovenstaande een
probleem voor dit onderzoek? Dit zou een probleem kunnen zijn als hiermee voortdurend op een ander
niveau werd gepraat. Toch is dit mijns inziens niet het geval. Men kan heel goed verschillende definities
van ‘de exoot’ hanteren, en dus ook verschillende boomsoorten daartoe rekenen, en toch in staat zijn
elkaar te begrijpen in discussies. Eén van de verdiensten van de story-line-benadering is dat dit
‘communicatieve wonder’ als uitgangspunt wordt genomen en begrepen vanuit het idee van de (vluchtige)
kennisstroom die het kader vormt voor, en omvat wordt door relatief eenvoudige taaluitingen. Zo bezien is
er geen sprake van een misverstand over het wel of niet insluiten van de grove den als exoot dat leidt tot
discussie, er is sprake van een soort onenigheid die alleen kan bestaan als men elkaar goed begrijpt.
Exoot in verschillende gradaties
Het zojuist genoemde misverstand is wel op een andere manier aanwezig. Met het bespreken van de
andere kant van de exotenmedaille hebben we daaraan al even geraakt. Het gaat hierbij om de theoretische
indeling of classificatie binnen de brede term van ‘exoot’. Heybroek (1998) (zie ook bijlage 2) is de eerste
en een van de weinigen die iedere boomsoort kan indelen aan de hand van een drievoudig
classificatiesysteem (inheemse soorten, Europese exoten, extracontinentale exoten).25 Dit is veel
nauwkeuriger dan de veelgebruikte tweeledige classificatie van het wel of niet exoot zijn. We vermoeden
dat de voorcoalitie, als het over extracontinentale exoten gaat, zich in een aantal gevallen in de ideeën van
de tegencoalitie zou kunnen vinden. Het ontbreken van dit analytisch onderscheid in sommige artikelen
van de voorcoalitie leidt in het ergste geval tot een voor de onderzoeker ‘noodzakelijke’ indeling bij de
verkeerde coalitie. De algemene lijn die we hierbij ontdekken is dat naarmate de exoot vreemder is (of
letterlijk verder weg staat: een extracontinentale exoot bijvoorbeeld is vreemder dan een continentale
soort, etc.) de aversie groter wordt. We brengen dit punt onder de aandacht maar realiseren ons tevens dat
er geen pasklaar antwoord op is. Ofschoon we in een discoursanalyse zo goed mogelijk tussen de regels
door proberen te lezen, en de essentie van hetgeen door de schrijver met voor de hand liggende zinnen
wordt benoemd, te duiden, kunnen we niet extrapoleren buiten de categorieën om waarin de schrijver
denkt. De categorieën waarin men denkt bepalen wat men kan zien, maar zolang de schrijver geen blijk
geeft van het geestelijk bezit van die categorieën, blijft het gissen naar zijn bedoeling en naar wat hij
25

Het eerder besproken standaardwerk Natuurbeheer en –ontwikkeling onderscheidt in toevoeging hierop de exoot
niet alleen voor Nederland, maar voor een bepaalde levensgemeenschap (in Nederland). Dit is nog nauwkeuriger, en
in feite een terechte explicitering van de zogenaamde ‘natuurlijke referentie’ die we onder andere terugvinden bij
Natuur voor mensen, mensen voor natuur.
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‘ziet’. Als onderzoeker kunnen we ons niet verlaten op dat soort glad ijs. Een mogelijke uitweg is het op
zoek gaan naar preciseringen van het standpunt van de schrijver. Daar staat tegenover dat dit in veel
gevallen wellicht te weinig oplevert wanneer afgewogen tegen de tijd die het kost.
Omvormingsbeheer
Eén van de meest lastige punten in het onderzoek naar het exotische bomen-discours is dat we keer op
keer in aanraking komen met het concept ‘omvormingsbeheer’. In sommige gevallen wordt dit concept
expliciet in combinatie met exotenkap gebruikt, in andere gevallen wordt met geen of een enkel woord
over de exoot gerept. De vraag is dan of we, in het kader van dit ‘omvormingsbeheer’ mogen spreken van
een anti-exotenbeleid. Eerder vermeldden we enkele malen dat in sommige situaties de exotenkap slechts
een middel is tot een meer natuurlijker doel. Dat is wellicht het ‘ware’ gezicht van het omvormingsbeheer.
In sommige gevallen is kap van exotische boomsoorten volmaakt gelijk aan en inwisselbaar voor het
concept van ‘omvormingsbeheer’. Maar het is denkbaar – en dat is een wezenlijk andere essentie – dat een
doorgedraaide exotenhetze als een soort blindgeworden, dogmatisch mechanisme haar bedoelingen
bewust of onbewust bedekt met de mantel van het ‘omvormingsbeheer’. Dit verschil is een futiliteit in de
zin dat alle verhalen in dezelfde praktijken resulteren. Maar het accentverschil – tegenstander van exoten
noemen de gewenste ingreep vaak (maar niet altijd) ‘omvormingsbeheer’ terwijl voorstanders eerder
zullen spreken van een onaflatende hetze tegen de exoot – zou wel degelijk een effect (moeten) kunnen
hebben op de meer algemene discursieve praktijken in het exotendiscours. In feite is dit verschil terug te
brengen tot de vraag: exotenvervolging als middel, of als doel op zichzelf? De oplossing zou wellicht
kunnen schuilen in het formuleren van een story-line waarin het omvormingsbeheer in relatie tot de exoot
expliciet wordt aangesproken. Van de andere kant staat dan de deur open naar een welhaast oneindig
formuleren van story-lines waarin de exoot wordt gekoppeld aan tal van andere pijlers van het
hedendaagse natuurbeschermingsparadigma. Afgezien van de praktische onuitvoerbaarheid daarvan, komt
het de duidelijkheid en de consistentie niet ten goede.
Daarnaast zou het ook leiden tot andere vragen, bijvoorbeeld vanuit de andere kant, namelijk de
voorcoalitie, bekeken. Vanuit die coalitie is men eensgezind voor de exoot, maar we kunnen betwijfelen
of dit is vanwege zijn innerlijke waarde bijvoorbeeld, of als doel kaalkap te voorkomen. In sommige
(kranten)artikelen vragen we ons namelijk af of men daarin nu werkelijk voor de exoot is of simpelweg
tegen de grootschalige, rigoureuze kaalkap van een opstand bomen. Dit soort overwegingen zijn
belangrijk, maar moeilijk te onderzoeken in onze analyse. Op theoretisch niveau herkennen we hierin een
lacune van de discoursanalyse en de story-line-methodologie. Want hoewel de hier gebruikte
discoursanalyse, zekere als men een beroep doet op Hajer, psychologisch van aard is in de zin dat zij zoekt
naar de achterliggende motieven en cognitieve structuren bij (voor de hand liggende) taaluitingen, blijven
we ontbloot van inzicht in de drijfveren van een persoon om zich juist bij deze of een andere coalitie aan
te sluiten. (Uiteraard zijn er theoretische kaders waarin dat wel gebeurt maar die schieten op andere punten
weer te kort.)
De verhouding tussen exotenkap en omvormingsbeheer is dus een lastig punt. Maar we kunnen het ook
zien als een empirische bevinding van dit onderzoek. Dit zou nog interessanter zijn geweest als ook de
voor- of middencoalitie de tegencoalitie expliciet had ‘ontmaskerd’. Een ontmaskering vond weliswaar
plaats, maar had, zoals we hebben gezien, geen betrekking op de directe relatie tussen omvormingsbeheer
en exotenkap, maar op de hegemoniale houding van de tegencoalitie die als dogmatisch, ondoordacht, of
met ‘de macht van het simpele verhaal’ wordt bestempeld.
De doeltreffendheid van story-lines
De kracht van de story-lines is, in meeste basale zin, dat er met één line een gehele story wordt omvat.
Maar de andere kant van het verhaal is dat dit ten koste kan gaan van de nauwkeurigheid. Want ofschoon
de story-lines moeten worden begrepen als een gemene deler, waarbij iedereen die er gebruik van maakt
eigen accenten legt, wordt de onderzoeker nu en dan in de problemen gebracht: een bepaald verhaal komt
grotendeels overeen maar wijkt toch op belangrijke punten af van de eerder geformuleerde story-line, wat
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dan te doen? Door dit onderzoek is gestreefd naar een evenwicht waarin enerzijds een beperkt aantal
story-lines worden geformuleerd, maar waarin anderzijds toch zo goed mogelijk recht wordt gedaan aan
de verschillende argumenten door een zo breed mogelijke formulering, zonder dit ten koste van de inhoud
te laten gaan.
Een ander voorkomend probleem is dat van generalisatie in de story-lines. Meestal wordt in de lines
gesproken van ‘de exoot’, en dat terwijl bepaalde artikelen juist specifiek ingaan op een bepaalde type
exoot. We herkennen in die verhalen dan wel bepaalde lines, maar zoals de auteur het kan bedoelen, geldt
die line alleen voor deze (type) exoot. Toch is ervoor gekozen dit ‘veralgemeniseren’ toe te passen omdat
de story-lines uiteindelijk worden gekoppeld aan de coalities. De specifieke uitspraak over een exoot die
tot een algemene uitspraak over alle exoten verwordt, geeft inhoudelijk gezien geen problemen voor de
coalitiesamenstelling. Daar de coalities het doel van de beschrijving vormen, en niet de story-lines (slechts
een middel daarbij), hebben we ons deze keuze durven te veroorloven.
Tot slot nog een laatste punt aangaande de story-lines. Of preciezer: over de manier waarop in dit
onderzoek aan de lines invulling is gegeven. Dat is op een kwantitatieve manier gebeurd, dat wil zeggen,
het belang van een line is vastgesteld op basis van het aantal keren dat hij gebruikt werd. Dat geeft twee
problemen. Ten eerste moeten we ons realiseren dat eenvoudige artikelen makkelijk heel veel lines
kunnen gebruiken, terwijl een complex artikel vele pagina’s kan wijden aan het nuanceren en preciseren
van een enkele story-line. Ten tweede verenigt één artikel (meestal de (semi)wetenschappelijke) niet
zelden tegenstrijdige story-lines. Maar op de ene ligt dan meer de nadruk dan op de andere, of de ene
wordt ten koste van de andere opgevoerd, etc. Als die lines vervolgens worden geïdentificeerd en daarna
simpelweg worden opgeteld verdwijnt de nuance of nadruk die de auteur heeft gelegd. Een oplossing zou
kunnen zijn om een soort van ‘belangrijksheidsschaal’ per story-line per artikel te introduceren. In dit
onderzoek moest daar echter zonder worden gesteld, en de moeilijkheden zijn vermeden door alleen die
story-lines op te nemen die horen in de strekking van het verhaal van de schrijver.
Tot slot
Een ander meer specifiek probleem bij de discoursanalyse van het algemene exotendiscours is het
ontbreken van een uitgebreide bespreking van de (semi)wetenschappelijke artikelen. Hoewel we niet het
idee hebben hier zeer veel waardevolle informatie mee te hebben misgelopen (want uiteraard zijn de
(semi)wetenschappelijke artikelen wel samengevat en geanalyseerd) zou het mogelijk invloed gehad
kunnen hebben op de bespreking per coalitie. De vraag die zich daarbij opdringt is of het nu aan het
algemene discours lag, of aan onze ‘gebrekkige’ bespreking, dat de coalities van het bomendiscours in
meer detail zijn beschreven. Ons oordeel is dat dit vooral aan het algemene discours zelf ligt. Op de
tegencoalitie (die naar onze mening grondig is beschreven) gaven de overige coalities simpelweg heel
weinig van hun aard weg. Dat laat onverlet dat we op dit punt niets kunnen uitsluiten, en dat een ‘perfecte’
analyse ook de (semi)wetenschappelijke artikelen van het algemene exotendiscours uitgebreid zou
analyseren. Overigens schieten we bij dit vergelijk tussen discoursen ook tekort bij de hegemonievraag;
die is bij het algemene discours beantwoord op basis van minimale gegevens. Ook daarin hebben we
evenwel het vertrouwen dat dit niet ten koste gaat van de geldigheid van het antwoord dat is gegeven.
Een ander punt dat we hier nog expliciet willen noemen, is ook in 6.4 reeds kort onder de aandacht
geweest. Het gaat over de schade die de exoot aanbrengt, vaak aan gewassen, visserij, infrastructuur, etc.
Maar in hoeverre is dan nog sprake van ‘natuur’, en in hoeverre moeten we dat – indien het buiten die
natuur valt – in beschouwing nemen. Gelukkig, zo stelden we in 6.4 ook al vast, doet de tegencoalitie in
het algemene exotendiscours op de eerste plaats een beroep op ecologisch gestoelde argumenten en dito
story-lines. Dat versterkt ons gevoel dat dit punt minder een probleem is dan het lijkt. Toch stellen we dat
vanuit dit oogpunt bekeken het exotische bomen-discours interessanter is, omdat het nagenoeg alleen in
het kader van ‘natuur’ (ecologie, natuurbeleving, natuurethiek) wordt benaderd, terwijl bij de algemene
exoot altijd een zweem van maatschappelijke onrust over economische schade en overlast bestaat (voor de
mens dus, niet voor de natuur). Een andere vraag die zich daarbij opdringt is of dit niet juist de exoot tot
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7. Vergelijk van discoursen en discussie
zo’n interessant onderwerp van discussie maakt. In de exotendiscussie worden de grenzen tussen de
belangen van de mens en de belangen van de natuur danig vertroebeld. Dat komt de overzichtelijkheid niet
ten goede, maar het onderstreept wel hoe nijpend en actueel de problematiek is. (In hoofdstuk 9 zullen we
dit punt opnieuw in overweging nemen.)
Samengevat
In antwoord op het tweede deel van de hoofdvraag in dit hoofdstuk (Welke discussiepunten zijn we
tegengekomen?), noemen we allereerst enkele punten over de discoursanalyse van het exotische bomendiscours, om vervolgens op meer algemene punten in te gaan.
Het eerste punt gaat over die aanverwante maar toch andere kant van het exotenverhaal, namelijk over de
uitheemsheid van individuen van inheemse boomsoorten. Het is de vraag of deze andere tak van sport in
dit onderzoek behandeld moet worden. Daarnaast levert het mogelijk problemen op voor de
fractiebepaling van een coalitie in het discours en daarmee voor de positie van die coalitie. Een ander
moeilijk punt is dat niet iedereen dezelfde lijst van exotische boomsoorten hanteert. Op het eerste gezicht
lijkt dit echter een groter probleem dan het werkelijk is. Het blijkt namelijk dat de story-lines er bij uitstek
geschikt voor zijn om de communicatieve moeilijkheden die daar mogelijk uit voortkomen, op te lossen.
Een reëler probleem is dat er verschillende classificaties binnen het brede concept van ‘exoot’ worden
gebruikt. Dit is verklaarbaar, maar daarom niet minder vervelend wanneer dat in het ergste geval leidt tot
een misplaatsting in een bepaalde coalitie. Tot slot wordt ingegaan op het verband tussen
omvormingsbeheer en de exotenkap. De problematiek die daaruit voortvloeit komt neer op de vraag of
exotenkap een middel is of een doel op zichzelf. Meer inzicht hieromtrent zou waardevol zijn, maar tevens
wordt vastgesteld dat onderzoek hiernaar praktische problemen oplevert en dat onze bevindingen
daaromtrent ook moeten worden gezien als empirisch materiaal, en niet per se als een theoretische
moeilijkheid.
Daarnaast zien we met dit probleem opeens duidelijk één van de beperkingen van een discoursanalyse als
deze: we krijgen weinig inzicht in de motieven van de actoren die een coalitie opmaken; we zien dát en
hoe zij een coalitie vormen, maar niet waarom. Met betrekking tot het gebruik van de story-lines, merken
we op dat hun generalisatiekracht soms praktische problemen oplevert. Ook is de kwantitatieve invulling
die er in dit onderzoek aan wordt gegeven soms problematisch. Een geheel andere moeilijkheid is dat we
in vergelijking tot het exotische bomen-discours een iets minder uitgebreide analyse van het algemene
exotendiscours hebben kunnen maken. Er wordt daarbij gewezen op de mogelijke pijnpunten, maar ook is
gesteld dat de effecten hiervan met oog op de uitkomsten waarschijnlijk verwaarloosbaar zijn. Tot slot
wordt afgevraagd of de analyse zich wel altijd op hetzelfde discursieve niveau richt. Vooral het
onderscheid tussen de mogelijke schadelijkheid van de exoot voor ‘natuur’ en ‘mens’ wordt daarbij kort
aangehaald.

Destructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot

Een onderzoek naar het Nederlandse exotendiscours
-113-

8. Naar een theoretisch kader voor deconstructie

8. Naar een theoretisch kader voor deconstructie
Dit hoofdstuk probeert een kader te creëren van waaruit de coalitie met de hegemonie, de tegencoalitie,
kan worden gedeconstrueerd. De hoofdvraag luidt dan ook: Hoe ziet het theoretisch kader eruit waarmee
de hegemoniale coalitie wordt gedeconstrueerd? In het theoretisch kader is uitvoerig ingegaan op het werk
van Foucault, en daarmee is een stevige basis gelegd voor de deconstructie die hier volgt. Toch is meer
begeleiding hierbij wenselijk, en daarom wendt dit hoofdstuk zich tot Strijd om de natuur van Jozef
Keulartz en Echte Natuur van Kris van Koppen. De voor dit onderzoek bruikbare punten worden uit beide
werken gedestilleerd, en aan het eind van dit hoofdstuk vergeleken. Op die manier ontstaat een kader dat
helpt de tegencoalitie te deconstrueren en daarmee de exoot anders en beter te begrijpen.
Zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, zijn Foucaults werken nagenoeg allemaal analyses waarin hij
historische a-priori’s blootlegt. Eenvoudig gezegd betekent dit dat hij onze huidige denkpatronen – die ons
meestal volkomen logisch en noodzakelijk voorkomen – opnieuw bevraagt door de vinger te leggen op de
historische contingentie die ten grondslag ligt aan die denkpatronen. Foucault richtte zich op enkele
specifieke thema’s zoals de geneeskunde en gevangenis, aan de hand waarvan hij de noties van ‘biomacht’
en ‘disciplinering’ ontwikkelde. Vele bewonderaars zijn Foucault gevolgd in deze manier van werken, en
maakten een archeologie van het weten of genealogie van de macht26 binnen hun eigen discipline.
In de discipline van de milieufilosofie is dit nog betrekkelijk recent gedaan in Keulartz’ Strijd om de
natuur (1995). Kris van Koppen (2002) deed dit onlangs met het eerste deel van zijn proefschrift in de
discipline van de milieusociologie. We bespreken beide werken kort. Niet alleen vormen zij het kader
waarin we de tegencoalitie willen plaatsen, ook zien we hiermee een belangrijk deel van de geboorte van
de ‘context’ van tegencoalitie aan ons voorbij trekken, hetgeen belangrijk is voor het begrijpen van de
disciplineringstechnieken van de tegencoalitie die we in hoofdstuk 9 zullen bespreken.
8.1 Keulartz’ kritiek op de radicale ecologie
Alvorens we met oog op mogelijke parallellen Keulartz’ werk bespreken, is het belangrijk in te zien dat
zijn agenda afwijkt van de onze. Strijd om de natuur is een kritiek op de hedendaagse Nederlandse
milieufilosofie. Volgens Keulartz is het grote beroep dat zij doet op de ecologie als ‘gidswetenschap’
misleidend. Wat hij probeert te doen is bewijzen dat dit beroep niet alleen niet te verantwoorden, maar ook
inconsistent is.
Als hij spreekt van ‘de ecologie’ als gidswetenschap, dan heeft hij het over de zogenaamde diepe ecologie
die volgens hem met de sociale ecologie en de politieke ecologie de stroming van de radicale ecologie
opmaakt. Het zich onkritisch verlaten op deze diepe ecologie illustreert, in het geval van de Nederlandse
milieufilosofie, een miskenning van haar feilbare en contingente karakter. Daarbij wordt over het hoofd
gezien dat er binnen de diepe ecologie voortdurend sprake is van concurrerende onderzoeksprogramma’s,
die van verschillende natuurbeelden uitgaan en die tot uiteenlopende vormen van natuurbeleid aanleiding
geven. Hij vervolgt (Keulartz 1995: 8-9):
“Het radicaal-ecologisch vertoog van de heersende milieufilosofie kan nog het best gekenschetst
worden als een pastiche van oude, reeds lang achterhaalde voorstellingen over de ‘ware’ aard van
de natuur. Het beroep van de milieufilosofie op de ecologie is echter niet alleen wetenschappelijk
gezien onhoudbaar, het brengt bovendien maatschappelijk gezien ongewenste effecten voort. Het
heeft namelijk een verstikkende uitwerking op het debat over de vraag waar wij als samenleving
met de natuur heen willen – verstikkend omdat de ruimte voor andere, van de ecologie afwijkende
taalspelen en argumentatiestijlen hierdoor krachtig wordt ingeperkt.”

26

Overigens is Foucault lang niet de eerste die met een zogenaamde genealogie komt. Nietzsches Genealogie van de
moraal is daarvan, voor zover ik weet, het eerste voorbeeld. Ook vinden we bij Nietzsche een andere naamgeving
terug: De geboorte van de tragedie. Foucault steekt echter niet onder stoelen of banken dat Nietzsche (de filosoof
met de hamer), onder andere vanwege zijn provocatieve stijl, één van zijn voorbeelden is.
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Keulartz betoog is een archeologie van de diepe ecologie. Eén van de belangrijke uitgangspunten van de
diepe ecologie is, geheel in de gedachte van Heidegger, dat de huidige milieucrisis toe te schrijven is aan
het antropocentrisme van de moderne tijd. Omdat de mens zich als maat aller dingen opwerpt, verschijnt
de natuur alleen nog als materiaal, waarover hij naar eigen goeddunken kan beschikken. De diepe ecologie
stelt dat deze crisis uitloopt in een catastrofe (vergelijk voetnoot 5), tenzij het antropocentrisme wordt
omgezet in een ecocentrisme. (Ibid: 10)
Heideggers oplossing voor het antropocentrisme vloeit voort uit een – voor weinigen navolgbare, en in
ieder geval onverifieerbare – metafysische filosofie waarin het zijn zijnt, het niets nietst, en zo verder.
Heideggers bekendste leerlinge, Hannah Arendt, bevestigt Heideggers analyse wat betreft het
antropocentrisme van de westerse filosofie en de westerse mens, maar pleit voor een heel andere oplossing
vanuit de praktische filosofie (daartoe rekenen we de sociale en politieke filosofie en de ethiek). Die
oplossing kan worden beschreven als een wending van subjectiviteit naar intersubjectiviteit en is eerder
kort aangehaald onder de notie van ‘pluraliteit’. Arendt stelt dat de enkelvoudige mens niet bestaat, en dat
de openbare ruimte, die in het samen handelen en spreken wordt gecreëerd, zich slechts kan ontplooien bij
gratie van een ‘pluraliteit’ aan perspectieven en posities (zie ook voetnoot 6).
Keulartz, een Habermasiaan, ziet in Arendts communicatietheoretische wending een solide en
onontkoombare basis voor het werk van Habermas. Habermas’ kritiek op Heidegger is dat hij de
subjectfilosofie simpelweg op haar kop heeft gezet door het zijn van de zijnden los te maken en het tot een
quasi-autonoom gebeuren te verheffen. Volgens Keulartz treft dit ‘omgekeerd fundamentalisme’ ook de
radicaal-ecologische milieufilosofie, waarin alle kenmerken van de ene grondhouding terugkeren in de
andere, maar dan voorzien van een omgekeerd voorteken (“overweldiging wordt overgave, berekening
wordt berusting, heerszucht wordt horigheid”) (Habermas, geciteerd in ibid: 12):
“[Problematisch] hieraan is de volstrekte contingentie van het zijnsgebeuren, waarover alleen
maar in de meest vage bewoordingen gesproken kan worden. De toehoorder wordt door zo’n
onbestemde manier van spreken opgewekt tot gehoorzaamheid aan een even onzichtbare als
ongrijpbare, pseudo-sacrale autoriteit, tot ‘een blinde submissie onder het hogere.’”
In volmaakte analogie met deze kritiek stelt Keulartz dat de quasi-mystieke toon en teneur van het
radicaal-ecologisch vertoog voortdurend oproept tot een deemoedig holisme (ibid: 12):
“(…) Tot een onderwerping van de enkeling aan het grotere geheel, terwijl het tegelijk alle
tegengeluiden met een beroep op ‘de’ ecologie in de kiem tracht te smoren en zo elke discussie
over alternatieve toekomstscenario’s doodslaat. Daarbij worden we omtrent de werkelijke aard
van de natuur volledig in het vage gelaten en worden we telkens weer geconfronteerd met de
inmiddels overbekende gebedsformules over het geheel dat groter is dan de som der delen, over
evenwicht en harmonie, over stabiliteit en diversiteit et cetera.”
Het werk van Arendt vormde een belangrijke inspiratie voor Habermas en zijn communicatietheorie, maar
ook voor Foucault en zijn notie van ‘biomacht’. Dat is de werkende macht die, zoals Keulartz het zegt, de
subjecten van communicatie doet veranderen in objecten van observatie, waarbij symmetrische
verhoudingen plaatsmaken voor asymmetrische en horizontale verbindingen voor verticale (ibid: 14).
Habermas en Foucault schrijven grotendeels naast elkaar heen,27 maar een opvallende gelijkenis is dat zij
de ‘scheefgroei’ van respectievelijk de communicatieve macht en de biomacht verantwoordelijk houden
voor de problemen van de moderne tijd. (Deze biomacht vormt een parallel met de
disciplineringsbenadering die volgt in het hoofdstuk hierna.)
De vraag is nu uiteraard of we deze biomacht ook terug kunnen vinden in de ecologie. Zoals gezegd legt
Foucault in nagenoeg al zijn geschriften sterk de nadruk op de centrale plaats van de geneeskunde in
moderne maatschappijen. De geneeskunde vervult een spilfunctie in de disciplinering van het lichaam en
in de regulering van de bevolking. In dit opzicht vertoont de geneeskunde verwantschap met de
27

Dat wil zeggen, Habermas levert wel degelijk de nodige kritiek op Foucaults werk, maar bedoeld wordt dat zij
andere oplossingen bieden voor een probleem dat grotendeels overeenkomt.
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milieukunde. Maar deze verwantschap reikt verder dan hun gemeenschappelijke oorsprong in de biologie,
stelt Keulartz vast, want in beide gevallen speelt de tegenstelling tussen het normale en het pathologische
een sleutelrol: terwijl de geneeskunde zich concentreert op het interne stofwisselingsproces van het
menselijk organisme, richt de milieukunde heel haar aandacht op het externe metabolisme, op de
stofwisseling tussen mens en natuur (zie van Koppen paragraaf 3.5). Keulartz wil nu met een door
Foucault geïnitieerd onderzoek naar de epistemologische verwantschap tussen de geneeskunde en de
ecologie laten zien dat zij twee kanten van éénzelfde ontwikkelingsproces vormen.
Reeds in paragraaf 3.5 spraken we van ‘de verbrokkeling van de mens aan de hand van twee breuklijnen’.
Eén van die breuklijnen was de uitwendige verschijning en innerlijke dynamiek van objecten. We
begrepen dit aan de hand van de historische verschuiving van de klassieke naar de moderne episteme op
het gebied van de levende wezens. (We zagen dat de moderne episteme voor Foucault begint vanaf de 19e
en voorschrijdt tot het nu). Maar hoe ziet deze verschuiving eruit wat betreft de verandering van de
disciplines binnen de milieukunde? Met Keulartz en Foucault noemen we de tijd voor 1775 de klassieke
episteme, die in het teken staat van de (op planten gerichte) natuurlijke historie. Vanaf 1775, onder
invloed van de ontwikkelingen genoemd in paragraaf 3.5, ontstaat de biologie en van daaruit ontwikkelt
zich de ecologie, die met Darwins evolutietheorie in 1859 (On the origin of species) een duidelijk ijkpunt
heeft. Toch gaan er drie belangrijke ontwikkelingen aan Darwins werk vooraf (Keulartz 1995: 39-40): (1)
De stap van taxonomie naar geografie; (2) De verschuiving binnen de geologie van revolutionaire
omwenteling naar evolutionaire ontwikkelingen; (3) Het werk van Malthus, die met zijn demografische
beschouwingen de aandacht richtte op de concurrentie binnen (menselijke) populaties.
Maar we vragen ons nu af hoe deze ontwikkeling van de biologie en ecologie als nieuwe discipline
verband houdt met de biopolitiek (en dus met de geneeskunde). De ommezwaai die de moderne ecologie
inluidde (namelijk een geheel nieuwe visie op levensgemeenschappen, waarbij de samenstelling daarvan
niet langer uitsluitend verscheen als resultaat van een externe conditionering maar ook (en bovenal) als dat
van een interne regulering) maakte zijn entree in de politiek, stelt Keulartz vast. Levensgemeenschappen
werden in toenemende mate gepercipieerd als organismen van een hogere orde, en dat vormde een basis
voor de intensieve wisselwerking tussen ecologie en sociologie. Herbert Spencer is wellicht de
beroemdste, maar slechts een van de vele ‘structureel-functionalisten’. Volgens deze stroming
ontwikkelen maatschappijen zich als superorganismen volgens quasi-biologische principes. Dit wordt ook
wel het sociaal-darwinisme genoemd, en het illustreert doeltreffend het proces dat zowel door Arendt als
door Foucault wordt omgeschreven als het binnendringen van het biologische levensproces in de publieke
ruimte. (Ibid 41-43) Met Foucault laat Keulartz dus zien dat de biologie even belangrijk is geweest voor
de geboorte van de ecologie als voor de geboorte van de geneeskunde (ibid 44):
“De nadruk op functionele verbanden in plaats van structurele variabelen, de ontdekking van het
milieu, de historisering van het leven, de verschuiving van de epistemologische voorrang van
botanica naar zoölogie – al deze veranderingen zijn in gelijke mate constitutief voor de moderne
ecologie en de klinische geneeskunde.”
Uiteraard werkt Keulartz dit verder uit. Hij illustreert aan de hand van studies over de ontwikkeling van
gezinspolitiek en de sociale woningbouw (architectuur en ruimtelijke planning) hoe de biomacht aan het
eind van de 19e en in de loop van de 20e eeuw een steeds sterker wordende grip op het leven heeft
gekregen, en hoe de ontwikkeling van de moderne ecologie daaraan parallel loopt. We maken daarom een
kleine tijdsprong van Darwin naar het sociaaldarwinisme, om te continueren met de ontwikkeling van de
diepe ecologie rond het midden van de jaren twintig van de vorige eeuw. Onder andere onder invloed van
Bergson ontstond er een intense wisselwerking tussen filosofie en ecologie, die wordt aangeduid met de
welbekende term ‘holisme’. In de loop der tijd moest binnen de ecologie dit filosofische holisme
plaatsmaken voor een pragmatisch holisme in de gedaante van de systeemecologie, terwijl ook de lang
onderdrukte evolutionaire ecologie nu eindelijk de kans kreeg zich te ontwikkelen. Maar deze cesuur van
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het filosofisch holisme, merkt Keulartz op (ibid: 150), geldt slechts voor de ecologie als
vakwetenschappelijke discipline in engere zin; ze geldt niet voor grote delen van de milieubeweging en de
milieufilosofie, die het filosofische holisme van eind jaren 60 en begin 70 opnieuw aan een grote
populariteit zouden helpen. Binnen dat filosofisch holisme, aldus Keulartz, dat zich in de laatste decennia
heeft ontwikkeld tot de radicale ecologie zoals we die nu aanschouwen, is een trend ontstaan waarbij men
steeds meer uit de pas is gaan lopen met de academische ecologie. Dit resulteert in het probleem dat de
ecologische opvattingen, waarop men een beroep doet om de eigen voorstellen een aura van
wetenschappelijkheid te verlenen, door de wetenschappelijke gemeenschap in kwestie zelf allang als
achterhaald terzijde is geschoven. (Ibid:150)
Keulartz historische analyse neemt zo steeds meer de vorm aan van een kritiek op de huidige situatie
binnen de milieufilosofie. De radicale ecologie wordt voorgesteld als een discipline die zich op het
cognitieve gezag van de biologie beroept om een keurmerk van wetenschappelijkheid te verwerven.
Daarbij lag Keulartz’ nadruk op “de functie van deze ideologische rugdekking bij de totstandkoming en
instandhouding van de bevolkingspolitiek.” Nu draait het echter niet langer om het aandeel van de radicale
ecologie in de versterking van de biomacht, maar staat de vraag centraal of, en in hoeverre, het radicaalecologisch vertoog mogelijk ook een rol speelt bij de verzwakking van de communicatieve macht.
Keulartz vraagt zich af (ibid: 107):
“Heeft dit vertoog een bevrijdend effect op de toehoorders, zoals de radicale ecologen zelf menen,
of draagt het juist bij aan de verstikking van het maatschappelijk geschil over de kwestie waar wij
met de natuur, de techniek en de maatschappij uiteindelijk heen willen?”
De term ‘maatschappelijk geschil’ is overigens geen willekeurige (ibid: 19-20). Het valt terug op een
analytisch onderscheid van Lyotard (zie ook begin 3.6 over het postmodernisme). Zijn uitgangspunt
daarbij is dat er verschillende autonome taalspelen, vertoogtypen of genres bestaan, zoals wetenschap,
ethiek, esthetiek en ethiek. Deze genres zijn onderling heterogeen omdat ze aan uiteenlopende
regelsystemen gehoorzamen. Er bestaan volgens hem geen ‘metaregels’, die op alle genres van toepassing
zijn. Op basis van deze gedachte onderscheidt Lyotard twee vormen van strijd. De ene vorm is een
zogenaamd geding (‘litige’), waarvan sprake is als het conflict zich afspeelt tussen partijen die hetzelfde
genre volgen. Daarbij wordt gesteld dat zo’n conflict voor een ‘rechter’ gebracht kan worden, omdat er
heersende regels aanwezig zijn op basis waarvan een vonnis kan worden geveld. De andere vorm is een
zogenaamd geschil (‘differend’). Dat kan ontstaan bij een conflict tussen partijen die verschillende genres
hanteren. Er is dan vanwege het ontbreken van metaregels geen instantie die bevoegd is om recht te
spreken. Volgens Lyotard gaat zo’n geschil vaak gepaard met onrecht. Bijvoorbeeld doordat een bepaald
genre de hegemonie heeft veroverd, met als gevolg dat iemand die een ander genre hanteert voor zijn
klachten nergens gehoor vindt. Er is dan geen rechter; de klager kan voor de rechtersstoel van het
heersende genre zijn grieven niet kwijt en wordt letterlijk met stomheid geslagen, zoals Keulartz het
formuleert. Vandaar dat Lyotard spreekt van een ‘gesmoord geschil’; een maatschappelijk geschil wordt
door het dominante vertoog gesmoord in een wetenschappelijk geding. Keulartz’ deconstructie krijgt
vervolg door dit gesmoord geschil aan te pakken (ibid: 21):
“Wanneer zichtbaar gemaakt kan worden dat binnen de ecologie als proefondervindelijke
wetenschap niet één maar meer natuurvisies circuleren, dan wordt een bres geslagen in de
hegemoniale positie van de radicale ecologie binnen de milieufilosofie en ontstaan er openingen
voor een evenwichtiger debat over het toekomstig milieu- en natuurbeleid, waarin plaats is voor
een grote verscheidenheid van posities en perspectieven, indachtig het inzicht van Hannah Arendt
dat onze gemeenschappelijke ervaring breder en dieper wordt naarmate deze pluraliteit rijker en
kleuriger is.”
Hij laat zien dat de radicale ecologen (die Keulartz vanuit zijn historische analyse laat samenvallen met de
systeemecologie) weigeren om argumenten, naar voren geschoven vanuit de evolutionaire ecologie, in
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overweging te nemen. Een reden hiervoor zou zijn dat zij daarmee enkele, voor hun essentiële (maar
volgens Keulartz hopeloos verouderde), uitgangspunten moeten prijsgeven die leiden tot een hegemoniaal
verlies. Een belangrijk voorbeeld van zulke ecologische uitgangspunten is het idee van evenwicht. Laten
de radicale ecologen dit varen, dan komen zij in de problemen (Zimmerman geciteerd in Keulartz 1995:
184):
“Wanneer de natuurlijke ‘orde’ begrepen moet worden als tijdelijke stabilisering van primair
chaotische en dynamische processen, wat heeft het dan nog voor zin om van een ecologisch
evenwicht te spreken? Wanneer zo’n evenwicht in feite niet bestaat en wanneer natuurlijke
processen permanent in beweging zijn, waarom zou iemand zich dan nog iets aantrekken van de
waarschuwing van radicale ecologen dat de praktijken van de geavanceerde technologische
maatschappijen de natuur ‘uit balans’ brengen.”
In antwoord op de vraag in het op twee na laatste citaat stelt Keulartz dus dat de radicale ecologie een
verstikkend effect heeft op het maatschappelijk geschil over de kwestie wat wij met de natuur willen. De
ecologie dient nog enkel om het eigen gelijk te bestendigen en het aan anderen op te dringen. Zo wordt zij
fundamentalistisch in plaats van fallibilistisch (ibid: 184-185) (zoals wetenschap zou moeten zijn volgens
Keulartz (en C. Popper)). We kunnen met Keulartz concluderen dat binnen de radicaal-ecologische
milieufilosofie ten eerste sprake is van een onderdrukt geding (ibid: 20):
“De heersende milieufilosofie maakt namelijk op uiterst selectieve wijze gebruik van ecologische
bevindingen. Ze negeert de evolutionaire ecologie, die momenteel in wetenschappelijke kring
dominant is, en oriënteert zich eenzijdig op de systeemecologie.”
Daarnaast is er sprake van een gesmoord geschil (ibid: 20-21):
“Het telkens terugkerend beroep op de ecologie is niet alleen misleidend vanwege de selectieve
wijze waarop de milieufilosofie van deze wetenschap gebruikmaakt, maar heeft bovendien een
verstikkende uitwerking op alle stemmen en geluiden die zich in het maatschappelijke debat over
de vraag welk soort natuur, welk soort techniek en welk soort samenleving we in de toekomst
wensen door niet-ecologische overwegingen laten leiden.”
Het is hierbij overigens belangrijk op te merken dat beide deelthesen nauw samenhangen; het
maatschappelijke geschil kan bij uitstek zo makkelijk in een wetenschappelijk geding gesmoord worden
omdat het geding in kwestie zelf zo stevig onderdrukt wordt.
8.2 Van Koppen: systeemnatuur, idealisering en leefwereld
8.2.1 De moderniteit en systeemnatuur
Het basisthema van Kris van Koppens proefschrift (Van Koppen 2002) is ‘moderniteit’. Het gaat hem niet
zozeer om de moderniteit, het fenomeen op zichzelf, maar om hoe wij, met de natuur, daarin onze plaats
bepalen. ‘Moderniteit’ is echter een hippe term, die duizend-en-een posities omvat. Daarom acht Van
Koppen het noodzakelijk zijn positie omtrent moderniteit te specificeren. De eerste vraag die hij daarbij
beantwoordt is die naar haar positieve (bijv. inkomen, gezondheid) dan wel negatieve kenmerken (bijv.
massavernietiging, vervreemding, Holocaust28). Van Koppen begrijpt de moderniteit als positief, met dien
verstande dat zijn begrip van moderniteit een liberale democratie als basisdimensie omvat. Moderniteit
kan echter niet gekenmerkt worden als zijnde een toestand. Veel meer spreken we met dit begrip over een
proces, met een dynamiek die nieuwe tegenstellingen en spanningen oproept. Zo bezien is Fukuyamas
dictum “het einde der geschiedenis” een valse voorspelling.29
Van Koppen noemt de moderne samenleving een moderniserende samenleving, met als motor achter dit
proces de alsmaar voortschrijdende rationalisering. Op vier vlakken valt die rationalisering te herkennen:
28

Zygmunt Baumann (1989) bijvoorbeeld verbindt de Holocaust expliciet met de moderniteit.
Een even vermakelijke als gegronde kritiek op dit idee is te vinden in Heiner Mühlmanns Die Natur der Kulturen
(1996: 93-94): “Die Philosophie (…) spricht heute vom Ende der Geschichte. Sie verwechselt dabei ihr eigenes Ende
mit dem Ende ihrer Beschreibungsobjekte. Sie macht denselben Fehler wie Roger Rabbit. Wenn man ihm einen
Eimer über den Kopf stülpt, so dass er nichts mehr sehen kann, ruft er jedes Mal: „Dus hast das Licht ausgemacht!“”
29
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1. Rationalisering van de maatschappij als geheel;
2. Rationalisering van de sociale praktijken (verzakelijk, individualisering, etc.);
3. Rationalisering van affecten (zelfdiscipline, verdwijning van lust en emotie, etc.);
4. Rationalisering van de omgang met de natuur (wetenschap, beheersing, etc.).
Van Koppen wijst erop dat punt twee tot en met vier kenmerkend zijn voor het moderne subject. Het is
evenwel het vierde punt dat een leidraad vormt in zijn proefschrift.
Zich deels baserend op Foucault, maar vooral op Moscovici, stelt Van Koppen vast dat deze
rationalisering van de omgang met de natuur sinds de Renaissance beschouwd kan worden als een continu
proces (Van Koppen 2002: 56)
“Dat leidt tot een steeds verder reikende interpretatie van natuur als systeem van elementen en
krachten die fundamenteel wiskundig gerelateerd zijn en zich onttrekken aan onze directe
menselijke zintuiglijke gewaarwording.”
Deze natuur noemt Van Koppen vanaf hier ‘systeemnatuur’. De ontwikkeling van systeemnatuur staat
uiteraard niet op zichzelf. Bij Moscovici is de natuurwetenschap nauw verbonden met de industriële
productie, terwijl Foucault, zoals we zagen, natuurwetenschap (zoals elke andere wetenschap) situeert
binnen een episteme. De ontwikkeling van de natuurwetenschap en daarmee systeemnatuur kent derhalve
een eigen dynamiek. Van Koppen spreekt van een specifieke interactie tussen wetenschappers en hun
materiële omgeving en beschouwt dit als een relatief zelfstandige factor in het moderniseringsproces. Hij
onderscheidt drie verschillende aspecten in deze dynamiek van de systeemnatuur:
1. De dynamiek van de ontmenselijking. Het gaat hier om de groeiende afstand tussen de systeemnatuur
en de werkelijkheid van het dagelijkse leven. Hoewel er ook processen van toe-eigening zijn te
identificeren, “(…) waarbij de bestanddelen van het mechanistisch universum opnieuw een
vertrouwde en zelfs, zij het indirect, een zintuiglijke plaats in de leefwereld krijgen,” wordt de
spanningsboog met de toenemende rationalisering van de natuur steeds groter. (Van Koppen 2002: 59)
In feite gaat het hier om een variant op Foucaults “metafysiek van het object”: vergelijk met een
computer – in toenemende mate wordt dit object onderdeel van ons leven, maar tegelijkertijd begrijpt
een meerderheid steeds minder van de principes, de technologieën en de wetenschap die er achter het
fenomeen schuilgaan.
2. Systeemnatuur en subjectiviteit. Subjectiviteit wordt opgevat als “het vermogen om met wil en
bewustzijn te handelen” (ibid: 61). Dit punt duidt op het blootstaan van de mens aan de pogingen om
het menselijke met behulp van de exacte natuurwetenschap te ontleden en te begrijpen.
3. De ontdekking van de leefwereld. Hiermee wordt geduid op de filosofische agenda die de eenheid
tussen object en subject probeert te herstellen, nu de werkelijkheid ons met het vangnet van de
wetenschap ontglipt is (denk hierbij opnieuw aan de twee eerder genoemde breuklijnen van Foucault).
Met andere woorden, naarmate de rationalisering van de natuur voortschrijdt, wordt de breuk tussen
object en subject steeds groter (zie eerste breuklijn van Foucault en opnieuw Kant). Husserl
introduceerde vanuit de fenomenologie het begrip ‘leefwereld’, waarmee wordt getracht dit probleem
op te lossen. “Waar de metafysiek van de objecten en het kenvermogen van het subject niet langer
veilig zijn voor kritiek, komt juist het positieve, vanzelfsprekende en intersubjectieve karakter van de
dagelijkse wereld op de voorgrond te staan.” (ibid: 63)
8.2.2 De idealisering van de natuur
Werd in de bovenstaande rationalisering tot motor van de moderniserende samenleving benoemd, dan is
dat slechts één kant van de zaak. Kunst en expressie zijn namelijk kenmerkende en hooggewaardeerde
dimensies van de moderniteit. Toch worden zij in verschillende mate beoordeeld. Habermas en Weber
bijvoorbeeld (ibid: 75):
“(…) Beschouwen kunst en expressie niet als belangrijke structurerende factoren in de
maatschappelijke ontwikkeling. Zij analyseren de verschijnselen in dit domein vooral als een
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compensatie en tegenwicht voor de verzakelijkte wereld van de beroepsarbeid; dat wil zeggen, als
bijverschijnselen van het moderniseringsproces.”
Komt het echter op natuurbescherming aan, zo laat Van Koppen zien, dan zijn er voor de domeinen van de
kunst, expressie en genot heel wat belangrijkere rollen weggelegd. Het blijkt dat de kiemen hiervan
getraceerd kunnen worden tot de Romantiek, de stroming in de vroeg 19e eeuw, die zo saillant
contrasteerde met de Verlichting door haar esthetisch-expressieve element.
Voor we echter bij de specifieke act van natuurbescherming belanden, valt op een veel grotere schaal,
namelijk in het moderne hedonisme, de Romantische invloed duidelijk te herkennen (ibid: 80):
“Centraal in het moderne hedonisme staan de emotionele beleving van een symbolische wereld en
het vermogen van burgers om deze wereld zelf te sturen, gebruik makend van op de markt
beschikbare consumptiegoederen.”
Er is een viertal overeenkomsten met de Romantiek te vinden (ibid: 81, naar Campbell):
1. De nadruk op innerlijke belevingen;
2. De verbinding tussen esthetiek en moraal, tussen gevoel en morele juistheid en tussen smaak en
karakter. Het gevoel wordt een leidraad van moreel handelen; de esthetische smaak wordt een uiting
van het karakter en verliest daarmee haar betrekkelijkheid;
3. De afkeer van conventie en van de bestaande maatschappij. De afwijzing van het bestaande gaat
gepaard met een spiritueel verlangen naar het nieuwe, nog niet gerealiseerde. Dit verlangen is niet
gericht op het bovenaardse (vergelijk met het Christendom) maar zoekt naar realisering in de wereld
zelf;
4. De verspreiding over brede groepen van de bevolking.
Van Koppen wijst erop dat deze vier elementen ook terug te vinden zijn in de romantische
natuurwaardering, waarvan Henri David Thoreau misschien wel de belangrijkste voorvechter is. De
natuurwaardering met een romantische inslag kan worden gezien als een op zich zelfstaande stroming die
vaak wordt aangeduid als de ‘arcadische traditie’. De arcadische traditie is een voortbouwen op
verschillende vormen van natuurwaardering die door de gehele menselijke geschiedenis kunnen worden
getraceerd. Vier tradities worden genoemd (ibid: 84): sympathie voor dieren, genieten van natuurschoon,
natuurstudie en tot slot religieuze eerbied voor schepselen en religieus ontzag voor het mysterie van de
kosmos. Deze lange tradities maken het onmogelijk een precies moment aan te geven waarop de
arcadische traditie begint. Daarnaast wordt duidelijk dat het niet moeilijk is continuïteit van arcadische
elementen (en representaties, zoals in de kunst) terug te vinden in onze tijd.
Belangwekkend en ironisch detail van deze arcadische traditie is (ondanks de ‘algemene’ tradities) dat de
sociale oorsprong in de urbane hogere en middenklassen ligt. Om de arcadische traditie te begrijpen, zegt
Van Koppen, moeten we dan ook beseffen dat de sociale categorieën die de rationalisering van natuur
leidden, in grote lijnen dezelfde waren als die welke de natuur idealiseerden en opkwamen voor haar
bescherming. In de woorden van Schama (ibid: 86):
“It was quite possible (…) for industrial capitalism and forest veneration to co-exist within the same
personality.”
Met dit in het achterhoofd kan met gemak begrepen worden dat arcadische ideaalbeelden van natuur
worden gekenmerkt door een symbolisch karakter “en dat ze in veel opzichten verwijderd zijn van de
concrete natuur waar ze naar verwijzen.” (Ibid: 86) Eén van de twee vormen die het arcadische
natuurideaal volgens Van Koppen aanneemt (de rurale idylle en de wildernis) is een oude bekende (zie
paragraaf 3.3).
8.2.3 Arcadische traditie in de leefwereld
De arcadische traditie kan op zichzelf als een coherent geheel met bindende eigenschappen worden
gezien, op basis waarvan het kan worden onderscheiden met de systeemnatuur. Maar de arcadische
traditie heeft voor Van Koppen geen betekenis als ze niet geconcretiseerd zou worden in de leefwereld. De
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arcadische traditie kan dan ook onmogelijk gereduceerd worden tot de reproductie van virtuele
natuurbeelden (voor voorbeelden hiervan, zie de bespreking van Buijs 2000 in paragraaf 9.2); de
ideaaltypen zijn sterk gerelateerd aan onze sociale praktijken, bestaande uit natuurrecreatie (door
mensen uit alle sociale lagen), natuurbeheer en natuuronderzoek. Natuuronderzoek, overigens,
verschilt van het natuurwetenschappelijk onderzoek bij de systeemnatuur doordat het hier om
amateuristisch onderzoek gaat.
Onder invloed van de modernisering is de arcadische traditie onderhevig aan verschillende veranderingen.
In het kort zijn dit verbreding en verdieping. Verbreding duidt op het gegeven dat de arcadische
waardering zich over het merendeel van de bevolking heeft verspreid (mensen uit alle sociale lagen, in
tegenstelling tot slechts hen uit de “urbane hogere en middenklassen”). Met verdieping wordt de steeds
sterker wordende morele betekenis bedoeld. Campbell spreekt hier van een continuüm, dat typerend is
voor de arcadische traditie sinds de Romantiek: de verbinding tussen esthetische waardering, moreel
oordeel en persoonlijke gevoelens, of ook:
“(…) De verhoogde gevoeligheid voor natuur en de vergrote ruimte voor de innerlijke beleving
van burgers. De symboliek van natuur gaat voor de moderne burgers dieper dan een allegorie of
metafoor: in de ideaaltypen van natuur weerspiegelen zich persoonlijke emoties.” (ibid: 92)
Samengevat kan er gesteld worden dat zowel de verbreding als de verdieping de arcadische traditie
invloedrijk maken in onze moderne samenleving. Deze traditie valt duidelijk te onderscheiden van die
andere dominantie verschijning van natuur, de systeemnatuur. Toch zijn er ook enkele pijnpunten in het
moderne arcadisch natuurideaal te herkennen:
• Het moderne arcadische ideaal is inherent problematisch. Het hecht namelijk zeer aan de
onafhankelijkheid van de natuur, “(…) maar neemt daarbij als richtpunt precies die verschijning van
de natuur – de levende ongerepte natuur – die zich nauwelijks meer aan menselijke beïnvloeding kan
onttrekken. De praktijk van natuurbescherming scherpt dit probleem in zekere zin aan: om de
ongerepte natuur veilig te stellen wordt zij afgebakend, afgeschermd, beheerd, gerestaureerd en zelfs
opnieuw ontwikkeld; daarmee wordt de beheersing van deze natuur door de mens onderstreept.” (ibid:
94) (Zie opnieuw wildernisparadox paragraaf 3.3.)
• Waar voorheen (eind 19e, begin 20e eeuw) de relatie tussen natuurwaardering, kunst en wetenschap
duidelijk aanwezig was, lijken de natuurrepresentaties van de hedendaagse kunst al lang niet meer op
de conventionele arcadische natuurbeelden.
• De spanning tussen de idealisering van natuur en de omgang met natuur in de sfeer van productie en
markt. Oftewel, “de arcadische omgang met natuur contrasteert immers in vele opzichten met de
geïndustrialiseerde omgang met natuur en een verzoening is dus niet zonder meer te realiseren.” (ibid:
97)
Het bovenstaande recapitulerend en completerend kunnen we stellen dat systeemnatuur de dominante
traditie is in onze moderne samenleving, met de natuurwetenschap en op technologie gebaseerde
productie. Belangrijke pijlers van de moderne arcadische natuurwaardering zijn de arcadische ideaaltypen
van wildernis en rurale idylle.30 Beide natuurverschijningen worden geconcretiseerd en toegeëigend in de
leefwereld (Van Koppen 2002: 99):
“Natuur in de leefwereld van de moderne burger wordt gearticuleerd door begrippen, projecties en
artefacten van de systeemnatuur, maar minstens evenzeer door de representaties van arcadische
natuur.”
Het is nu de taak om de voortschrijdende modernisering niet te laten doorslaan naar de systeemnatuur.
Maar dit ‘doorslaan’ gebeurt al honderden jaren, waarbij de natuur op systematische wijze wordt gebruikt
30

Overigens merkt Van Koppen terecht op dat er ook nog andere betekeniskaders zijn die invloed hebben op onze
omgang met de natuur (bijvoorbeeld religie, persoonsgebonden ervaringen of andere wetenschapstradities), deze
hebben echter niet dezelfde dominante plaats in onze samenleving.
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en venietigd. Van Koppen stelt dat ‘reflexieve modernisering’ het antwoord is. Daarover schrijven we
meer in de volgende paragraaf.
8.3 Keulartz’ pragmatisch, Van Koppens reflexief antwoord, en een vergelijk
Nu we kennis hebben gemaakt met beide auteurs, bij Keulartz een duidelijk probleem en archeologische
methode hebben gevonden, en bij Van Koppen een sociologische kader waar een plaats wordt bepaald
voor de natuur in de moderniserende samenleving, kunnen we kijken naar de oplossingen die zij
aandragen. Bij Keulartz is dat een meer pasklaar antwoord, terwijl Van Koppens voorstel eerder een
verlengstuk is van zijn sociaaltheoretisch onderzoek. Na een korte bespreking hiervan, eindigen we de
paragraaf met een vergelijk. Niet zozeer om het vergelijken zelf, maar als voorbereiding op het bespreken
van de exoot en het kader waarin we dat doen.
In Keulartz’ Strijd om de natuur (1995) wordt gezaaid wat in Werken aan de grens (2005) wordt geoogst.
Ofschoon Keulartz ook in het eerst genoemde boek een voorzichtig alternatief schetst voor de radicale
ecologie en ter ‘bevrijding’ van het onderdrukt geding en het gesmoord geschil, vinden we in het tweede
genoemde werk pas een bevredigend alternatief. We zien daarbij dat het probleem waarvoor Keulartz zich
gesteld ziet zich niet langer beperkt tot het polemisch aspect met betrekking tot de populaire denkwijzen
binnen de milieufilosofie; het is Keulartz’ nu ook te doen om “de spanning tussen duurzaamheid en
diversiteit”. Een van de grootste obstakels voor een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen is
namelijk (Keulartz 2005 16):
“(…) De spanning tussen de noodzaak tot een geïntegreerde aanpak en nauwe samenwerking bij
grensoverschrijdende en sterk met elkaar verweven milieuproblemen enerzijds, en de grote
verscheidenheid van groepen en gemeenschappen met diverse en soms divergerende visies en
levensbeschouwingen anderzijds.”
Keulartz’ pragmatische insteek neemt nu duidelijke vormen aan. Het pragmatisme laat zich kennen door
“de voorrang van de praktijk boven de theorie” (Keulartz 2005: 29) en verzet zich tegen de gangbare, op
de epistemologie gefixeerde filosofie. Vandaar dat het pragmatisme zich richt op antitheses, daarmee
agerend tegen bepaalde filosofische uitgangspunten die in praktijk vaak het oplossen van problemen in de
weg staan. Keulartz onderscheidt drie essentiële antitheses van het pragmatisme (Keulartz 2005: 29-30):
1. Het verwerpen van het funderingsdenken, waarvoor een uitgesproken fallibilisme in de plaats komt.
“De ‘quest for certainty’, die de filosofie sinds Descartes hoog in het vaandel draagt, dient voorgoed
als illusior te worden opgegeven: al onze overtuigingen dragen een provisorisch karakter en zijn in
principe voor herroeping of herziening vatbaar.”
2. De tweede antithese verzet zich tegen het gelijkstellen van het fallibilisme met het scepticisme.
“Wanneer absolute zekerheid bij gebrek aan metafysische garanties onhaalbaar blijkt, betekent dat
allerminst dat men aan universele twijfel is overgeleverd. Er is, aldus de pragmatisten, een wereld van
verschil tussen feilbare kennis en helemaal geen kennis. Er is slechts meer of minder betrouwbare
kennis”
3. Het pragmatisme verwerpt ook elke vorm van essentialisme. “Het dualisme van wezen en verschijning
is echter slechts een van de vele dualismen waarmee het filosofisch jargon van oudsher doorspekt is.
Andere bekende voorbeelden zijn het dualisme van theorie en praktijk, van bewustzijn en
buitenwereld, van plicht en neiging en van feit en waarde. De traditionele filosofie voorziet deze
onderscheidingen van een ontologische status en maakt ze in die hoedanigheid tot een geliefkoosd
onderwerp van filosofische speculatie. Volgens pragmatisten gaan deze onderscheidingen niet aan het
onderzoek vooraf maar worden ze met het oog op de praktijk pas ín het onderzoek zelf gevormd of
geconstrueerd. De grenzen tussen tegengestelde begrippen liggen dan ook niet op voorhand en voor
eens en altijd vast maar vertonen eerder een veranderlijk en vloeibaar karakter.”
Vanuit deze antitheses vloeit Keulartz’ oplossing voort. Het alternatief dat Keulartz presenteert is
‘contextueel’ van aard (in tegenstelling tot de ‘categorische’ aard van de radiciale ecologie, die volgens
Keulartz essentialistisch, algemeen, abstract en dualistisch is).
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“De contextuele stijl is concreet, benadrukt het belang van interactieve complexiteit en schat van
geval tot geval, eerder inductief dan deductief, wat de morele kansen en risico’s zijn.” (Keulartz
2005: 159)
Keulartz bespreekt een aantal middelen om conflicten op te lossen of hanteerbaar te maken. Het
doorbreken van dualismen door gradualisering, het overwinnen van hardnekkige beleidscontroverses door
reframing van de problemen in kwestie, en het faciliteren van de communicatie over de scheidslijnen van
uiteenlopende sociale werelden heen via de introductie en manipulatie van grensobjecten, zijn daar enkele
voorbeelden van. Uiteindelijk kunnen we echter zeggen dat het ontwikkelen van een ‘dubbele visie’
centraal staat. Die visie is er op gericht vanuit een bepaald kader te denken en handelen en tegelijkertijd
het bewustzijn te cultiveren dat er ook andere kaders bestaan waarmee serieus rekening moet worden
gehouden (Keulartz 2005: 12).
Sterk vereenvoudigd gesteld is het ook Van Koppen te doen om de mogelijkheden tot een harmonisch
samenleven in een pluralistische maatschappij met de natuur. Daartoe is volgens hem reflexieve
modernisering een noodzaak. Met betrekking tot natuur en natuurbescherming dient men uit te gaan van
een onderscheid tussen de aantasting van natuur als hulpbron (de systeemnatuur) en kwesties waarbij
arcadische natuurwaarden in het geding zijn. Wat betreft het eerste aspect betekent rationalisering van de
natuur meer inzicht verkrijgen in de fysieke processen die leiden tot natuuraantasting en betere
technologische beheersing van die processen. Met betrekking tot het tweede aspect spreekt Van Koppen
van rationalisering van de leefwereld als er op redelijke wijze uitwerking wordt gegeven aan de arcadische
waardering. Dat impliceert een openheid naar de wereld en argumentatieve debatten. Maar, en dit is in het
licht van dit onderzoek een belangrijk punt, openheid naar de wereld betekent in dit geval niet de toeeigening van natuurwetenschappelijke inzichten, maar de sensibiliteit met betrekking tot een scala van
morele en esthetisch-expressieve betekenissen van de natuur. (Van Koppen 2002: 144-145) Reflexieve
sturing betekent dan enerzijds de waarheidsaanspraken van de systeemnatuur in twijfel trekken om er
vervolgens op voort te bouwen en anderzijds ideaaltypen uit de arcadische traditie te overdenken en te
implementeren.
Een vergelijk: veel overeenkomsten
In het vervolg wijs ik op een aantal verschillen, maar vooral op overeenkomsten tussen enerzijds Van
Koppens theorie en anderzijds het pragmatisme zoals dat vorm aanneemt bij Keulartz. Dit vergelijk kan
beschouwd worden als een synthese van beide auteurs, waaruit het kader waarmee we de exoot willen
overdenken, voortvloeit. Toch dient er op voorhand een aantal kanttekeningen te worden gemaakt bij dit
vergelijk. Van Koppens theorie is grotendeels beschrijvend, en slechts op enkele punten normatief. Nu
gaan de verschillende elementen van hoe de wereld is, en hoe de wereld zou moeten zijn vaak hand in
hand, maar toch is het normatieve aspect in het pragmatisme veel duidelijker aanwezig. De antithesen
laten al zien dat het uitgangspunt van het pragmatisme een veroordeling van andere theorieën impliceert;
het pragmatisme is in de wortels normatief. Daarbij stel ik één (sociologische) theorie – die van Van
Koppen – tegenover een uitgewerkte filosofie met verschillende stromingen en takken. Dit kan evenwel
verdedigd worden met de aantekening dat ik hier Keulartz’ interpretatie van het pragmatisme heb
weergegeven (wat overigens naar mijn idee een representatieve interpretatie is).
Ook wil ik wijzen op het volgende: Van Koppens theorie is voor een belangrijk deel gebaseerd op
Foucault en Habermas. Dit zijn contemporaine filosofen, zoals het pragmatisme een contemporaine
stroming in de geschiedenis van de filosofie is. Een overeenkomst tussen de genoemde stroming en de
filosofen is in ieder geval dat zij verbonden zijn onder de noemer van de hedendaagse filosofie. Die
filosofie bouwt in zijn geheel (hoewel hier natuurlijk altijd uitzonderingen op te vinden zijn) voort op de
kentheorie van Kant, op de antropologie van het subject, op inzichten in specifieke, zeer gespecialiseerde
takken van wetenschap, enzovoort. Kortom, de overeenkomsten tussen Van Koppens theorie en het
pragmatisme zijn voor een deel ook overeenkomsten die inherent zijn aan de hedendaagse filosofie.
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Met deze kanttekeningen kunnen we tot een vergelijk komen. Het valt meteen op dat er een aantal in het
oog springende overeenkomsten tussen het werk van de twee schrijvers is.
1) Wellicht de belangrijkste overeenkomst is dat beide auteurs antwoord geven op nijpende moderne
problemen die verband houden met de natuur. Van Koppen doet dit in het bredere kader van de
moderniteit en de rationalisering van de natuur, terwijl Keulartz zich richt op machtsdispositieven
binnen de discipline van de milieufilosofie. Met zijn tweede werk onderstreept Keulartz dat zijn eerste
boek een specifieke invulling is van een breder onderzoeksthema dat beschreven wordt met de
spanning tussen diversiteit en duurzaamheid.
2) Beide auteurs hanteren dezelfde waarden; die hebben op de eerste plaats een democratische en plurale
lading. De pragmatisten noemen dit de ‘creatieve democratie’. Het is hen te doen om de
mogelijkheden tot samenleven in een pluralistische maatschappij. Van Koppen zegt iets soortgelijks in
zijn inleiding. Zijn insteek is echter sociaaltheoretisch van aard, terwijl Keulartz een praktisch
antwoord zoekt: “Het gaat om het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten die tegelijk
werkzaam en waarbaar zijn.” (Keulartz 2005: 27).
3) In Van Koppens opvatting over wetenschap (als één van de aandrijvers van de moderniserende
samenleving) zien we een markante overeenkomst met de zogenaamde modus 2 wetenschap, die
“sterk toepassingsgericht, transdisciplinair en innig verweven met de samenleving” is (Keularz 2005:
23). (“Dit in tegenstelling tot modus 1 wetenschap, die beantwoordt aan de klassiek visie van
‘zuivere’, fundamentele, disciplinair georganiseerde en autonome, los van de samenleving staande
wetenschap.” (Keulartz 2005: 23, naar Nowotny, Scott en Gibbons 2002.))
4) Evenals het pragmatisme verzet Van Koppens model zich tegen de ‘grote ecologische verhalen’ (zie
ook het postmodernisme in paragraaf 3.5). De pluriformiteit waarmee de systeemnatuur en de
arcadische traditie zich concretiseren in de leefwereld is onverdraagzaam ten opzicht van deze
verhalen. Van Koppen laat zien dat deze verhalen daarenboven te veel leunen op de ‘uniforme’
ecologie. In alle sociale praktijken waarin de natuur een gezicht krijgt (natuurrecreatie,
natuuronderzoek, natuurbeheer) zijn arcadische elementen te vinden. Grote verhalen over ‘de natuur’
zijn daarom uit den boze voor Van Koppen, en hij zou dan ook zonder twijfel meegaan met Keulartz
wanneer deze zegt (Keulartz 2005: 38):
“We moeten (…) afstand nemen van de metafysische gedachte dat er zoiets bestaat als een ‘ware’
natuur en ons vertrouwd maken met de gedachte dat er verschillende naturen bestaan, afhankelijk
van de uiteenlopende perspectieven waarmee de meerdimensionale werkelijkheid door ons
beoordeeld en gewaardeerd wordt.” (Vergelijk de notie van ‘contested natures’ in paragraaf 3.3.)
5) Van Koppen zal het vermoedelijk eens zijn met Keulartz’ kritiek op de als zodanig voorgestelde
radicale ecologie. Uit Van Koppens verhaal wordt duidelijk dat de breuklijnen die door het
betekeniskader van de systeemnatuur lopen het ten enenmale onzinnig maken een pleidooi te houden
voor ongenuanceerde fixatie op natuurwetenschap. Tevens laat Van Koppen aan de hand van zijn
beschouwing over de geïdealiseerde natuur zien dat zelfs achter de ideeën van de ‘objectieve’
ecologen natuurbeelden schuilgaan die hun oorsprong vinden in de arcadische traditie. En zoals we bij
punt vier zien, vindt hij dat deze grote ecologische verhalen te veel op de ‘uniforme’ ecologie leunen.
Dat conflicteert namelijk met de in punt twee naar voren gebrachte notie van democratie en pluraliteit
(Van Koppen 2002: 143):
“De maatschappij bestaat immers uit vele actoren met verschillende perspectieven op de wereld.
Onder condities van individuele vrijheid en democratie kunnen de visies die de wereld
verstaanbaar maken en de structuren die aan de maatschappij een samenhang verlenen niet
duurzaam worden opgelegd en afgedwongen door een beperkte groep van machthebbers.”
Andersom, zouden we Keulartz’ ideeën in de termen van Van Koppen gieten, dan kunnen we spreken
van een extreme fixatie op kennis die voorvloeit uit het betekeniskader van de systeemnatuur.
6) In aansluiting op gemaakte punt dat beide denkers een plaats hebben in de contemporaine filosofie,
vinden we bij beiden een nadruk op het werk van Habermas en Foucault terug. De eerste wordt
gebruikt voor o.a. zijn uitgewerkt concept van ‘leefwereld’ en zijn algehele communicatietheorie.
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Foucault wordt door Van Koppen onder andere gebruikt voor zijn epistemetheorie, zijn rationalisering
van de omgang met de natuur aan de hand van biomacht en zijn idee van de breuklijnen. Voor
Keulartz is die laatste notie evenzeer belangrijk, maar zoals we hebben gezien doet zijn Strijd om de
natuur op tal van punten expliciet een beroep op Foucaults werk. Er zijn overigens ook duidelijke
parallellen te vinden tussen de antithesen van het pragmatisme en enkele van Foucaults opvattingen.
Wat betreft de eerste antithese bijvoorbeeld zagen we al dat Foucault Kant verantwoordelijk houdt
voor de breuklijn die voortkomt uit het inzicht dat we geen kennis kunnen hebben van de wereld an
sich, waarmee op kentheoretisch vlak al werd getornd aan de quest for certainty die door de
pragmatisten wordt verworpen. Tevens zagen we dat Foucault met zijn ‘archeologie van het weten’
afstand neemt van waarheid of effectiviteit. Door zich te richten op de historische
mogelijkheidsvoorwaarden, wordt al duidelijk dat iedere waarheid een geconstrueerde waarheid is en
daarmee per definitie een provisorisch karakter heeft. Keulartz noemt in dit verband het normatieve
criterium, dat de belangrijkste verschuivingen binnen het pragmatisme in het denken over ethiek en
moraal heeft aangebracht. De eerste verschuiving is die van product naar proces: “Het pragmatisme
staart zich niet blind op de wetenschappelijke uitspraken, morele oordelen of beleidsaanbevelingen,
waarmee problemen tot een oplossing gebracht worden, maar heeft oog voor het hele traject van
probleemdefinitie tot probleemoplossing en voor de constructieve arbeid van de diverse stakeholders
daarbij.” (Keulartz 2005: 27) De tweede verschuiving is van de “context of justification” naar de
“context of discovery”. Het gaat dus niet langer om de rechtvaardiging van uitspraken, oordelen of
aanbevelingen. Er wordt gestreefd naar een ontwikkeling van een ‘morele heuristiek’, waarmee
problemen en conflicten op creatieve en constructieve manieren tegemoet kunnen worden getreden.
Wat betreft de tweede antithese zien we opnieuw overeenkomsten met Foucault. Foucault wijst
eveneens een radicaal scepticisme af. (zie Karskens 1999) Daarnaast gooit hij net zo min als de
pragmatisten het rationele denken overboord, maar wel de antropologische illusie van de ene rede.
Een probleem: Keulartz’ eenzijdige voorstelling
Het is niet onmogelijk meer overeenkomsten te vinden. Als gezegd gaat het hier echter niet om een
vergelijking op zichzelf, maar ter ondersteuning van het kader waaruit we de exoot zodadelijk zullen
benaderen. Ofschoon we inhoudelijk opvallend veel overeenkomsten vinden, is er, naast de eerder
genoemde punten, ook een heel belangrijk verschil te noemen. Keulartz stelt een hegemonie vast van de
radicale ecologie, waarbij verschillende andere takken van de ecologie in het gedrang komen (onderdrukt
geding), maar waarin ook geheel andere, ethische en esthetische aspecten worden genegeerd (gesmoord
geschil). Van Koppen laat echter zien dat, wanneer het bijvoorbeeld op natuurbescherming aankomt, er
wel degelijk esthetische (en in mindere mate ethische) elementen te identificeren zijn. De idealisering van
de natuur (die aanving met de Romantiek) wordt als de arcadische traditie beschreven en is terug te vinden
in verschillende sociale aspecten in de omgang met de natuur. En volgens Van Koppen speelt die
geïdealiseerde natuur zelfs een belangrijke rol in de besluitvorming omtrent die natuur. Naar mijn idee is
Van Koppens analyse daarin overtuigend, en het laat ons met het probleem zitten dat Keulartz’ verhaal
daarmee ten dele wordt ontkracht.
Dit is zonder twijfel een van de grote problemen van Keulartz. Ofschoon zijn verhaal innerlijk consistent
is (de arcadische inmenging wordt namelijk monddood gemaakt door de hegemoniale radicale ecologie),
geeft het een erg eenzijdig en compact beeld van de machtsverhoudingen binnen de milieufilosofie. Het
mag dan waar zijn dat de radicale ecologie daarbinnen een hegemonie bezit, mijns inziens overschat hij de
superioriteit van de radicale ecologie. We moeten hierbij een aantal dingen overwegen.
Ten eerste is er de hegemonievraag. Wanneer en waarom Keulartz precies van hegemonie spreekt wordt
niet duidelijk in zijn Strijd om de natuur. Eén criterium lijkt in ieder geval institutionalisering te zijn,
hetgeen blijkt uit zijn observatie dat in het Natuurbeleidsplan uit 1989(!) onvoldoende de verschillende
visies op natuur doorklinken. Afgezien daarvan lijkt de door Keulartz vastgestelde hegemonie eerder een
onderbuikgevoel dan een hardgemaakt feit. Hetzelfde geldt voor het onderdrukt geding; Keulartz spreekt
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van “verstikkend” en “monddood”, maar al te letterlijk kunnen we dit niet nemen, bijvoorbeeld blijkens
zijn eigen boek dat gelukkig nog wel gepubliceerd kon worden. Onderdrukking blijft dus een grootheid
zonder waarde.
Ten tweede – en dit valt Keulartz uiteraard niet te verwijten – is zijn Strijd om de natuur gepubliceerd in
1995. Het is niet onvoorstelbaar dat de hegemonie van de radicale ecologie ondertussen is weggeëbd. Dit
wordt deels ondersteund door de observatie van Keulartz (2005: 10), waarin hij verschillende
veranderingen in de afgelopen tien jaar in beleids- en bestuursprocessen vaststelt. Hij noemt dit een
horizontale en verticale verschuiving. Het eerste duidt op de overgang van publieke naar particuliere
organisaties waarbij het niet langer gaat om ‘command and control’, maar om ‘contract en convenant’. De
verticale verschuiving is die van het nationale naar het supranationale en subnationale bestuursniveau.
Deze interactie op veel verschillende en tussen veel verschillende bestuurslagen wordt ook wel ‘multilevel governance’31 genoemd. Het punt is dat de nationale overheid aan macht inboet, simpelweg omdat
de tegenstelling tussen overheid aan de ene kant en het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties
aan de andere kant vervaagt. Daarbij komt dat er sinds 1950 veel meer ngo’s en gelijksoortige organisaties
zijn ontstaan, en ook de ontwikkeling van een steeds groter internationaal (rechts)kader zorgt ervoor dat
de macht in de traditionele zin van het woord (NB de soevereine macht waartegen ook Foucault ageert)
verdwijnt. Binnen deze macro-ontwikkelingen zou het op zijn zachtst gezegd zeer verbazen een
‘archaïsche’ rolverdeling terug te vinden waarin de radicale ecologie een “verstikkend” effect heeft op
zowel haar eigen als buiten haar discipline. Dit betekent ofwel dat het ‘multi-level governance’- en
‘contract en convenant’-verhaal nog niet zo ver is als gewenst, ofwel dat de hegemonie van de radicale
ecologie inderdaad aan het wegkwijnen is.
Ten derde stellen we vast dat Keulartz’ meest recente boek een alternatief is voor de diagnose die hij in
zijn eerste boek maakt. En in dat opzicht blijft het daarin gemaakte argument tegen de radicale ecologie
hegemonie een van de uitgangspunten.
Tot slot houdt Keulartz in dat laatste boek een warm pleidooi voor de implementatie van natuurbeelden in
het natuurbeleid. Dat duidt erop dat Keulartz nog steeds een eenzijdige, ecologische insteek in het beleid
terugvindt.
Maar zelfs als we deze vier punten in overweging nemen (die ons overigens naar verschillende hoeken
sturen) blijft het een feit dat de Strijd om de natuur geen oog heeft voor de reeds in onze samenleving (en
milieufilosofie) aanwezige arcadische traditie. Men zou nog kunnen stellen dat dit simpelweg komt
doordat de Nederlandse milieufilosofie waartegen Keulartz ageert er geen oog voor heeft. Maar dan
negeren we dat de claim van Keulartz uiteindelijk de milieufilosofie overstijgt en over het gehele
Nederlandse milieubeschermingsparadigma een uitspraak doet (dat die claim er is, baseer ik bijvoorbeeld
op de koppeling die Keulartz maakt tussen de hegemonie van de radicale ecologie en de
institutionalisering daarvan in nationaal beleid). We kunnen dus concluderen dat Keulartz’ eerste werk het
belang van de arcadische traditie over het hoofd ziet. Dit hiaat hebben we echter reeds gecompenseerd
met, en is bloot komen te liggen door, Van Koppens uitgebreide beschrijving van de integratie van de
arcadische traditie in sociale praktijken.
Overigens willen we hier ook nog een enkel woord kwijt over de diepe ecologie zelf (als onderdeel van de
radicale ecologie). Volgens Keulartz probeert zij een zweem van wetenschappelijkheid op te roepen. Maar
we moeten eerlijkheidshalve ook vaststellen dat de diepe ecologie zich op bepaalde punten zeer sterk
verzet tegen het primaat van de wetenschap. Arne Naess bijvoorbeeld, initiator en bekendste voorvechter
van de ‘diepe ecologie’-beweging, doet een groot beroep op een ‘ecologisch bewustzijn’ dat, zoals de term
al aangeeft, volledig aan de wetenschapspraktijk voorbij gaat. Deze ethiek is gebaseerd op een holistisch,

31

‘Governance’ is overigens ook een term die Foucault leven heeft ingeblazen. Dat betekent dat hij zo’n veertig jaar
in nagenoeg ongewijzigde vorm bestaat!
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onverifieerbaar inzicht, waarin het gaat om identificatie met de niet-menselijke wereld (Naess, geciteerd in
Dobson 2000: 47):
“Self-realisation cannot develop far without sharing joys and sorrows with others, or more
fundamentally, without the development of the narrow ego of the small child into the
comprehensive structure of a Self that comprises all human beings. The ecological movement – as
many earlier philosophical movements – takes a step further and asks for a development such that
there is a deep identification of all individuals with life.”
Ook dit geeft aan dat Keulartz’ pleidooi redelijk ongenuanceerd is. Argumentatief en retorisch gezien is
het een sterk verhaal, omdat het zich duidelijk afzet tegen een goedomlijnde vijand, die op gemene en
slinkse wijze anderen “monddood” maakt zodat de eigen hegemonie en machtspositie nimmer in het
geding komt. We moeten ons echter afvragen of met deze ongenuanceerde schets van de radicale ecologie
door Keulartz niet de zonde wordt begaan waartegen hij predikt. In dat opzicht is Van Koppens werk
evenwichtiger en betrouwbaarder. We zagen echter ook dat dit werk veel minder normatief is. Deze frictie
in de analyse van Keulartz, zal in een later stadium ook bij onze eigen analyse van de exotenproblematiek
naar boven komen. Het gaat bij deze moeilijkheid steeds om de vraag wanneer er nu sprake is van een
hegemonie die ‘verstikkend’ werkt; wat houdt dit in voor de overige coalities, en hoe moeten we ermee
omgaan? Daarover meer in hoofdstuk 9.
8.4 Samenvatting en conclusie
De hoofdvraag van dit hoofdstuk luidt: Hoe ziet het theoretisch kader eruit waarmee de hegemoniale
coalitie wordt gedeconstrueerd? In het voorafgaande hebben we de lijnen van dit kader geschetst aan de
hand van Keulartz en Van Koppen, die op hun beurt een groot beroep doen op Foucault (zie hoofdstuk 3).
Beide auteurs maken tot op zekere hoogte een archeologie en genealogie van hun eigen discipline. Deze
pennenvruchten zijn niet alleen beschreven omdat zij de ingrediënten vormen voor de synthese die volgt,
maar ook omdat daarmee een deel van de geboorte van de ‘context’ van het exotendiscours (en dus de
tegencoalie) aan ons voorbij trekt. Daarnaast vormt het een aanvulling op hoofdstuk 3, dat de beschrijving
van de disciplineringstechnieken in hoofdstuk 9 voorbereidt.
Met Keulartz laten we zien dat de biomacht niet alleen een voet heeft in ons moderne episteme door
middel van de geneeskunde, maar ook door middel van de ecologie. Het blijkt dat de drijvende kracht
hierachter, de biologie, in dezelfde mate verantwoordelijk is voor de geboorte van de geneeskunde als
voor de ecologie. Dan maken we een sprong naar het begin van de 20e eeuw, waarbij we zien dat het
holisme (dat door Keulartz wordt geïdentificeerd met de radicale ecologie) een mengeling is van filosofie
en ecologie. De verhoudingen daarbij zijn sindsdien echter scheefgegroeid, waardoor de moderne radicale
ecologie voortdurend probeert het keurmerk van wetenschappelijkheid te verwerven met ideeën die in de
rest van de ecologie niet zelden als achterhaald worden bestempeld. Het probleem is echter dat de positie
van de radicale ecologie sterk hegemoniaal is binnen de Nederlandse milieufilosofie. Dat betekent dat
tegenstrijdige theorieën en andere geluiden binnen de ecologie volledig worden genegeerd door de
radicale ecologie, alsook dat maatschappelijke geluiden buiten de ecologie, bijvoorbeeld ethische of
esthetische kenmerken van de natuur, volledig worden genegeerd. Keulartz spreekt in dit verband, in
navolging van Lyotard, van respectievelijk een onderdrukt geding en een gesmoord geschil.
Van Koppens analyse is meer sociologisch ingesteld, en minder normatief. Zijn uitgangspunt is de vraag
naar de plaats van de natuur in de moderniteit. Een antwoord zoekt hij aan de hand van de (historische)
rationalisering van de omgang met de natuur. Daarin onderscheidt hij twee aspecten. Ten eerste de
systeemnatuur, die staat voor onze materiële omgang met de natuur en de manier waarop we haar op
natuurwetenschappelijke wijze proberen te ontleden. Het tweede aspect is de idealisering van de natuur,
die ook wel de arcadische traditie wordt genoemd. Van Koppen laat zien dat deze traditie onder invloed
van verbreding en verdieping een invloedrijke kracht in onze moderne samenleving is geworden. De plek
waar de systeemnatuur en de arcadische traditie bij elkaar komen is de leefwereld. Het probleem is nu dat
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de systeemnatuur de laatste eeuwen volledig is doorgeslagen, hetgeen blijkt uit de alsmaar
voortschrijdende vernietiging van de natuur.
Keulartz’ antwoord op de door hem voorgestelde moeilijkheden vertrekt vanuit het pragmatisme, dat
onder andere elke vorm van funderingsdenken verwerpt, en een krachtig falibilisme voorstaat. Van daaruit
dient een contextuele stijl ontwikkeld te worden, wat uiteindelijk lijdt tot een ‘dubbele visie’ waarin men
voortdurend bewust is van de relativiteit van de eigen waarheid, en de plurale context waarin die waarheid
staat. Van Koppens antwoord op het probleem van een alsmaar sterker wordende systeemnatuur is
reflexieve modernisering. Dat betekent kortgezegd enerzijds het uitwerken van de arcadische waardering,
en anderzijds meer inzicht krijgen in de fysieke processen die de natuur aantasten. Dat moet hand in hand
gaan met een sensibiliteit voor de morele en esthetische betekenissen die door de maatschappij aan de
natuur worden gegegeven.
Het vergelijk dat op basis van deze auteurs totstandkomt, vormt het kader van waaruit we de
exotenproblematiek willen benaderen. Dit kader krijgt aan de hand van vijf punten vorm:
(1) Pluraliteit en democratie is het uitgangspunt;
(2) Moderne wetenschap is transdisciplinair, toepassingsgericht en nauw verweven met de
samenleving;
(3) ‘Grote verhalen’ over de natuur (en de exoot) worden afgeschaft;
(4) Een ongenuanceerde fixatie op de natuurwetenschap (of systeemnatuur) is onwenselijk en
onbruikbaar bij het oplossen van natuurproblematiek;
(5) Aan recente ontwikkelingen als ‘van product naar proces’ en ‘van de context van rechtvaardiging
naar de context van ontdekking’ wordt gehoor gegeven door ons tot een ‘morele heuristiek’ te
wenden.
Tot slot stellen we vast dat, ofschoon Keulartz’ theorie van het onderdrukt geding en gesmoord geschil
een belangrijke inspiratiebron vormt, het een eenzijdige voorstelling van de hegemoniale radicale ecologie
schetst. Dit is deels een tekort van zijn kant, en deels een moeilijkheid die onherroepelijk de kop opsteekt
wanneer men in termen van hegemonie denkt en onderzoekt.
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Dit hoofdstuk zoekt antwoord op de vraag: Hoe kan de coalitie met de discursieve hegemonie worden
gedeconstrueerd aan de hand van de notie van disciplinering? Per paragraaf zal een aspect van die
disciplinering belicht worden. Dat cumuleert in paragraaf 9.5 in een conclusie waarin de hoofdvraag
expliciet beantwoord wordt. Die beantwoording krijgt onder andere vorm aan de hand van de twee termen
die in het vorige hoofdstuk uit de doeken zijn gedaan: het onderdrukt geding en het gesmoord geschil, –
nu toegepast op het exotendiscours. Maar eerst gaan we nog eens kort in op de notie van ‘disciplinering’
zoals die in Foucaults werk naar voren kwam.
Foucault gebruikte de notie van ‘biomacht’ voor de politieke biologie van de bevolking, en
‘disciplinering’ voor de politieke anatomie van het lichaam. Met Keulartz hebben we kort geraakt aan de
observatie dat er naast het medicaliseringsproces ook zoiets als een ecologiseringsproces heeft
plaatsgevonden en plaatsvindt. Binnen het onderwerp van de exoot is het beste voorbeeld daarvan dat het
gehele exotendiscours een welhaast unaniem beroep doet op de ecologie. Biomacht is echter moeilijk
aantoonbaar met een discoursanalyse zoals in dit onderzoek uitgewerkt. Daarvoor zijn doorgaans rijk
geïllustreerde historische beschrijvingen nodig à la Keulartz en Van Koppen, en uiteraard zoals Foucault
dat zelf veelvuldig heeft gedaan. In hoofdstuk 3 hebben we echter gezien dat de discoursanalyse
voortvloeit uit een specifieke micromachtsopvatting, die eerder positief dan negatief wordt begrepen.
Disciplinering is daarmee onlosmakelijk verbonden, en samengevoegd betekent het dat de disciplinerende
macht niet draait om het onttrekken of ontnemen, maar om het dresseren. We zagen ook dat deze
dressering probeert om de krachten tot een geheel te smeden, te vermenigvuldigen en methodisch te
ontleden tot op de noodzakelijke en elementaire kenmerken. Onder andere met behulp van het dresseren
‘fabriceert’ disciplinering individuen.
Hoe zou dit kunnen slaan op de tegencoalitie? Het meest voor de hand liggende is om na te gaan hoe de
tegencoalitie, met behulp van haar hegemonie, alle actoren binnen het discours haar wil probeert op te
leggen. Merk overigens op dat dit – indien wenselijk – een moeilijk te doorbreken proces is: de
tegencoalitie zal er alles aan doen haar hegemonie te handhaven, precies door gebruik te maken van die
hegemonie. De kardinale vraag die zich opdringt is: op welke manier kunnen we deze disciplinering
terugvinden bij de tegencoalitie?
Voor de beantwoording van deze vraag herhalen we kort wat hierover in paragraaf 3.6 is gezegd.
Disciplinering gebeurt op basis van uitsluitingsmechanismen die vorm krijgen in de vorm van drie
technieken of instrumenten (Foucault 2005: 238 en verder):
1. Het hiërarchisch toezicht: Hetgeen “een apparaat waarin de observatietechnieken machtseffecten
bewerkstellingen” veronderstelt. (Bijvoorbeeld de legerplaats, hospitaalgebouwen of
schoolgebouwen). Het is Foucault er dus om te doen dat er altijd een ruimtelijke en hiërarchische
aaneenschakeling van toezicht is;
2. De normaliserende sanctie: Hierbij gaat het om de infrastructuur van het straffen. Een bijzondere
aandacht daarbij wordt gevestigd op wat hij noemt de microstrafstelsels (op grond van tijd, activiteit,
gedrag, etc.), dat zijn subtiele straffen die er voor zorgen dat ieder subject gevangen is in een
universum van straf en strafbaarheid;
3. Het laatste instrument is het examen. Dat combineert de technieken van het hiërarchische toezicht met
die van de normaliserende sanctie. Het examen is de normatieve blik die kwalificeert, klasseert, en
straft. Dit is mogelijk omdat het examen de individuen zichtbaar maakt door ze te differentiëren.
Het is lastig deze punten te materialiseren in het exotendiscours, maar niet onmogelijk. Hiërarchisch
toezicht, toegepast op het exotendiscours, is feitelijk niets anders dan de discursieve sfeer waarin over de
exoot wordt nagedacht. Dit houdt voor een discoursanalyse nauw verband met het derde instrument, dat
niets meer en niets minder is dan het moment van publicatie over de exoot in een krant of
(semi)wetenschappelijk tijdschrift. In dit onderzoek is het examen dus het moment van publiceren, of het
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moment waarop de publicatie door anderen wordt gelezen en beoordeeld, bijvoorbeeld door een andere
publicatie of door institutionalisering in beleid. Het derde instrument is in dit onderzoek van minder
belang. Het eerste en het tweede instrument kunnen daarentegen op basis van de resultaten uit de
discoursanalyses goed uitgewerkt worden. Het gaat er echter niet om deze drie instrumenten zo duidelijk
mogelijk in de praktijken van de tegencoalitie terug te vinden. De drie technieken vormen eerder een
creatief houvast dan een belemmerende bepaling bij het identificeren van de verschillende
disciplineringstechnieken van de tegencoalitie.
9.1 Disciplinering via geloof in beheersbaarheid en het primaat van de (systeem)ecologie
Eén van de producten van de moderniserende samenleving is wat Van Koppen ‘systeemnatuur’ noemt. Dit
is een zeer breed begrip, dat duidt op onze materiële omgang met de natuur zoals die vorm heeft gekregen
door de natuurwetenschap. Zoals we hebben gezien leidt dat tot een interpretatie van natuur als systeem
van elementen en krachten. Een belangrijk neveneffect van deze interpretatie is dat de natuur als
beheersbaar, bruikbaar en manipuleerbaar wordt gepercipieerd. De vraag is nu of we deze systeemnatuur
kunnen herkennen in de (discursieve) praktijken rondom de exoot.
Eén van de opvallendste kenmerken van het exotendiscours, en met name van de tegencoalitie, is dat men
er keer op keer vanuit gaat dat de exotenproblematiek tot op zekere hoogte beheersbaar is en in bepaalde
banen valt te leiden. ‘Tot op zekere hoogte’, omdat vaak gewaarschuwd wordt voor scenario’s waarin een
bepaalde grens is overschreden, en het ‘te laat’ is. De exotenproblematiek groeit op dat moment boven het
hoofd van de mens, wordt oncontroleerbaar en is dus een losgeslagen gevaar. Gelukkig is het volgens de
meeste artikelen van de tegencoalitie nog niet zover, en wordt de lezer aangesproken om nu te handelen,
opdat het ergste kwaad voorkomen wordt. Daaruit spreekt een zeker opportunisme en een geloof in de
beheersbaarheid van de exotenproblematiek.32
Maar wellicht de grootste overtuiging dat de exotenproblematiek beheersbaar is, blijkt uit het exotische
bomen-discours, en de koppeling daarmee met omvormingsbeheer en natuurontwikkeling. Exotische
bomen worden geplant en gekapt; zij zijn een speelbal voor de natuurbeschermer, waarbij de eigen
dynamiek volledig ondergeschikt is aan de wil van de mens. Een aardige uitzondering daarop is de
‘bospest’, die over het algemeen als onbeheersbaar in artikelen naar voren komt. Wederom leggen deze
artikelen echter maar een klein kwantitatief gewicht in de schaal. Overigens zijn beiden concepten van
‘omvormingsbeheer’ en ‘natuurontwikkeling’, maar ook ‘rehabilitatie’ en ‘restauratie’ schoolvoorbeelden
van een geloof in beheersbaarheid van natuur. Soms is dat minimaal, zoals bij natuurontwikkeling, waarbij
het gaat om het scheppen van de mogelijkheidsvoorwaarden, zodat de natuur ‘het werk’ zelf kan
voortzetten. En soms is dat maximaal, bijvoorbeeld bij omvormingsbeheer. Men kan in de ingrijpendste
vorm het complete fysiek van een bos veranderen of laten verdwijnen.
De systeemnatuur is overal aanwezig in, en is zelfs een van de fundamentele vertrekpunten van
natuurbeheer. Met betrekking tot de exoot vinden we dit makkelijk terug. Dit zou kunnen verbazen, omdat
‘klassieke’ voorbeelden van de ecologische rampen die exoten elders hebben veroorzaakt (bijvoorbeeld
konijnen in Australië, of de nijlbaars in het Victoriameer), archetypes zijn van situaties die volledig
onbeheersbaar lijken. Dat besef lijkt bij de tegencoalitie echter in minieme mate aanwezig. Het
‘grenzeloze’ vertrouwen wordt ondersteund door tenminste twee mechanismen. Ten eerste wordt er
voortdurend op gehamerd dat de huidige mogelijkheid van beheersbaarheid omslaat in complete onmacht
als we niet snel handelen. Ten tweede worden voorbeelden van onbeheersbare exoten, of uit de hand
gelopen situaties aangehaald om te laten zien dat snel handelen tegen exoten bittere noodzaak is, maar nog
niet te laat. Uiteindelijk is er is dus geen fatalistisch, maar eerder een opportunistische houding bij de
32

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook enkele artikelen in de tegencoalitie zijn te vinden die een meer
fatalistisch beeld hebben. Dat zijn allemaal artikelen over een waterexoot. Klaarblijkelijk heerst er op dit vlak van
natuurbeheer en -bescherming een besef dat de exotenproblematiek minder goed beheersbaar is. We hebben dit
echter maar in 3 artikelen gevonden, en kwantitatief gezien legt het weinig gewicht in de schaal.
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tegencoalitie; een geloof in de beheersbaarheid van de exotenproblematiek. Uiteraard komt dit ook terug
in de institutionalisering: niet alleen preventieve, maar eveneens repressieve maatregelen zijn daarbij aan
de orde. Dat levert in sommige gevallen grappige, maar ook pijnlijke situaties op. In Nederland zijn er
bijvoorbeeld 300 muskusratvangers fulltime in dienst van de verschillende provincies. Recent wordt er
echter steeds harder getwijfeld aan het effect van de rattenvangers op de Nederlandse populatie (SDF
2005). Dit gebeurt al langer, en feit blijft dat de rattenvangers nog altijd (betaald) doorgaan met hun
praktijken. Uit dit voorbeeld blijkt niet alleen dat de exotenproblematiek in het algemeen voor beheersbaar
wordt gehouden, maar ook dat in sommige gevallen het idee leeft dat de exotenproblematiek op het
moment wordt beheerst.
Het punt is dat disciplinering plaatsvindt doordat er (voorafgaand aan ‘de macht van het eenvoudige
verhaal’, etc.) een kader wordt gecreeërd dat de exotenvervolging niet als een mogelijkheid beschouwt,
maar als een logisch gevolg en noodzakelijkheid: de exotenproblematiek is beheersbaar, en moet dus
beheerst worden. Met iedereen die niet meegaat in dit verhaal wordt afgerekend door het negeren van hen
die stellen dat de exotenproblematiek onbeheersbaar is (deze vorm van fatalisme is zeldzaam), ofwel door
het belachelijk maken van hen die menen dat de implicatie niet klopt en dus vinden dat de exoot niet
beheerst hoeft te worden (de ‘klassieke’ voorbeelden, voert de tegencoalite dan aan, waarin de exoot ‘alles
vernietigt’, spreken immers boekdelen).
Uit hoofdstuk 5 en 6 is gebleken dat nagenoeg alle coalities op de eerste plaats terugvallen op ecologisch
gestoelde argumentatie. Maar voor de tegencoalitie was dit bij uitstek het geval. Die ecologische
argumentatie kan gelezen worden als onderdeel van de natuurwetenschap en dus als pendant van de
systeemnatuur. Het woord ‘systeem’ komt ook terug in wat Keulartz de systeemecologie noemt, en wat hij
ziet als één van de belangrijkste stromingen binnen de radicale ecologie. De vraag die zich nu opdringt is
of we enerzijds de systeemecologie, waarover Keulartz spreekt, kunnen koppelen aan anderzijds de
tegencoalitie en de systeemnatuur. Toch stuiten we daarbij ook op moeilijkheden: omdat Keulartz de
systeemecologie niet duidelijk onderscheidt van de radicale ecologie, komt hij te spreken over pseudoecologische argumentatie, die hij later nog steeds als onderdeel van de systeemnatuur ziet. Als Keulartz
met ‘pseudo’ doelt op achterhaalde ecologische argumentatie (maar dit lijkt onwaarschijnlijk) dan is zijn
gevolgtrekking correct. Doelt hij met ‘pseudo’ echter op het niet-wetenschappelijke karakter (en dit is in
het licht van het holisme en de radicale ecologie waarschijnlijker) van de ecologische argumentatie, dan is
de verwarring compleet. Om hier een niet nog grotere soep van te maken laten we vanaf hier de radicale
ecologie buiten beschouwing, en kijken we louter naar de relatie tussen de tegencoalitie en de
systeemecologie.
Met deze aanpak blijkt Keulartz’ analyse nog waardevol, omdat we duidelijke overeenkomsten zien tussen
het gebruik van de ecologische argumentatie door de tegencoalitie en de systeemecologie zoals gebruikt in
de milieufilosofie. Helaas is dit een indirect vergelijk, omdat we de ecologie als indelingswaarde bij de
argumentatie niet nader gespecificeerd hebben; waar Keulartz de evolutionaire ecologie afzet tegen de
systeemecologie, is in onze discoursanalyse de analytische categorisering beperkt tot de algemene
ecologie (die alle gespecificeerde vormen daarvan omvat). Toch hebben we aanknopingspunten voor het
nader indelen van deze brede ‘ecologie’-categorie. We moeten dan een kleine stap terug zetten, kijken wat
Keulartz precies bedoelt met systeemecologie en in welk opzicht die verschilt van evolutionaire ecologie.
Keulartz merkt de systeemecologische benadering ook aan als ‘neo-Clementiaans’. Clements stelt dat de
natuur overal en telkens weer tendeert naar een stabiele evenwichtstoestand, en dat ze deze statische
toestand ook met zekerheid zal bereiken en tot in lengte van dagen zal handhaven, waneer ze tenminste bij
dit streven niet door menselijk ingrijpen gestoord wordt. Dit in tegenstelling tot de ideeën van
evolutionaire ecologen, die denken dat verandering ‘natuurlijker’ is dan stabiliteit. Keulartz roept Daniel
Botkin met zijn Discordant harmonies aan als een van de bekendste vertegenwoordigers van deze
stroming. Overal waar we bestendigheid verwachten, stelt Botkin, vinden we verandering. (Keulartz 1995:
182) Tevens valt op dat Keulartz de systeemecologie expliciet verbindt met de opvattingen van de
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hedendaagse natuurontwikkelaars. Die opvattingen vertonen namelijk grote verwantschap met die van de
vooroorlogse non-interventionisten rond Weevers, die zich op hun beurt weer op Clements beriepen.
Natuurontwikkelaars verschillen in dit opzicht van de vroegere Clementianen dat het filosofisch holisme
van Clements ingeruild wordt voor het pragmatisch holisme van Odum, die ecosystemen als stationair
draaiende machines voorstelt. Het enige verschil tussen de diepe ecologen en natuurontwikkelaars is dat
de laatstgenoemden een mechanicistische in plaats van een organicistische natuurvisie hebben. Dat
resulteert erin dat natuurontwikkelaars hun ‘ecologische referentie’ presenteren als het enige objectieve
toetsingskader (zie bijvoorbeeld Vera (1997), ook in subparagraaf 5.2.2) Volgens Keulartz ligt deze
mechanicistische natuurvisie ook ten grondslag aan het Nederlandse natuurbeleid.
Zo vinden we twee aanknopingspunten op basis waarvan we een vergelijk kunnen trekken tussen de
tegencoalitie en de systeemecologie: (1) het hanteren van het idee dat ‘echte’ natuur in evenwicht is; (2)
de ideeën van de natuurontwikkeling, met een speciale aandacht voor de ecologische referentie. Het is niet
moeilijk voor beide punten voorbeelden te vinden. De talrijke woorden die gebruikt worden door de
tegencoalitie als ‘verstoring’, ‘verstikking’ en ‘woekering’ duiden op een eigenschap van de exoot om het
bestaande evenwicht te verstoren bij binnenkomst in het ecosysteem. Daarnaast herinneren we ons enorm
veel verwijzingen naar het idee van ecologische referentie. Dat vinden we terug in story-lines die spreken
van ‘thuishoren’, ‘biodiversiteit’ en ‘natuurlijkheid’, maar ook in de hegemoniehoofdstukken, waarin
exotenvervolging vaak optreedt in het kader van een streven naar een zo inheems mogelijke natuur.
Ecologische referentie is daarvan een van de belangrijkste pedanten.
We kunnen nu de verhouding tussen systeemnatuur, systeemecologie en tegencoalitie nader omschrijven.
Maar eerst moeten we stellen dat het problematisch is deze drie entiteiten direct aan elkaar te verbinden.
Dat neemt niet weg dat de tegencoalitie, met haar grote beroep op de ecologische wetenschap en haar
notie van beheersbaarheid, belangrijke karakteristieken vertoont die Van Koppen benoemt met
‘systeemnatuur’. De systeemecologie, die Keulartz voor belangrijkste vertegenwoordiger van de radicale
ecologie houdt, is naar onze inschatting één van de belangrijkste wetenschapsdisciplines in de
tegencoalitie.
We moeten volledigheidshalve vaststellen dat er vele verschillen zijn met de radicale ecologie van
Keulartz. De belangrijkste daarvan is dat de tegencoalitie wel degelijk arcadische elementen herbergt. Hier
zien we echter een grens tussen ecologische en pseudo-ecologische argumentatie vervagen (en daarmee
ook het verschil tussen de tegencoalitie en de radicale ecologie). Alle coalities, maar de tegencoalitie in
het bijzonder, proberen een keurmerk van wetenschappelijkheid te verkrijgen door wezenlijk nietecologische argumenten in een ecologisch jasje te steken. We roepen de termen ‘verstikking’,
‘woekering’, ‘agressie’, ‘plaag’ en ‘verdringing’ opnieuw in herinnering. Nu is de vraag: zijn dit
ecologische termen of niet? Dat is een discussie zonder eind, die ook steeds fundamenteler zal worden in
het opzicht dat we ons op een bepaald punt zullen afvragen op welke manier de ecologie zich afscheidt (en
zou moeten afscheiden) van andere wetenschappen en op welke manier wetenschap zich onderscheidt van
niet-wetenschap of pseudowetenschap.
Feit blijft evenwel dat pseudo- dan wel ‘echte’ systeemecologie wordt aangewend door de tegencoalitie
om haar hegemoniale positie te continueren. Een mogelijk motief daarachter is dat (zelfs een zweem van)
wetenschappelijkheid autoriteit verleent aan de gebruiker ervan. Waarom dan per se het gebruik van
systeemecologie en niet een andere vorm van ecologie is nu niet vast te stellen. Een suggestie is dat
systeemecologie een wijdverbreide en stevig in het zadel zittende tak van de ecologie is, die verschillende
zeer aansprekende ideeën uitdraagt (natuur in evenwicht, ecologische referentie, maar ook: de exoot als
schadelijk fenomeen voor natuur, et cetera). De disciplinering schuilt hier in het gebruik van de autoritaire
systeemecologie door de tegencoalitie. De kracht van deze ideeën zit in het ‘logische’ karakter dat zij in
de loop der tijd hebben gekregen. Ideeën als ‘natuur in evenwicht’ zijn onnegeerbare clichés geworden,
die ook als story-line, vanwege ‘de macht van het simpele verhaal’, hoge ogen gooien. De tegencoalitie
dwingt op deze manier andere coalities geloofwaardig te blijven door ook met ecologische argumentatie
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op de proppen te komen. Niet-wetenschappelijke, maatschappelijk georiënteerde argumentatie kan
nauwelijks op tegen deze enorme autoriteit van de ecologie, en wordt met gemak terzijde geschoven door
de tegencoalitie. Hiermee wordt de basis gelegd voor een maatschappelijk geschil dat in een
wetenschappelijk geding wordt gesmoord. Dat zal uitgewerkt worden in paragraaf 9.5.
Voor nu stellen we nog slechts vast dat het grote beroep op (pseudo)ecologisch gestoelde argumenten
onderstreept dat de ecologische tak van de biomacht weliswaar niet ons biologische levensproces in de
publieke ruimte is binnengedrongen, maar toch zeker ons discursief (handelings)proces over exoten
bepaalt. In de volgende paragraaf proberen we een gevoel te ontwikkelen voor de arcadische kant zoals
Van Koppen die onderscheidt in de tegencoalitie. Dat doen we door middel van een behandeling van het
concept ‘natuurbeeld’, en een heel kort onderzoek naar de mogelijkheid van koppeling aan bepaalde
coalities.
9.2 Arcadische disciplinering: natuurbeelden en de tegencoalitie
Van Koppen is een van de initiators van het natuurbeeldenonderzoek dat heden ten dage een hot item in
Nederland is. Zijn aandacht voor de arcadische traditie in de natuurbescherming leidt tot het inzicht dat er
zogenaamde ideaalbeelden bestaan die in veel opzichten ver van de concrete natuur staan waarnaar ze
verwijzen, maar die evengoed een leidende en normatieve functie hebben in de natuurbescherming en dus
voor een deel determineren hoe natuur eruit ziet. We zagen dat Van Koppen twee vormen onderscheidt
binnen het arcadische natuurideaal: de ‘rurale idylle’ en de ‘wildernis’. Deze begrippen laten dus zien dat
er geen eenduidig begrip van natuur bestaat. ‘Natuur’ wordt daarbij – geheel overeenkomstig met het
uitgangspunt van dit onderzoek – opgevat als een culturele constructie, waarbij de betekenis van het
begrip verandert met de tijd, met verschillende culturen en met verschillende groepen in de samenleving
(Buijs 2000). Het onderzoek van Buijs naar natuurbeelden kan gelezen worden als een empirische
bevestiging van wat Van Koppen vanuit de theorie vaststelt.
Alvorens we Buijs’ resultaten uit de doeken doen, stellen we vast dat hij drie nauw gerelateerde begrippen
onderscheidt (Buijs 2000):
1.
Grondhoudingen (relation with nature); het gaat hier over zogenaamde “ethical-normative
cognitions concerning the relationship between humans and nature”. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan begrippen als rentmeesterschap en partnerschap.
2.
Natuurvisie (value of nature); dit geeft de waarde van de natuur weer. Waarom wordt ze
belangrijk gevonden en welke functies vervult ze. Denk bij deze functies aan o.a. immateriële,
esthetisch-recreatieve en economische functies.
3.
Natuurbeelden (nature image); “Nature images are the cognitives structures that represent
perceptions and prior knowledge of natural landscapes.” Natuurbeelden zijn dus geen visuele,
maar mentale beelden.
Het zal duidelijk zijn dat Buijs zich op de laatste categorie richt, namelijk de natuurbeelden. Hij heeft op
basis van zijn onderzoek vijf ideaaltypische beschrijvingen van wat mensen onder natuur verstaan
gevonden. Opvallend is overigens dat bijna niemand van de respondenten exact voldoet aan de
beschrijving van één natuurbeeld. Soms zijn ook enkele elementen van andere natuurbeelden terug te
vinden, maar over het algemeen is er één natuurbeeld dominant. De volgende vijf natuurbeelden zijn
onderscheiden (Buijs 2000):
1.
Wildernis-natuurbeeld; hierbij wordt verwezen naar een ‘oertoestand’ van de natuur, zoals die
bestond voordat de mens zich liet gelden in zijn omgang met de natuur.
2.
Autonomie-natuurbeeld; dit lijkt op het wildernisideaal omdat ook hier de nadruk ligt op
onbeïnvloede natuur. Verschil is echter dat hier niet de wildernis centraal staat, maar de
autonomie van de natuur; de onafhankelijkheid van menselijke invloed. In tegenstelling tot het
wildernis-natuurbeeld kan deze autonomie ook op kleine schaal vorm krijgen.
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3.

4.
5.

Decoratieve natuurbeeld; hier wordt natuur gezien als recreatief groen. Natuur dient vooral
mooi en toegankelijk te zijn. De idyllische beeldvorming komt duidelijk terug in de
waardering van kleinschalige cultuurlandschappen.
Brede natuurbeeld; hierbij wordt bijna alles wat groeit en bloeit als natuur gezien. De
aanwezigheid van de mens is daarbij irrelevant.
Functionele natuurbeeld; waarbij de natuur een duidelijke functie voor de mens heeft.

Samen met Buijs kunnen we vaststellen dat deze resultaten (althans de eerste drie natuurbeelden) in grote
lijnen het belang van de arcadische traditie bevestigen. Het wildernis-natuurbeeld en het decoratieve
natuurbeeld sluiten zelfs zeer nauwkeurig aan op respectievelijk Van Koppens ‘wildernis’ en ‘rurale
idylle’. Het autonomie-natuurbeeld kan begrepen worden als een middenpositie in het duale schema van
Van Koppen. Maar opvallend genoeg zien we ook bij de laatste twee natuurbeelden een gelijkenis met
Van Koppens karakterisering van de systeemnatuur. Zowel het brede natuurbeeld als het functionele
natuurbeeld vallen op door hun brede interpretatie van natuur, en de rol van de mens die daarbij niet is
weg te denken. Van Koppen heeft laten zien dat de systeemnatuur eveneens tot een brede interpretatie van
natuur aanzet. Zo bezien vormen deze twee natuurbeelden een belangrijk onderdeel van de mentaal
geconcretiseerde systeemnatuur in de leefwereld.
We stellen nu de vraag of (sommige van) deze natuurbeelden gekoppeld kunnen worden aan de
karakteristieken van de belangrijkste coalitie in het Nederlandse exotendiscours: de tegencoalitie. De
tegencoalitie, roepen we terug in het geheugen, doet een unaniem beroep op de ecologie, maar gebruikt in
de verte ook economisch geaarde argumenten. De belangrijkste story-lines zijn (1) exoten zijn agressiever,
groeien sneller of zijn minder kwetsbaar dan inheemse soorten en belemmeren daardoor de groei van, of
beconcurreren inheemse soorten; (2) de aanwezigheid van exoten gaat ten koste van de
biodiversiteit/verscheidenheid/natuurlijkheid; en (3) exoten zijn onwenselijk omdat zij economische
schade of overlast veroorzaken of omdat zij (indirect) een bedreiging vormen voor de mens.
Wat betreft de laatste line, samen met de economische argumentatie, herkennen we duidelijk het
functionele natuurbeeld. Natuur heeft economische, of andersoortige functionele waarde, en als de exoot
dat in gevaar brengt, is verwijdering of vernietiging van die exoot wenselijk.
De overige twee story-lines, en de welhaast unanieme ecologische argumentatie, worden, zoals we gezien
hebben, door de tegencoalitie vaak in de context van oorspronkelijkheid en natuurlijkheid geplaatst. Het
wildernis- en autonomie-natuurbeeld sluiten daarbij goed aan. Zeker bij het exotische bomen-discours
werd dit duidelijk. Achterliggende waarden bij het ageren tegen de exotische boomsoort kunnen vaak
gekoppeld worden aan ecologische referentie, oorspronkelijkheid en aan de notie van oerbos. Dit vonden
we echter ook terug bij de institutionalisering in het algemene exotendiscours. Achterliggende waarden bij
het ageren tegen de algemene exoot verwijzen vaak naar biodiversiteit, natuurlijkheid en
oorspronkelijkheid.
Toch levert het koppelen van de coalities aan de verschillende natuurbeelden zoals Buijs (2000) die heeft
gevonden, moeilijkheden op. Bij nader onderzoek zouden we waarschijnlijk dezelfde natuurbeelden bij
verschillende coalities kunnen aantreffen. Maar belangrijker: we vinden elkaar ‘tegensprekende’
natuurbeelden bij de tegencoalitie (het wildernisnatuurbeeld vs. het functionele natuurbeeld bijvoorbeeld).
De pluraliteit van de tegencoalitie is te groot om ze met een enkel natuurbeeld te vangen. Maar dit is
overigens, afgezien van de plurale aard van de tegencoalitie, ook logisch. Buijs (2000) zelf laat zien dat
zelfs op individueel niveau niet exact wordt voldaan aan de beschrijving van één type natuurbeeld.
Daarnaast vragen we ons af hoe groot de rol van de natuurbeelden is als determinant van de houding naar
exoten. Aan andere interesses en belangen die daarbij vermoedelijk ook een rol spelen, wordt met een
eenzijdige focus op natuurbeelden voorbij gegaan.
Maar deze overwegingen daargelaten, moeten we vaststellen dat het wildernis- en het autonoomnatuurbeeld de belangrijkste natuurbeelden zijn, en zonder twijfel een belangrijke eigenschap van de
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tegencoalitie opmaken. Dit blijkt zowel uit het woordgebruik, als uit de argumentatie en story-lines. De
disciplinering is hierbij moeilijker te vinden, maar wel degelijk aanwezig. Zoals het rijtje van de vijf
natuurbeelden van Buijs (2000) is weegegeven, zien we een graduele schaalverdeling tussen cultuur (het
functionele natuurbeeld) aan de ene kant, en natuur (het wildernis-natuurbeeld) aan de andere kant.
Wanneer men over wildernis leest, bekruipt vaak het gevoel dat de schrijver wildernis voor ‘echtere’
natuur houdt dan bijvoorbeeld functionele natuur. Wildernis wordt in die gevallen gepresenteerd als het
hoogst haalbare; als de natuur in optima forma. Wildernis verdient dan de voorkeur boven elk ander
natuurbeeld. In het geval wildernis onhaalbaar is (strikt genomen altijd in Nederland) dan is de tweede
natuur in de rij (de autonomienatuur) het streefbeeld. Dit superioriteitsgevoel (dat het ene natuurbeeld
‘echter’ of waardevoller is dan het andere) is gebaseerd op drogredenen, maar het is evenwel moeilijk
voor hen die andere natuurbeelden hebben, om onder ‘het juk van de wildernis’ uit te komen.
Daarbij komt dat (naar onze indruk) een story-line in het Nederlandse natuurbeschermingsland rondwaart
die iets stelt in de trant van: ‘Alle wildernis in Nederland is reeds vernietigd, overal vinden we cultuur die
de natuur overheerst of vernietigt. In die enkele natuurgebieden die Nederland nog rijk is, is het daarom
het best te streven naar een zo autonoom mogelijke natuur, zodat we aan een deel van de originele
Nederlandse flora en fauna een ruimte kunnen bieden.’ Dit is op zichzelf genomene wellicht een logisch
verhaal, maar hoe logischer het lijkt, des te meer legt het de vinger op de zere plek: iedereen met een
ander natuurbeeld dan dat van wildernis of de autonomie van de natuur zal het in het Nederlandse
natuurbeschermingsparadigma over het algemeen moeilijk hebben zijn beeld te verdedigen en te
‘verkopen’. De tegencoalitie verschaft zichzelf – nog voor zij een enkele uitspraak over de exoot heeft
gedaan – met de krachtige en charismatische natuurbeelden van de wildernis en de autonomie van de
natuur, op voorhand een sterke, en zelfs autoritaire uitgangspositie in het debat.
9.3 De belangrijkste disciplineringstechniek: angst
Maar wellicht het best aansluitend op het subtiele oog van Foucault voor micromachtsprocessen, vinden
we tal van normaliserende gereedschappen in het woordgebruik van de tegencoalitie terug. We herinneren
ons de volgende punten:
A. Het spreken met een alarmerende toonaard, vaak in combinatie met termen die ernst en
radicaliteit uitdrukken;
B. Termen met een negatieve connotatie die verbonden zijn met (pseudo)ecologische
argumenten;
C. Gebruik van elementen uit maatschappelijke debatten;
D. Personificaties, in negatieve zin;
E. De negatieve ‘donker’-metafoor bij exotische boomsoorten;
F. Gebruik van opvallende constructies zoals ‘als…dan’-scenario’s, vergelijkingen met dezelfde
exoten in andere landen, of met andere exoten in hetzelfde land, allen als voorbeeld van hoe
fout het kan lopen als er niet snel wordt ingegrepen;
G. Gebruik van woorden die een algemene afschuw of angst uitdrukken;
H. Het terugvallen op termen gerelateerd aan oorlog.
Al deze punten kunnen opgevat worden als een exponent van een, of als een opzichzelfstaand
microstrafstelsel. Zo bezien is het gebruik van een van de willekeurige mogelijkheden van A tot H door de
tegencoalitie een beschuldiging, of een appel tot kanteling, aan het adres van de voor- of middencoalitie.
In relatie tot het eerste en het derde instrument betekent dit dat eenieder die afwijkt van de norm zoals
opgesteld door tegencoalitie, met behulp van de subtiele straffen (A tot en met H) tot de orde wordt
geroepen. Uiteraard kunnen deze wapens ook niet-reactionair worden ingezet; in dat geval worden zij
gebruikt voor het beïnvloeden van de publieke opinie, of om het publiek aan te zetten tot een bepaalde
gedragsverandering.
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De Engelse huismus: een exoot in Amerika
Als we de punten A tot en met H beschouwen op wat hen onderling verbindt, dan is het de term ‘angst’
die dat het beste uitdrukt. De tegencoalitie probeert bij haar publiek continu angstgevoelens op te wekken.
Dit vinden we ook terug in het werk van enkele Amerikaanse auteurs. Allereerst noemen we het artikel
van Fine and Christoforides (1991) genaamd ‘Dirty birds, filthy immigrants, and the English sparrow war:
metaphorical linkage in constructing social problems.’ De auteurs behandelen daarin de casus van de
Engelse huismus, die zich vanaf omstreeks 1850 over het Noord-Amerikaans continent verspreidde. De
reacties die op die verspreiding volgden, stellen de auteurs, stonden symbool voor de maatschappelijke
onrust over de zogenaamde ‘nieuwe immigranten’ (dat wil zeggen immigranten uit het verre oosten, en uit
Zuid- en Oost-Europa). De tegenstanders van de mus ontleenden namelijk veel argumenten aan deze
maatschappelijke discussie, die werd gedomineerd door een negatieve houding naar deze nieuwe
immigranten. De huismus werd door tegenstanders gedefinieerd als een (1) buitenlander met (2) een
immoreel gedrag (niet schoon, herrie, seksuele gewoontes, etc.) die (3) oneerlijk concurreert met inheemse
vogels en daardoor (4) verwijderd zou moeten worden uit de Amerikaanse vogelgemeenschap. Kijkend
naar de metaforische verbanden die bewust of onbewust zijn gelegd tussen de verspreiding van de mus en
de maatschappelijke onrust in die tijd, zeggen Fine and Christoforides, vormen dit soort studies van exoten
een waardevolle manier om de sociale problemen van die tijd te analyseren.
Een essentieel uitgangspunt van de schrijvers hierbij is dat deze relatie ook andersom werkt: sociale
problemen worden onder andere retorisch geconstrueerd. Dat wordt gedaan met behulp van:
- een verlaten op experts
- uitvergroten van het probleem
- personificaties
- metaforen
De auteurs pleiten ervoor dat de huismusproblematiek een functie is van de metaforische manier waarop
een schijnbaar louter ornithologische kwestie werd gekoppeld aan de maatschappelijke problematiek van
immigratie. Opvallend genoeg ging die koppeling een eigen leven leiden, waardoor de metaforen ook in
de andere richting werden gebruikt: immigranten werden aangeduid met dierlijke metaforen (bijvoorbeeld
een zwerm van buitenlanders). Dit twee-kanten-opwerkend verband culmineerde in teksten als deze
(Brodhead, geciteerd in Fine and Christoforides 1991):
“[Sparrows] crowded the cities; they were filthy, homely, noisy, and lascivious. Only the worst
elements of the indigenous population, the cowbirds, consorted with them; even the native
“blacks” (“the crows”) were superior to the “foreigners.” The sparrows lived in jerry-built
dwellings; their diet (which included horse manure and garbage) was disgusting. They were
ungrateful to America, and they did not fulfil their obligations as “contract laborers.” [i.e., to eat
the caterpillars they were imported to devour]. They were either “too clannish” or “too
gregarious.”
Dit soort voorbeelden geven aan hoe gevaarlijk deze metaforische koppelingen kunnen zijn. Uiteraard is
de Noord-Amerikaanse samenleving aan het eind van de 19e eeuw, die bol staat van patriottisme, racisme
en fascisme, niet te vergelijken met onze hedendaagse maatschappij, maar het zou evengoed een fout zijn
te denken dat onze huidige maatschappij zo goed functioneert dat dit soort gevaren definitief de kop zijn
ingedrukt. Het is in dit gebied waar ecologie en ideologie bij elkaar komen, waar gevaar op de loer ligt.
We beschouwen bijvoorbeeld de manier waarop sluw gebruik wordt gemaakt van de exotische Engelse
huismus als metafoor voor een fascistische opdracht (Johnson, geciteerd in Fine and Christoforides 1991):
“Human will be a part of the biological process (…) Our will (…) interferes constantly in the
world of the lower animals. When English sparrows threaten the drive out our songbirds, we shoot
the sparrows, rather than letting nature and Darwin take their course. Thus the songbirds, thanks to
our will, become the ‘fittest’ and survive.”
Uiteraard zijn dit de meest extreme voorbeelden. Fine en Christoforides wijzen erop dat het veel te ver
gaat om de antagonisten van de huismus per definitie als (gemaskeerde) fascisten of racisten te
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beschouwen. Er zijn namelijk ook heel ‘normale’ redenen te bedenken voor het gebruik van exotische
metaforen voor maatschappelijke problemen en andersom. Om nieuwe problemen te kunnen oplossen, is
het belangrijk dat mensen geloven dat de moeilijkheid die ze nu het hoofd moeten bieden vergelijkbaar is
met problemen die zij voorheen hebben opgelost. De nieuwe omstandigheden worden zo in bekende
categorieën geplaatst, waardoor het geheel plaatsbaar en dus begrijpelijk wordt gemaakt. Fine en
Christoforides zeggen dat het publieke debat in die gevallen in feite niets ander probeert te doen dan
anderen te overtuigen van de geldigheid van de voorgestelde metafoor. Wat de auteurs hier bedoelen is
dus eigenlijk wat een coalitie in een discours probeert te doen met het verwerven van de discursieve
hegemonie.
Er zijn echter ook auteurs die vinden dat het maken van een vergelijking tussen exoten en
maatschappelijke problemen of etnische groepen onzinnig is (Ehrenfeld geciteerd in Hettinger, 2001):
“The (…) analogy, between stereotyping alien species and stigmatising human races is (…) far
fetched. While pejorative generalisations about human races are demonstrably untrue, it is a
simple matter to show that gypsy moths, Kudzu vines and Argentine ants are destructive precisely
because they are alien species in new environments.”
De positie die men in dit debat inneemt lijkt mede afhankelijk te zijn van de mate waarin men een
constructivistische epistemologie aanhangt (zie hoofdstuk 3). Onze positie hierin is dat enerzijds het
gebruik van exotische metaforen voor maatschappelijke problemen in het ergste geval kán bijdragen aan
het demoniseren en marginaliseren van bepaalde groepen. In de publieke ruimte met een goed
ontwikkelde civil society – en in die context moeten we ook het Nederlandse exotendiscours plaatsen – zal
de impact van dat soort metaforen in het algemeen verwaarloosbaar zijn. Dat neemt niet weg dat
voorzichtigheid altijd is geboden. Het is echter geenszins een wetmatigheid dat ecologische
terminologieën en ideeën als uitgangspunt voor de sociologie een potentieel gevaar opleveren (zie
bijvoorbeeld het sociaaldarwinisme. Vormen zij evenwel een uitgangspunt voor ideologieën, dan ligt dit
anders. Anderzijds, zoals we ook in hoofdstuk 3 uit de doeken hebben gedaan, achten we het gebruik van
terminologie die normaal gesproken gereserveerd is voor maatschappelijke problematiek in de
exotendiscussie, van bepalende betekenis voor de manier waarop die discussie geframed en dus begrepen
en dus opgelost wordt.
Gieryn en het Jingoïsme
Waar Keulartz spreekt van de radicale ecologie als een ‘pastiche’, als ‘misleiding’, ‘verstikking’ of in het
in het kader van het ‘verwerven van een keurmerk van wetenschappelijkheid’, zegt Gieryn: ook dit is een
gezicht van de wetenschap (Gieryn 2000):
“Occasionally, science dresses itself up in something other than a white lab coat, assuming an
appearance altogether unlike its dispassionate, cool, objective, rational, disinterested, skeptical,
logical and understated guise.”
Dit werkt hij uit aan de hand van een casestudie van de gewone kattenstaart (Lythrum salicaria), een exoot
in Amerika. Deze plant is volgens hem slachtoffer van wat hij Jingoïsme noemt. Die term verwijst naar de
oorlogspolitiek van de Engelsen in het Victoriaanse tijdperk. Jingoïsme, zegt Gieryn, is onderdeel van het
politieke spel, het is een vorm van nationalisme met de kenmerken van xenofobie, er wordt ingespeeld op
vooroordelen en emotie, in plaats van op de rede, angst voor feiten en het winnen van het de publieke
opinie voor het bewijzen van de waarheid. Gieryn onderscheidt vier stappen in het ‘jingoniseren’ van de
gewone kattenstaart door het wetenschappelijke discours:
1. Het ‘exotisch’ maken van de plant, zodat het anders wordt;
2. Het toeschrijven van ongewenste eigenschappen aan de plant;
3. Het als een gevaar voor allen bestempelen;
4. Hoop geven dat het gevaar verslagen kan worden.
Dat het gebeurt, lijkt duidelijk, maar we kunnen ons afvragen waarom het gebeurt. Waar is het
jingoniseren goed voor? Of, zoals Gieryn het stelt, hoe komt het dat het minder emotionele, minder
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gepassioneerde, minder hyperbolische discours van de ‘gewone’ wetenschap klaarblijkelijk ineffectief is?
Hier bedenkt hij vier redenen voor:
1. Het mobiliseert de massa;
2. Het geeft de maat voor de vijand van binnen: er zijn immers nog altijd mensen die voor de
kattenstaart zijn;
3. Het verbloemt dat wetenschappers en beleidsmakers een eigen agenda hebben;
4. Door het antropomorfiseren van de plant als de incarnatie van het kwaad, wordt de plant
zondebok van een moderne maatschappij met haar problemen die ze niet direct aan de kaak wil
stellen.
Gobster en restauratie
Ook bij Gobster (2005) vinden we voorbeelden terug waarin het gebruik van angst door de tegencoalitie
een normale zaak is. Hij stelt vast dat deze angst door media wordt opgeroepen,– bij de wetenschappelijke
publicaties ligt dit volgens hem genuanceerder, maar ook daar is het evengoed aanwezig. Gobster vond
deze resultaten onder andere door de taal over de exoten op de achterflappen van boekpublicaties te
analyseren. Hij vond vijftig verschillende woorden die angst uitdrukten of een negatieve waarde naar de
exoot impliceerden. We vragen ons hierbij overigens wel af of deze methode betrouwbaar is. Uitgeverijen
gebruiken bij uitstek de achterkant van een boek om zelfs deze meest saaie onderwerpen te verheven tot
spectaculair leesvoer. Een radicaal woordgebruik op de achterflap is een verkooptechniek die me zeker
niet alleen typerend lijkt voor boeken die over exoten handelen.33 Maar Gobster baseert zich ook op
andere kenmerken van publicaties, bijvoorbeeld bijgevoegde foto’s die exotische insecten op zo’n manier
uitvergroten, dat zij tot monstrueuze killers verworden. Ook is er een handvol Amerikaanse schrijvers dat
zich eerder op dit onderwerp heeft gestort. Gobster noemt Theodoropoulos 2004, Chew en Laubichler
2003, en Colautti en McIsaac 2004. Ook zij hebben in het talig aspect van de exotenproblematiek een
opvallend gebruik van oorlogstermen (“combat, attack, onslaught”), verwijzingen naar de geïntroduceerde
status (“alien, biological foreigness, xenodiversity”) of termen met een connotatie van een gebrek aan
gezondheid of puurheid (“noxious, biopolution, macrofouling”) waargenomen. Ecoloog Ingo Kowarik
stelde in 2003 vast dat er een lange traditie binnen de invasie-ecologie bestaat waarin misbruik wordt
gemaakt van wetenschappelijke termen door ze met negatieve connotaties te verbinden.
Gobster gaat eveneens in op de vraag waarom er überhaupt angst wordt gebruikt door die groep van
mensen de we in dit onderzoek de tegencoalitie hebben genoemd. Hij komt tot drie mogelijke
verklaringen (Gobster 2005):
1.
Het zet mogelijk aan tot actie of verandering in gedrag. (In vergelijking met de opwarming van de
aarde of de herintroductie van charismatische megafauna, trekken de meest exotische soorten
maar weinig de aandacht, stelt hij vast.)
2.
Het op de agenda zetten van de discipline van invasieve biologie (zie ook story-line K, par. 6.1).
3.
Het past binnen een ontwikkeling die ‘angstcultuur’ wordt genoemd; een perceptie van continue
bedreiging, die leidt tot maatschappelijke veranderingen in gedrag en houding. Consequenties
daarvan zijn onder andere: zich slachtoffer voelen, het niet vertrouwen van anderen, wat weer leidt
tot onstabiliteit van de civil society, etc.
Overigens worden in het licht van dit laatste punt de aanslagen van 9/11 en de anthrax aanvallen die daar
een maand later op volgden genoemd. Vooral door het anthrax-gevaar onstond er een uitdijende angst
voor mogelijke milieugevaren. Het duurde niet lang voordat de biologische wapen van terroristen in
33

Deze verkooptechnieken zijn ook typisch voor de (door ons bestudeerde) krantenartikelen. Waar het hier om gaat
is dat de achterflap niet per se representatief is voor de strekking van het boek, terwijl een krantenartikelen in pricipe
op zichzelf staat. We zouden kunnen zeggen dat de titel en krantenkop bij een krantenartikelen dezelfde functies
hebben als de achterflap bij een boek. Dit onderzoek heeft zich echter niet alleen op de titel en kop gericht, maar in
alle 84 gevallen op het gehele krantenartikel.
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dezelfde adem werden genoemd met het al dan niet opzettelijk introduceren van planten en dieren
(Meyerson and Reaser, geciteerd in Gobster 2005):
“Despite their high profile and potentially devastating consequences, bioterrorists acts are
relatively unpredictable, rare, and thus far small-scale events. In contrast, biological invasions are
occurring dialy in the United States and have significant impacts on human health, agriculture,
infrastructure, and the environment, yet they receive far less attention and fewer resources.
Scientists and the U.S. government must work together to implement a comprehensive approach
to biosecurity that addresses not only bioterrorism, but also the more common incursions of
invasive alien species. This approach should also address the potential for the deliberation use of
invasive alien species as agents of bioterrorism.”
Gobster (2005) ziet duidelijk de gevaren en problemen in die het gebruik van angst met zich meebrengt.
Ten eerste is er het gevaar dat door de berichten in de massamedia mensen zich zorgen gaan maken terwijl
zij de situatie niet kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt er ook kwetsbaar publiek bereikt, denk
bijvoorbeeld aan kinderen. Een uitvergrote kop van een insect met als bijschrift iets in de trant van: ‘de
exoten komen eraan!’, zal trouwens niet alleen bij kinderen angst oproepen. Tot slot noemt Gobster het
gevaar dat angst leidt tot onverzichtelijke of onwensbare acties. Dat kan zo paradoxaal worden dat mensen
denken te helpen in de ‘strijd’ tegen exoten, terwijl ze in feite onbewust andere exoten introduceren, et
cetera.
Het is evident dat Gobster niet de weg van angst verkiest voor het ‘gevecht’ tegen exoten. Hij stelt vast dat
ecologische restauratie en het vervolgen van exotische soorten veel overeenkomstige doelen hebben.
Restauratie hoeft echter niet per se gebruik te maken van angst voor het verwerven van publieke steun.
Daarom, vindt hij, moet het managen van uitheemse soorten ingepast worden in het bredere kader van
ecologische restauratie. Op die manier worden dezelfde doelen verwezenlijkt, zonder dat daarbij het
schadelijk instrument van angst wordt gebruikt. In dit kader spreekt Gobster met Lakoff over reframen.
De exotenproblematiek zou eigenlijk reframed moeten worden in de bestaande talige categorieën van de
ecologische restauratie. Dit door Lakoff ontwikkelde concept kan helpen om de taal doeltreffender en
expressiever in te zetten en te verbinden aan de onderliggende waarden waarnaar gestreefd wordt. Die
waarden spiegelen meestal beter aan het brede spectrum van publieke waarden. Gobster doet daarom de
volgende voorstellen om de ‘negatieve’ exotenproblematiek te reframen in de ‘positieve’ retoriek van de
ecologische restauratie:
- Richten op positieve waarden en activiteiten van restauratie;
- Het belang van evenwicht en diversiteit benadrukken boven de noodzaak tot
exotenvernietiging. “In all of these case, it seems like a better argument would be to stress the
values of balance and diversity within an ecosystem to keep particular species from
dominating.” (Gobster 2005);
- Reframen van managementstrategieën omtrent exoten in een breder waardenetwerk;
- Managementinspanningen combineren met participatie. (‘Participatie’ in natuurprojecten door
de (stads)mens is een hot item, vooral in Amerika. Daar wordt het gezien als een belangrijk
middel in het verkleinen van de dichotomie tussen mens en natuur.
Deze voorstellen van Gobster klinken zeer politiek correct; gebruik van angst, zal iedereen meteen
beamen, is niet goed, terwijl termen als ‘participatie’, ‘reframen’ en ‘breed waardenetwerk’ heden ten
dage onvermijdelijk geassocieerd worden met niets dan positiefs. Maar als we de voorstellen van Gobster
bij nader inzien beschouwen, herkennen we veel ervan terug in het bestudeerde exotendiscours. We zagen
dat wat in sommige bomenartikelen als niets minder dan een exotenhetze naar voren kwam, met hetzelfde
gemak werd gemaskeerd met de term ‘omvormingsbeheer’. Ofschoon in de meeste gevallen de exotenkap
slechts een middel was, schuilt het gevaar van de door Gobster voorgestelde oplossing erin dat de ware
motieven worden verduisterd, met alle kwalijke gevolgen van dien. Op die manier wordt de ene fabel
ingeruild voor de andere, en verandert er netto helemaal niets aan de exotenvervolging. Reframen kan
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marketingtechnisch een goede zet zijn, het heeft naar mijn idee iets weg van het bedonderen van het
‘argeloze en onwetende publiek’. Ook worden wetenschappelijke argumenten door het reframen nog
dieper verweven met het retorisch gebruik. Ofschoon we met Gieryn (2000) stellen dat de wetenschapper
niet per se een witte labjas hoeft te dragen, zijn we ook niet al te enthousiast over de
nastrevenswaardigheid van een diepere verweving tussen wetenschap en retoriek.
Dit ‘bedonderen’ geldt evenzo voor het tweede punt, waarin het belang van evenwicht en diversiteit
benadrukt dient te worden. Dit herinnert aan de welbekende jagersretoriek: edelherten, wilde zwijnen en
vossen worden nog altijd grootschalig afgeschoten. Bijna altijd – is mijn indruk – op basis van argumenten
als zou dit ten behoeve van het evenwicht van de natuur gebeuren. In sommige gevallen mag dat
misschien het geval zijn, vermoedelijk wordt er in veruit de meeste gevallen mee verbloemd dat de jacht,
zeker op de charismatische megafauna, op de eerste plaats plezierjacht is, die onder valse argumenten
wordt gesteund door de moeilijk zichtbare, maar nog altijd ijzersterke, conservatieve jachtlobby die een
niet te onderschatten macht in ons land uitoefent.
In tegenstelling tot Gobster pleit ik er daarom niet voor de exotenproblematiek per definitie te reframen.
Hoewel we hiervan alleen uit het exotische bomen-discours voorbeelden kunnen aandragen, is het
denkbaar en zelfs waarschijnlijk dat dit ook in het algemene exotendiscours aanleiding geeft tot een
verbloeming van de werkelijke motieven en drijfveren. Het is in dat opzicht niet alleen wenselijk het
taalgebruik zuiver te houden, maar ook de argumentatie. Dit neemt niet weg dat restauratie een belangrijke
spil kan zijn in het bemiddelen van de exotenproblematiek tussen en binnen de coalities.
Met Gobster (en tot op zekere hoogte Gieryn) stellen we vast dat het gebruik van de eerder genoemde
punten A tot en met H – allen gerelateerd aan het oproepen van angst – als zodanig verwerpelijk is. Wat
de precieze motieven ook zijn (hoewel ik er op wil wijzen dat motieven, in het licht van discoursanalyse,
niet een zeer groot belang hebben in de bepaling van gedrag), het mobiliseren van de massa, het bepalen
van de vijand binnen de coalitie, het verbloemen van een eigen agenda, het ontkennen van meer dringende
maatschappelijke problemen, het aanzetten tot verandering in gedrag of het op de agenda zetten van een
eigen discipline – feit blijft dat er veelvuldig en dankbaar gebruik van wordt gemaakt door de
tegencoalitie. Dit wordt nog eens ondersteund door de vier stappen die Gieryn identificeert in het
jingoïseren van de exoot: we kunnen alle vier de stappen terugvinden in de tegencoalie. Het ‘anders
maken’ gebeurt door duidelijk te maken hoezeer de exoot afwijkt van de ‘normale situatie’. Het
toeschrijven van ongewenste eigenschappen aan de plant gebeurt door alle niet-ecologische terminologie
met een negatieve connotatie. Het als een gevaar voor allen bestempelen herkennen we in de ‘als…dan’scenario’s, in de vergelijkingen met desastreuze voorbeelden over hoe snel een exoot kan uitbreiden en
vernietigen. De artikelen van de tegencoalitie doen een beroep op eenieder die ‘rationeel’ genoeg is in te
zien dat de exoot een bedreiging vormt voor de natuur, en uiteindelijk – in het ergste geval (bijvoorbeeld
de bever- of muskusrat) ook voor de mens. Het vierde punt van Gieryn – de hoop geven dat het gevaar
verslagen kan worden – spreekt uit het schrijven van de artikelen zelf: als de schrijver fatalistisch zou zijn
ingesteld en dus zou menen dat we onmogelijk aan het gevaar van de exoten kunnen ontkomen, dan zou
het voor hem geen enkele zin hebben het artikel te schrijven. In feite zijn de meeste artikelen in de
tegencoalitie – hoe bescheiden ook – een poging om gedrag te beïnvloeden. Dit blijkt overigens ook uit de
toonaard: die zelden ‘informatief’, maar daarentegen zeer frequent ‘alarmerend’ is.
Disciplinering neemt op deze manier een duidelijke vorm aan. Angst is het instrument dat aanzet tot
exotenvervolging, en wordt derhalve ‘met liefde’ ingezet door de tegencoalitie.
9.4 Een andere discplineringstechniek: de inheems-uitheems dichotomie
Een tot dusver onbesproken punt is de manier waarop de exoot gedefinieerd wordt in het discours. Die
definiëring is, op zichzelf genomen, niet zo interessant voor dit onderzoek, daar het uitgaat van een
pluraliteit aan opvattingen over wat een exoot is. Daarbij komt dat we uit de artikelen opmaken dat er, op
een enkele uitzondering na, een relatief goed omlijnde grootste gemene deler bestaat van welke soorten
uitheems zijn in Nederland. Desalniettemin hebben we zeer veel artikelen gezien die dit concept ook
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analytisch proberen te definiëren.34 Ook zagen we dat verschillende woorden worden gebruikt die qua
betekenis grotendeels onderling verwisselbaar zijn. We denken dan aan niet-inheems, uitheems, exotisch,
autochtoon, allochtoon. Woods en Moraitry (2001) hebben criteria gevonden op basis waarvan
verschillende exoten onderscheiden kunnen worden. Omdat we verschillende van de criteria terugvinden
in de artikelen die de exoot sluitend proberen te definiëren, is deze categorisering een welkom handvat om
orde te scheppen in een jungle van exotendefinities. De auteurs onderscheiden vijf criteria, en per
criterium zijn (per letter) zeer summier mogelijke bezwaren weergegeven (Woods and Moraitry 2001):
1. Het criterium van menselijke introductie: een exoot is een soort die direct of indirect, bewust of
onbewust door de mens is geïntroduceerd.
a. Hoe moeten we ‘indirect’ interpreteren?
b. Hoe moeten we ‘bewust’ of ‘onbewust’ interpreteren?
c. Een soort kan exoot zijn in een bepaald gebied, maar niet door de mens geïntroduceerd zijn.
2. Het criterium van evolutie: een soort is inheems als hij oorspronkelijk geëvolueerd is in het gebied.
a. Hoe moeten we het ‘gebied’ definiëren (welke schaal)?
b. Hoe moeten we een ‘soort’ definiëren? Het is vaak moeilijk het precieze tijdstip vast te stellen
waarop een soort in tweeën uiteen valt.
3. Het criterium van de historische verspreiding van de soort.
a. Waar moeten we die verspreiding lokaliseren in ruimte en tijd?
b. Het maakt geen onderscheid tussen menselijke introductie of natuurlijke verspreiding.
4. Het criterium van degradatie.
a. Wanneer is een ecosysteem gedegradeerd of beschadigd?
b. Sommige exoten komen een ecosysteem wellicht juist ten goede.
5. Het criterium van de mate van integratie in de ecologische gemeenschap (verschil met criterium 4 is dat
een niet-integrerende soort die geen schade veroorzaakt, toch uitheems kan worden genoemd.)
a. Wanneer is er sprake van een ecologische gemeenschap?
b. De notie van evenwicht van de natuur is problematisch.
Op basis van de door ons bestudeerde artikelen kunnen we de resultaten van Woods en Moraitry
bevestigen. Alle genoemde criteria zijn een keer aan bod gekomen, waarbij de criteria 1, 3 en 5 het vaakst
naar voren kwamen. De auteurs geven met hun onderzoek aan dat elk criterium problemen heeft, zoals er
evenmin één definitie kan bestaan van de exoot waar niets tegenin gebracht kan worden. De oplossing die
zij aandragen is eenvoudig maar doeltreffend. Ze stellen dat de termen ‘exoot’, ‘inheems’ of ‘uitheems’
moeten worden opgevat als zogenaamde ‘clusterconcepten’. Uitgangspunt daarbij is dat inheemse en
uitheemse soorten kunnen worden gedetermineerd op basis van mogelijke karakteristieken van een exoot.
Het zal niet verbazen dat de auteurs die karakteristieken overeen laten komen met de bovengenoemde vijf
criteria. Een object kan als exoot gedetermineerd worden op het moment dat het aan één of meerdere van
de vijf criteria voldoet. Het voordeel van deze benadering is dat er geen noodzakelijke of beslissende
criteria voor het inheems of exotisch zijn van een soort. In feite geven de auteurs daarmee aan dat het
onderscheid tussen inheems en uitheems gradueel is.
Toch is de benadering van Woods en Moraitry naar mijn idee uiteindelijk niet bevredigend. De criteria die
zij onderscheiden, en het idee van het clusterconcept dat zij daarop loslaten is welkom, maar het brengt
ook problemen met zich mee. Het is de auteurs er, ondanks het graduele karakter van hun bevindingen,
namelijk nog steeds om te doen een bepaalde soort wel of niet te kunnen bestempelen als exoot. De
categorisering die de auteurs in het leven roepen en die de realiteit adequater beschrijft, wordt door het
34

Exotische boomsoorten: Westra 1992, Oterdoom 1995, Peters 1995, Olsthoorn en Bussink 1997, Heybroek 1998,
Kuyper 1998.
Algemene exoot: Akkermans 1985, Hengeveld en van den Brink 1998, Piël 1998, Sloet van Oldruitenborgh 1982,
Van der Schot 1997, Walter 1989.
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clusterconceptidee de das omgedaan; zij kanaliseert (opnieuw) naar de zwartwitte wereld waarin een soort
wél, of géén exoot is.
Dit vinden we ook in veel artikelen terug. Zeker de artikelen die over één bepaalde soort handelen, doen
dat meestal teneinde een salomonsoordeel te kunnen vellen in een discussie die slechts twee kanten op kan
vallen. Dat resulteert in een denkpatroon dat grote overeenkomsten heeft met het onderscheid dat Foucault
maakt tussen het normale en het pathologische. Dit onderbouwen we onder andere met de ‘licht-donker’metafoor die we in het exotische bomen-discours tegenkwamen, maar ook bij de story-line die stelt dat de
exoot een soort is die hier niet hoort, bij de oorlogsterminologie, bij het evenwichtsidee van de natuur.
Kortom: de tegencoalitie lijkt niet alleen graag gebruik te maken van die dichotomie, maar lijkt er ook
alles aan te doen die duale wereld in stand te houden. De onderstaande lijst is gebaseerd op de de taal
zoals die in de artikelen wordt gebezigd en geeft een indruk van de wereld zoals de tegencoalitie die graag
concipieert en inricht.
Inheems
Normaal
Wildernis
Natuur
Licht
Loofhout
Afwisseling
Vrede
Veilig
Vriend
Harmonie
Evenwicht
Autochtoon
Biodiversiteit
Insluiting
Integratie
Thuis
Positief

Uitheems
Pathologisch
Arcadië
Cultuur
Donker
Naaldhout
Monotoon
Oorlog
Gevaar
Vijand
Plaag
Verstoring
Allochtoon
Bio-armoede
Uitsluiting
Segregatie
Vreemd
Negatief

Een effect van deze manier van kijken is dat de exoot geen objectief oordeel meer krijgt. Het begrip
‘exoot’ is zo intensief verstrengeld met de begrippen uit het rechterdeel van de bovenstaande lijst, dat al
duidelijk is wat er met de exoot moet gebeuren, nog voordat het specifieke geval wordt besproken, althans
dat is wat de tegencoalitie wil doen geloven. Dit discursief patroon leidt ertoe dat de exoot als de
‘vleesgeworden’ anomalie wordt gepercipieerd van datgene wat in het Nederlandse
natuurbeschermingsland over het algemeen als ‘normaal’ wordt beschouwd.
De disciplinering schuilt zo in het negeren van de nuance die naar voren wordt gebracht door de voor- of
middencoalitie. De ‘macht van het simpele verhaal’ speelt hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol: een
simpel, zwartwit wereldbeeld spreekt aan om dezelfde redenen als waarom story-lines zo succesvol zijn.
Complexiteit wordt gereduceerd en daardoor begrijpbaar. Zo ontstaat er een gevoel van controle en
duidelijkheid. Ook krijgt het een ritueel karakter; als men vaak genoeg blijft herhalen dat een exoot hier
niet hoort, wordt dat op een gegeven moment een vertrouwde waarde die niet meer overdacht hoeft te
worden. Daarnaast stelt de duale opdeling niet-experts makkelijk in staat positie te nemen. Kortom, het is
verklaarbaar dat de macht van het simpele verhaal zo ver reikt. Daarmee blijft het gebruik ervan echter
bejammerenswaardig.
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9.5 Samenvatting en conclusie: onderdrukt geding en gesmoord geschil in het exotendiscours
Het bovenstaande kan gerecapituleerd worden (en daamee kan antwoord worden gegeven op de
hoofdvraag van dit hoofdstuk: hoe kan de coalitie met de discursieve hegemonie worden gedeconstrueerd
aan de hand van de notie van disciplinering?) door te stellen dat we verschillende disciplinaire technieken
hebben gevonden die door de tegencoalitie worden gebruikt.
1) Allereerst noemen we de manier waarop de exoot wordt gepresenteerd als ‘beheersbaar’, mits men er
op tijd bij is. Daarmee worden de andere coalities gedwongen mee te gaan in de ‘ernst’ van de zaak. Het
bagatelliseren van de ernst door de andere coalitie levert straf op van de tegencoalitie: zij roept hen tot
orde en trekt hun geloofwaardigheid in twijfel. Maar beheersbaarheid impliceert ook een noodzaak van
handelen. Op die manier blijft de exotenproblematiek iets dat niet geaccepteerd mag worden en qua
bestrijding de hoogste prioriteit verdient. Het probleem is namelijk praktisch oplosbaar, aldus de
tegencoalitie, en dus is het logisch en noodzakelijk de exoot te vervolgen.
2) Het grote beroep op ecologisch gestoelde argumenten door de tegencoalitie valt eveneens op. We zagen
in hoofdstuk 5 en 6 dat de andere coalities weliswaar ook met recreatieve en ethische argumenten op de
proppen komen, maar dat deze door de tegencoalitie of worden genegeerd, of in het licht van het belang
van de ecologie, volledig terzijde worden geschoven. Ook vinden we (als andere exponent van de
systeemnatuur) krachtige ideeën in de tegencoalitie terug die overeenkomen met de zogenaamde
systeemnatuur. Eén daarvan is de voorstelling van ‘evenwicht’ in ‘echt natuur’. De laatste term verwijst
naar de natuurbeelden van ‘wildernis’ en ‘autonome’ natuur, die we zonder veel moeite terugvinden in de
tegencoalitie. Een ander markant punt van gelijkenis is dat natuurontwikkelaars een sterke stem hebben in
zowel de systeemecologie als in de tegencoalitie. Met de autoriteit van de wetenschap, en (meer specifiek)
met de kracht van de systeemnatuur, wordt de basis gelegd voor het smoren van een maatschappelijk
geschil in een wetenschappelijk geding.
3) Vanuit de arcadische traditie hebben we ook een disciplineringstechniek gevonden. Die techniek lift
mee op het enorme succes van het autonoom- en wildernis-natuurbeeld. De tegencoalitie maakt graag
gebruik van deze beelden en haalt daardoor op voorhand winst; deze beelden zijn zo dwingend en
charismatisch in het Nederlandse natuurbeschermingsparadigma, dat dragers van andere natuurbeelden al
gauw het onderspit zullen delven. Vanuit de wildernis- en autonomie-natuurbeelden is het slechts een heel
kleine stap de exoot als gevaar voor ‘echte’ natuur te beschouwen.
4) Maar wellicht de meest opmerkelijke disciplineringstechniek van de tegencoalitie is angst. Het gebruik
van angst heeft tal van kortstondige voordelen voor de tegencoalitie. Het zet sneller aan tot actie of
verandering in gedrag bijvoorbeeld. Maar het heeft vele nadelen die de belangen van de tegencoalitie
volledig lijken te overstijgen: het helpt mee aan het ontstaan van een angstcultuur; het zorgt voor
ongewenste bijeffecten, en zo verder.
5) Tot slot noemen we een techniek die omschreven kan worden als het handhaven van een duale wereld.
Dat gaat verder dan een bepaalde soort wel of niet tot exoot te bestempelen. We zien twee lange rijen van
geassocieerde waarden tegenover elkaar staan, waarbij de exoot aan het eind van de rit ‘negatief’ is,
terwijl inheemsheid aan de ‘positieve’ kant van het schema staat. Het begrip ‘exoot’ blijkt zo innig
verstrengeld te zijn met tal van negatieve waarden, dat een oordeel over de exoot op voorhand al is beslist.
Vandaar dat we de exoot de ‘vleesgeworden’ anomalie noemen van datgene wat in
natuurbeschermingsland over het algemeen als ‘normaal’ wordt beschouwd.
Met deze technieken hebben we een antwoord gegeven op de vraag die centraal stond in dit hoofdstuk.
Een reconstructie hebben we gemaakt met de discoursanalyse; met de kleine genealogie van dit hoofdstuk
deconstrueren we in de zin dat we hebben geprobeerd de processen achter de voor de hand liggende en
direct zichtbare discursieve praktijken te duiden. Tot slot kijken we hieronder of we de problematiek
binnen het exotendiscours vorm kunnen geven in de reeds vastgestelde formules van Lyotard, waarmee hij
een deel van zijn kritiek op de moderniteit vormgeeft.
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In het vergelijk van hoofdstuk 8 vonden we veel overeenkomsten tussen het werk van Van Koppen en
Keulartz. Waar de eerste waarschuwde voor een ongenuanceerde fixatie op de natuurwetenschap van de
systeemnatuur, en een teveel leunen op de ‘uniforme’ ecologie, zagen we Keulartz spreken van een
onderdrukt geding en een gesmoord geschil. In het licht van het voorgaande lijkt het erop dat we eveneens
in het exotendiscours een onderdrukt geding en een gesmoord geschil kunnen vinden.
Het onderdrukt geding schuilt in de uiterst selectieve wijze waarop de tegencoalitie gebruik maakt van
de ecologie. Dat wil zeggen de ecologie wordt op de eerste plaats ingezet om het gevaar van de exoot te
onderstrepen. Dat betekent onvermijdelijk een zeer bekrompen selectie van ideeën uit die ecologie.
Gebruikt men bijvoorbeeld het idee van een evenwicht, dan is de exoot al snel ‘het kwaad’ omdat hij dit
evenwicht (in sommige gevallen) verstoort. Verwerpen we echter het idee van evenwicht – zoals we bij
Keulartz zagen, wint deze stroming in toenemende mate terrein binnen en buiten de ecologie – dan zal
men de exoot sneller anders benaderen, en hem wellicht niet op de eerste plaats zien als een gevaar voor
de natuur. Dit is slechts één voorbeeld van de eenzijdige ecologie zoals betracht door de tegencoalitie.
Wat te denken van ‘het evangelie van de biodiversiteit’, zoals Van Koppen het noemt; van de krachtige
stroming van de natuurontwikkeling; of van het belang van de ‘natuurlijke referentie’? Dit zijn allen
pijlers van een bepaalde kant van de ecologie die niet met een naam te vangen is, maar die wel door haar
conservatieve, dogmatische en onrekbare houding duidelijk een bepaalde stroming vertegenwoordigt.
Binnen die stroming is geen plaats voor ecologie die kan leiden tot insluiting van de exoot. Dit maken we
op uit het gegeven dat in nagenoeg alle artikelen de daarin naar voren komende ecologie wordt
gepresenteerd als de enige ware. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat andere, tegenstrijdige ecologische
opvattingen niet worden genoemd, of uit het gegeven dat de ecologische ideeën als vanzelfsprekend
worden beschouwd. (Op die manier wordt de schadelijkheid van de exoot ook als vanzelfsprekend
gezien.) Ook blijkt dat er in de tegencoalitie natuurbeelden rondwaren die de aanwezigheid van de exoot
niet kunnen accepteren. Die natuurbeelden worden vervolgens in een wetenschappelijk jasje verpakt
(bijvoorbeeld dat oerbos de meest waardevolle natuur is). Zo mogen we concluderen dat het onderdrukt
geding niet slechts een uiting is van eenzijdige ecologie, maar in veel gevallen ook van een valse ecologie.
Het gesmoord geschil herkennen we in de telkens terugkerende ecologie in de argumentatie, maar ook in
het woordgebruik: we vinden tal van woorden bij de tegencoalitie terug die een pseudo-ecologische
connotatie hebben. Het geschil schuilt hem in het primaat van de ecologie. Zoals Keulartz het zegt heeft
dit een verstikkende uitwerking op alle stemmen en geluiden die zich in het maatschappelijke debat over
de vraag welk soort natuur, welk soort techniek en welk soort samenleving we in te toekomst wensen door
niet-ecologische overwegingen laten leiden. Het beste voorbeeld hiervan is dat de door de midden- en
voorcoalitie naar voren geschoven recreatieve, ethische (en in sommige gevallen economische)
argumentatie in het licht van de ecologische argumentatie als onbelangrijk wordt weggeschoven. Dat deze
andersoortige argumenten niet serieus worden genomen door de tegencoalitie blijkt onder andere uit de
retorische truc die we in de tegencoalitie terugvinden: recreatieve en ethsiche argumenten worden
expliciet aangehaald, om vervolgens vast te stellen dat zij met het oog op het gevaar van de exoot voor de
exoot, niet bepalend mogen zijn in onze houding naar de exoot.
Zoals Keulartz stelt, zien we ook hier dat beide deelthesen nauw samenhangen. Dat de midden- en
voorcoalitie nog altijd de strijd aangaan met ecologische argumentatie, wijst er wellicht op dat een
maatschappelijke geschil in een wetenschappelijk geding gesmoord probeert te worden door de
tegencoalitie. Zolang zij maatschappelijke argumententen blijft negeren, dwingt ze de andere coalities het
ecologisch debat aan te gaan. Omdat de tegencoalitie dit debat (dat wel degelijk in een maatschappelijke
context staat!) leidt met de macht van het simpele verhaal, zal het zeer moeilijk zijn voor de andere
coalities aan concrete invloed binnen dit debat te winnen. De tegencoalitie realiseert zich wellicht, dat op
het moment dat het maatschappelijk geschil volledig zichtbaar wordt, zij aan macht zal inboeten. Het is
haar daarom alles aan gelegen het geding zichtbaar en levend te houden. Op die manier wordt de suggestie
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gewekt dat samenspraak en pluraliteit van opvattingen voorafgaan aan de besluitvorming over exoten, en
kunnen ondertussen haar eigen ideeën onverstoorbaar structureren en worden geïnstitutionaliseerd.
Tot slot bespreken we kort een probleem dat zich continu door deze analyse heen laat voelen. Dat gaat
over onze voorstelling van de tegencoalitie en haar gebruik van eenzijdige ecologie (het geding), alsook
over het eenzijdig gebruik van de ecologie (het geschil). De vraag is of de voorbeelden die in de voor- en
middencoalitie naar voren komen, waarin juist gewag wordt gemaakt van een andere ecologie, en
andersoortige (maatschappelijke) argumentatie, niet het hele verhaal van ‘onderdrukking’ en het ‘smoren’
ontkrachten. Immers, er zijn in het discours tegengeluiden te horen! Die tegengeluiden worden
gepubliceerd, ze worden gelezen, en zij worden onderdeel van de discussie. In dat opzicht is Keulartz’
woordkeuze van het monddood maken enigszins overtrokken.
Het twistpunt centreert in deze discussie rondom de definities en relatieve waardes van ‘onderdrukken’,
‘monddood’, ‘verstikken’ en ‘smoren’. Toch is er op eerste hand meer houvast te vinden, en wel in de
hegemonie. Zolang de hegemonie van de tegencoalitie absoluut is, en niet relatief, kunnen we wellicht
spreken van een onderdrukt geding en een gesmoord geschil. Dat die hegemonie van de tegencoalitie
absoluut is, is gebleken uit de onderzoeken beschreven in hoofdstuk 5 en 6.
Op dit punt moeten we ook hoofdstuk 7 in herinnering roepen. In het algemene exotendiscours was veel
duidelijker onderdrukking door de tegencoalitie aanwezig dan in het exotische bomen-discours (waarin we
een gelijkmatigere verdeling van de coalities vaststelden, met een sterkere voorcoalitie, etc.) Willen we
ons dus genuanceerder uitlaten, maar toch spreken over het geding en geschil, kunnen we het volgende
stellen: In het exotische bomen-discours vindt een proces plaats waarin een maatschappelijk geschil wordt
gesmoord in een wetenschappelijk geding. Welke kant dit proces opslaat (naar totale gesmoordheid of
juist naar ‘vrijheid’) is niet duidelijk. Wat betreft het algemene exotendiscours lijkt het maatschappelijk
geschil reeds gesmoord in een wetenschappelijk geding.
Dit klinkt paradoxaal als we ons herinneren dat de niet-tegencoalities in het algemene exotendiscours juist
een groter beroep doen op maatschappelijke argumentatie dan de niet-tegencoalities in het exotische
bomen-discours. De invloed van dit beroep is, in verhouding tot de krachten in het discours, echter
dermate laag, en bij het exotische bomendiscours is het wetenschappelijk debat dermate levendig, dat we
mogen verwachten (en daar hebben we ook voortekenen van gezien) dat de aanvankelijk ecologische
argumentatie van de midden- en voorcoalitie door hen niet wordt begrepen als het ‘smoren’, maar juist als
onderdeel van een basis leggen voor het naar voren kunnen brengen van maatschappelijke argumenten in
een later stadium. Als dit het geval is, vindt er een door de midden- en voorcoalitie geïnitieerde
‘ontmaskering’ plaats die overeenkomt met wat Keulartz doet: door het wetenschappelijk geding zichtbaar
en aantastbaar te maken, ontstaat uiteindelijk ruimte voor de inbreng van maatschappelijke waarden.
Vanuit deze optiek kunnen we het dictum van Lyotard en Keulartz omdraaien en stellen dat in het
exotische bomen-discours het wetenschappelijk geding door de midden- en voorcoalitie gebruikt wordt
om het maatschappelijk geschil te beslechten.
We moeten echter ook oppassen voor een ander gevaar dat op de loer ligt. Met het oog op de
kennistheorie van Foucault zoals ontvouwd in hoofdstuk 3, is het wenselijk noch consistent een (zonder
meer) normatief oordeel te vellen over de hegemonie van een bepaalde coalitie. Dat wil zeggen: men kan
er een mening over hebben, maar men dient zich tegelijkertijd te realiseren dat de machtsverhoudingen
tussen coalities het gevolg zijn van logge kennis- en machtsstromen, en dat de technieken die een
hegemoniale coalitie gebruikt, in het omgekeerde geval waarschijnlijk ook door de anders coalities zullen
worden gebruikt. Een normatief oordeel lijkt daarom pas gerechtvaardigd als een essentiële waarde als
pluraliteit van stemmen op het spel staat. Onder andere op basis van de uniformiteit van de hegemonie en
de manier waarop de andere coalities gedisciplineerd worden (dat lijkt in een aantal gevallen op
ondemocratische wijze te gebeuren) menen we te kunnen concluderen dat we, in ieder geval bij het
algemene exotendiscours en tot op zekere hoogte bij het exotische bomen-discours, mogen spreken van
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9. Een deconstructie van de tegencoalitie: de disciplineringstechnieken
een onderdrukkende groep, met niet te onderschatten disciplineringstechnieken, zoals het gebruik van
angst en een zwartwit wereldbeeld. Dat de gevolgen daarvan mogelijk verstrekkend kunnen zijn is
gebleken in paragraaf 9.3.35

35

Merk op dat de techniek die hier door mij wordt gebruikt in essentie niet verschilt van sommige van de
‘angsttechnieken’ die door de tegencoalitie worden gebruikt: het waarschuwen voor, en het verwijzen naar eerdere,
kwalijke gebeurtenissen (als wijze les voor de toekomst), het wijzen op ‘doemscenario’s’, etc. Dit geeft aan dat dit
soort technieken wijdverspreid gebruikt worden, moeilijk vermijdbaar zijn, en dat een normatief oordeel aan deze
disciplineringstechnieken verbinden een gevaarlijke zaak is.
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10. Epiloog: conclusie, discussie en aanbevelingen
De conclusie die hier volgt is een antwoord op de hoofdvraag van dit hoofdstuk (Wat kunnen we uit het
vorige hoofdstuk (en het onderzoek als geheel) concluderen en welke aanbevelingen kunnen we doen; hoe
kunnen we de exoot anders en beter begrijpen?). Die conclusie gaat hand in hand met aanbevelingen, en
en passant komen daar ook weer discussiepunten bij kijken. Omdat dit hoofdstuk meer ter prikkeling en
aanbeveling is dan voor het naar voren schuiven van pasklare antwoorden, en eerder een toevoeging aan
het onderzoek is dan een noodzakelijk onderdeel, is het gegoten in de vorm van een epiloog. Dat betekent
dat conclusie, discussie en aanbelevingen door elkaar heenlopen, en dat we geen afzonderlijk genummerde
paragrafen gebruiken. Met oog op het doel van dit hoofdstuk (‘het anders en beter begrijpen van de
exoot’) en het handelen in de geest van Foucault, veroorloven we ons (ook bij wijze van eerbetoon) – deze
‘losse’ structuur.
Maar op de eerste plaats herhalen we de vijf leidraden die we in hoofdstuk 8 hebben gevonden, - zij
vormen immers de basis en het kader voor wat hier volgt:
1. Pluraliteit en democratie is het uitgangspunt;
2. Moderne wetenschap is transdisciplinair, toepassingsgericht en nauw verweven met de
samenleving;
3. ‘Grote verhalen’ over de natuur (en de exoot) worden afgeschaft;
4. Een ongenuanceerde fixatie op de natuurwetenschap (of systeemnatuur) is onwenselijk en
onbruikbaar bij het oplossen van natuurproblematiek;
5. Aan recente ontwikkelingen als ‘van product naar proces’ en ‘van de context van rechtvaardiging
naar de context van ontdekking’ wordt gehoor gegeven door ons tot een ‘morele heuristiek’ te
wenden.
Omdat deze punten kriskras door elkaar lopen, worden ze niet afzonderlijk behandeld. Dat is geoorloofd
omdat het er niet om gaat om de punten zelf in te passen in de oplossing van de exotenproblematiek, maar
om de exotenproblematiek, met deze punten als wapens, te lijf te gaan. De goede lezer zal ze daarom,
impliciet of expliciet in variërende mate in het onderstaande betoog herkennen.
In toevoeging op deze punten roepen we in herinnering dat het in dit onderzoek niet te doen is om het
ontkennen van de eventuele schade van exoten aan de natuur of voor de mens. Er is toen echter meteen
gezegd dat de effecten van de exoot op natuur of mens evenwel niet het uitgangspunt van het onderzoek
is. Het object van bestudering is daarentegen geweest de manier waarop over de exoot gedacht en
gesproken wordt. Door deze discursieve activiteit in kaart te brengen, hebben we een basis proberen te
leggen voor een verschuiving die naar de dicta van Keulartz (van “product naar proces” en van
“rechtvaardiging naar ontdekking”) zou kunnen worden omschreven als de verschuiving van praktische
vernietiging van de exoot naar een theoretische vermijding van het discursieve exotenprobleem.
De ontoereikende woordenschat van het Nederlandse exotendiscours en het differentiatiedenken
Door het werk van Foucault, Keulartz en Van Koppen te gebruiken, en door de verschillende
disciplineringstechnieken bloot te leggen, hebben we een aantal aanknopingspunten gevonden om deze
‘theoretische vermijding’ vorm te geven. Het eerst punt dat we hierbij willen bespreken gaat terug tot de
in paragraaf 9.4 besproken dichtome wereld van de tegencoalitie. Zoals we ook daar opmerkten, maken
Woods en Moraitry (2001) niet af wat ze voorbereiden. Erger nog: het goede werk van hun voorbereiding
valt geheel in het niet bij hun uiteindelijke doel, namelijk om van een bepaalde soort te kunnen vaststellen
of hij wel of niet een exoot is. De graduele en genuanceerde zienswijze die zo veelbelovend vorm kreeg in
de loop van hun artikel, wordt daarmee uiteindelijk volledig weersproken.
Ons voorstel is om de vijf criteria die de auteurs opstellen nog steeds als uitgangspunt te nemen, maar niet
als basis voor wat zij het clusterconcept ‘exoot’ noemen. De kracht van deze graduele zienswijze blijft
alleen overeind als we met ons woordgebruik kunnen inspringen op de categorische indeling binnen het
concept van de ‘exoot’. Dit is één van de grootste pijnpunten van het Nederlandse exotendiscours, hetgeen
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bijvoorbeeld tot uiting komt in de manier waarop per type exoot anders wordt gepraat: bij de exotische
waterorganismen vonden we een veel grotere mate van ernst en radicaliteit dan bij de exotische
boomsoorten, maar toch worden zij allen aangeduid met woorden die grotendeels overeenkomen, zoals
‘niet-autochtoon’, ‘niet-inheems’, ‘uitheems’ en ‘exotisch’. Het Engels kan hier dienen als een voorbeeld.
In het allereerste citaat van dit onderzoek, spreekt de CBD over “invasive alien species”. Het wordt
meteen duidelijk dat de term ‘invasief’ (op de ‘bospest’ na misschien) niet of nauwelijks toepasbaar is op
de verschillende Nederlandse exotische boomsoorten. Het gros hiervan (ook in oppervlakte) is opzettelijk
aangeplant. Deze bomen zijn niet over komen waaien, niet op eigen kracht gekomen, en evenmin is er een
handvol (onopzettelijk) geïntroduceerd, wat vervolgens uitliep op een grootschalige plaag. Exotische
boomsoorten in Nederland zijn in de kern van de zaak niet ‘invasief’. Zij hebben geen plek opgeëist; ze
hebben er een toebedeeld gekregen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld verschillende exotische
waterorganismen, die vaak onbedoeld Nederland zijn binnengekomen en zich sindsdien dermate ‘grondig’
hebben gevestigd, dat zij niet meer te verwijderen zijn. Het pijnpunt is dat voor beide categorieën in veruit
de meeste gevallen dezelfde term van ‘exotisch’ wordt gebruikt (voor uitzonderingen zie Heybroek 1998
en Walter 1989).
Uitbreiding van de woordenschat leidt tot het adequater kunnen bestempelen van verschillende gradaties
binnen de exoot. Hiervoor zouden we een richtlijn kunnen vinden in de vijf criteria van Woods en
Moraitry (2001). Het voorstel is, wanneer men niet op metaniveau over de exoot spreekt maar over een
individuele soort als exoot, de precieze plaats te determineren aan de hand van de volgende punten:
1. Opzettelijk of niet opzettelijk geïntroduceerd;
2. In het gebied geëvolueerd of niet;
3. De historische verspreiding van de soort;
4. De mate waarin de exoot schade aanbrengt aan de natuur of aan de mens;
5. De mate waarin de exoot integreert in de plaatselijke ecologische gemeenschap.
Op het moment dat blijkt dat bepaalde combinaties vaker voorkomen dan andere, zullen vanzelf
neologismen ontstaan die de nieuwe categorieën adequaat uitdrukken. Zoals Woods en Moraitry
aangeven, zijn alle vijf de punten discutabel. Maar het is logisch dat een complex geval uit ‘de
werkelijkheid’ slechts met de nodige moeite kan worden beschreven met vereenvoudigende categorieën,
en uiteindelijk gaat het ons niet om de uitzondering maar om de regel. We merken op dat met een nader
gespecificeerd taalgebruik uiteraard nog steeds een discussie blijft bestaan op bepaalde punten, maar het
voorkomt dat er een (discursief) mechanisme in werking wordt gesteld dat wordt ‘getriggerd’ door de
term ‘exoot’. De energie die nu verdwijnt door een heisa te maken rondom alle exoten (en we
herinneringen ons de 10:10 regel, die stelt dat ongeveer 1 procent van alle exoten in Nederland uiteindelijk
problemen oplevert), kan dan gestoken worden in het bestrijden van die categorie exoten die op de vijf
punten zeer negatief scoren. De nuance zal er uiteindelijk toe leiden dat de exoot niet langer op voorhand
gezien wordt als een anomalie van datgene wat ‘normaal’ is. De exoot krijgt zo een eerlijke kans in het
debat, en of op basis daarvan besloten wordt dat hij wel of niet verwijderd moet worden, is voor dit
onderzoek irrelevant. Het kan slechts zeggen dat dit proces een zege voor de democratie en voor het
discours is.
Dit punt hangt nauw samen met wat Foucault het differentiatiedenken noemt (zie hoofdstuk 3). We zagen
dat één van zijn kritieken op de moderne tijd is, dat zij zich teveel verlaat op de humanistische rationaliteit
en de redelijke en zelfdenkende mens. Dit gaat hand in hand met fixatie op begrippen als ‘zijn’, ‘zelf’,
‘waarheid’, etc. Het anders denken stelt dat we ons op de tegenovergestelde begrippen moeten richten, op
meervouden en verschillen. Dit differentiatiedenken of anders denken is ook welkom bij de exoot. De
discursieve praktijken rond exoot worden bepaald door een duaal kader, dat een dusdanig beklemmende
beeld aan de werkelijkheid oplegt, dat we kunnen stellen dat niet de exoot zo vernietigend is, maar het
zwartwitte denkkader. Het anders denken is ook door Keulartz en Van Koppen aangewend. In Keulartz’
tweede boek (2005) is dit idee uitgewerkt tot ‘grenswerken’, terwijl Van Koppen de leefwereld probeert te
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herstellen door vanuit reflexieve modernisering een gevoeligheid voor de arcadische traditie te
ontwikkelen als tegenwicht voor de doorgeslagen systeemnatuur. Het grenswerken verwijst als gezegd
naar het ontwikkelen van een dubbele visie; die visie is er op gericht vanuit een bepaald kader te denken
en te handelen en tegelijkertijd het bewustzijn te cultiveren dat er ook andere kaders bestaan waarmee
serieus rekening moet worden gehouden (Keulartz 2005: 12). Dit zou een gezonde benadering in de
exotenproblematiek zijn. Waar nu nog te veel om een eigen gelijk wordt gestreden, of om de eigen positie
te versterken of de hegemonie te handhaven, zou een constructievere situatie ontstaan als de verschillende
coalities, maar met name de tegencoalitie, zo’n dubbele visie ontwikkelt.
We dienen hier overigens als belangrijk discussiepunt op te merken dat de discoursanalyse, zoals die vorm
heeft gekregen in dit onderzoek, bij uitstek gericht is op conflict en machtsprocessen. Als er een
ontwikkeling naar een dubbele visie zou plaatsvinden, is het moeilijk daar vanuit deze invulling de vinger
op te leggen. Dit houdt nauw verband met de in paragraaf 8.3 geuite kritiek op Keulartz’ eerste werk (over
hoe de horizontale en verticale verschuivingen zich verhouden tot de hegemonie van de radicale ecologie),
want deze discoursanalyse heeft zonder twijfel ook moeite met het vaststellen van ontwikkelingen tussen
de machtsposities. Ofschoon een van de uitgangspunten juist beweging van kennis is, resulteert een
discoursanalyse zoals hier toegepast in een statisch verhaal. We vragen ons daarom af hoe recente
ontwikkelingen, zoals de eerder genoemde beleidsomslag – in de tweede helft van de jaren ‘90 van
organisatorisch (top down) naar attitudegericht (bottom up) – in ons verhaal kan worden ingepast.
Keulartz (2005: 10) stelt vast dat één van de consequenties van die ontwikkeling is dat het natuurbeeld
van de natuurontwikkelaars niet langer als ‘zaligmakend’ wordt beschouwd, terwijl
gemeenschappelijkheid van natuurbeelden vaker als vertrekpunt voor natuurbeleid wordt genomen. En
welke invloed heeft de huidige, hiermee verbonden, trend van het opinieonderzoek naar ‘mensenwensen’,
waarin impliciet zit opgesloten dat “beleid zou moeten streven naar een evenwicht tussen visies die
getalsmatig gewicht in de schaal werpen” (Keulartz 2005: 45) op de hier beschreven verhoudingen van de
coalities in het exotendiscours? Zal de tegencoalitie vanwege deze ontwikkelingen een deel van haar
hegemonie verliezen? Zullen andere coalities sterker worden? Op deze vragen kunnen we geen goed
gestaafd antwoord geven. Onze indruk is evenwel is dat dit soort ontwikkelingen vooralsnog een niet erg
groot effect zullen hebben op de machtsverhoudingen tussen de verschillende coalities. Dit ligt ook in lijn
van de door ons als marginaal ingeschatte effecten van tegengeluiden op de machtspositie van de
tegencoalitie.
Een altijd aanwezig gevaar bij goedgebekte adagia als ‘van product naar proces’ en ‘van context of
discovery naar context of justification’ is dat zij retorisch van aard blijven. We verwijzen hierbij naar de
eerdere suggestie dat de tegencoalitie blijft hameren op het ecologisch geding, zodat de ‘werkelijke’,
maatschappelijke problemen niet aangesproken worden. Dit gevaar is altijd aanwezig wanneer populaire
termen (te) vaak vallen: ze worden na verloop van tijd gebruikt als story-line, met alle positieve als
negatieve gevolgen van dien. In het laatste geval maskeert de vlotte retoriek na verloop van tijd de
werkelijke problemen, en bij de exotenproblematiek zal de tegencoalitie daar alleen maar garen bij
spinnen.
Naar aanleiding van deze overwegingen zeggen we dat onze kritiek op de positie van de tegencoalitie niet
mag worden gebagatelliseerd in het kader van momenteel werkende processen die er op den duur voor
zullen zorgen dat de onaantastbare hegemonie van de tegencoalitie zal tanen, en dat het onderdrukt geding
en gesmoord geschil vanzelf zullen oplossen. Ofschoon we volgens de discourstheorie niet onze eigen
inbreng hierin mogen overschatten, willen we die evenmin wegcijferen. Met die instelling doen we deze
aanbevelingen.
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Exoot als grensobject
Terug nu naar de dubbele visie. Het voorstel is om de exoot als zogenaamd ‘grensobject’ te beschouwen
en het als zodanig te behandelen (daarvoor is een dubbele visie nodig). ‘Grensobject’ verwijst in dezen
naar de wijze waarop de exotenproblematiek tal van aspecten, insteken, (economische) belangen,
wereldbeelden, natuurbeelden, visies, argumentatiesoorten, en zo verder, belichaamt. Als we Van Koppen
parafraseren, zien we de exoot de rationalisering en idealisering van de natuur verenigen. Waar Van
Koppen in de leefwereld een synthese van de twee voortschrijdende processen situeert, stellen we hier dat
de exoot als grensobject een brugfunctie kan vervullen in de dynamiek van ontmenselijking, maar ook in
de verkleining van de metafysiek van het object. De groeiende afstand tussen de systeemnatuur en de
werkelijkheid van het dagelijkse leven, die volgens Van Koppen typerend is voor de moderniserende
samenleving, krijgt tegenwicht in de grote maatschappelijke betrokkenheid (die we in de artikelen
terugvonden) bij de exotenproblematiek. Het grootschalig gebruik van de ecologische argumenten door de
media bijvoorbeeld, laat niet alleen de kracht van het biomacht-verhaal zien, maar ook dat de grenzen
tussen wetenschap en niet-wetenschap vervagen, dat er een grote maatschappelijke interesse bestaat voor
de exotenproblematiek, en een bereidheid die met reeds erkende wapens (ecologische argumenten) te lijf
te gaan. De exoot krijgt zo eenzelfde betekenis als restauratie bij Gobster; mensen raken betrokken bij de
natuur, omdat zij opkomen voor belangrijke waarden die zij in de exoot gepersonifieerd zien.
De exoot als grensobject beschouwen, betekent ook naar een einde van de grote ecologische verhalen over
de exoot werken. Hij zal dan niet langer fungeren als een metafoor van bedreiging voor alle waarden van
het Nederlandse natuurbeschermingsparadigma. Het sociaal constructivisme realiseert zich dat de huidige
exotenvervolging niet alleen een logisch gevolg is van de schadelijkheid van de exoot, maar ook van het
woordgebruik van de tegencoalitie. Dit woordgebruik kan omschreven worden als een groot ecologisch
verhaal, waarin de exoot keer op keer door de mangel wordt gehaald, – niet op basis van empirisch bewijs
van de schadelijke effecten, maar als gevolg van verstarde denkpatronen, die dualistisch, dogmatisch en
onkritisch van aard zijn. Het grenswerken omzeilt de haarscherpe scheidslijnen tussen inheems-uitheems,
schadelijk-onschadelijk, gevaarlijk-ongevaarlijk, en gaat op zoek naar het hybride tussengebied,
“waarover de ‘moresdictie’ door geen van de strijdende partijen exclusief geclaimd kan worden” (Keulartz
2005: 101).
Naar verwachting zal de exoot meer en meer een grensobject worden in de letterlijke zin des woords.
Ofschoon global warming door sommigen als een groot verhaal, gestoken in een modern jasje, wordt
gezien, blijkt uit verschillende hoeken (zie bijvoorbeeld Reeze et al. 2005) dat er een versnelde
opwarming plaatsvindt. Dat heeft en zal in toenemende mate effect hebben op ons huidige klimaat, en
daarmee op de natuur die valt onder de noemer van ‘ecologische referentie’. Onze verwachting is dat
klimaatverandering een groot effect zal hebben op het verspreidingsgebied van vele soorten. Dat betekent
dat we erop voorbereid moeten zijn dat er in de nabije toekomst vaker ‘nieuwe’ soorten aan de grens
zullen kloppen, waardoor de noodzaak tot overdenking van de huidige dominante houding naar exoten,
zich sterker opdringt.
Daarbij komt dat de globalisering van de moderne mens steeds meer een Homo transportans maakt. Door
het vele reizen, het grootschalige vervoer van producten over de hele wereld, door het graven van nieuwe
waterverbindingen, het slaan van nieuwe bruggen, over water, op land en in de lucht, worden dier- en
plantensoorten bewust of onbewust van uithoek naar uithoek vervoerd. Deze ontwikkelingen dagen de
gebruiker van een statisch begrip van de term ‘exoot’ uit.
Maar we mogen dit verhaal over de veranderende wereld niet te apocalyptisch maken. Deze veranderingen
zijn al jaren bezig, en we zitten er middenin, doch ervaren het wellicht anders. Dat betekent echter niet dat
de noodzaak tot het overdenken van het concept ‘exoot’ wegvalt. Uitgangspunt daarbij is als gezegd niet
het ontkennen van de schade van de exoten vanuit een sterk sociaal constructivistisch wereldbeeld. Het
uitgangspunt is het bewust zijn van de taal en argumentatie waarmee we de exoot beschrijven en
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omringen. Op die manier is de kans groter dat doel en middel bij de exotenvervolging kunnen worden
gescheiden. Dat betekent ook dat die vervolging minder snel de vorm zal aannemen van een blinde hetze,
of van een moderne heksenjacht. Vervolging mag alleen het gevolg zijn van een gebalanceerd
deliberatieproces, waarin alle takken van de ecologie hun zegje kunnen doen, en waarin de ecologie
expliciet tegen maatschappelijke argumenten wordt afgewogen. Zolang we zeker weten dat
exotenvervolging een middel is, en geen gemaskeerd doel op zichzelf, kunnen we ook zeker zijn dat de
bijkomende schade kan worden geminimaliseerd, en het exotenprobleem daadwerkelijk in de kern kan
worden aangepakt.
We merken hierbij met Keulartz op dat de ecologie niet langer als scheidsrechter functioneert. Zij is één
van de spelers geworden. “Het was niet mijn bedoeling om de ecologen het woord te ontnemen, maar om
het laatste woord aan de samenleving terug te geven.” (Keulartz 2005: 7) De zogenaamde co-evolutie van
wetenschap en samenleving, continueert Keulartz, lanceert een nieuwe zoektocht naar houvast. Die
houvast is wellicht alleen te vinden in de “aanvaarding van het pluralisme van waarden, normen en
belangen”. (Keulartz 2005: 8) In dit opzicht is de exotenproblematiek een illustrerend verlengstuk van de
problemen van de moderniteit zoals Foucault en Van Koppen die herkennen. Zo wordt onze omgang met
de exoot een representant voor de postmoderne opgaaf. Naast de moeilijkheid om te gaan met de reële
ecologische en economische schade van dieren en planten die hun natuurlijke verspreidingsgrenzen
verleggen, zou het bewerkstelligen van een verandering in de machtsverhoudingen binnen het
Nederlandse exotendiscours als een voorbeeldcasus kunnen dienen voor andere ‘grensobjecten’. De exoot
kan de toenemende ‘ontmenselijking’ een halt toeroepen, omdat het de betrokkenheid van de mens bij de
(systeem)natuur vergroot. Of anders gesteld: de dichotomie tussen mens en natuur kan in potentie bij een
grensobject als ‘de exoot’ vervagen. Daarnaast lijkt de metafysiek van het object te worden verkleind:
mensen leren over de exoot, proberen zijn ‘ware aard’ te begrijpen, en springen van daaruit in het
maatschappelijke debat. Wanneer dat gebeurt, kunnen we hen alleen maar aanmoedigen om kennis te
nemen van natuurwetenschappelijke inzichten in de ecologie van exoot, maar ervoor waarschuwen deze
argumenten niet zonder meer toe te eigenen. Laat men zich intimideren door de tegencoalitie, meent men
maatschappelijke argumentatie niet naar voren te mogen brengen met het oog op geloofwaardigheid, of
blijft een voortschrijdende ‘ontmaskering’ van de tegencoalitie tot in de lengte der dagen impliciet, dan
blijft het maatschappelijk geschil gesmoord in ecologisch geding. Zolang dat het geval is, zal de pluraliteit
van (en binnen) verschillende coalities niet als presuppositie dienen voor discursieve argumentatie binnen
het exotendiscours, noch voor besluitvorming over de exoot.
Een verschuiving van de praktische vernietiging van de exoot naar een theoretische vermijding van het
discursieve exotenprobleem is hierbij zeer wenselijk. ‘Vermijding’ in deze context betekent niet de ogen
sluiten voor de realiteit van problemen, maar wel: het herdefiniëren en overdenken van die problemen,
zodat we ons uiteindelijk realiseren dat het niet per se de schadelijkheid van de exoot is die problemen
veroorzaakt, maar onze (sociaal geconstrueerde) opvattingen over wat exotenproblemen zijn, en hoe we
die het beste kunnen oplossen. Gaan we met deze discursieve stap consciëntieuzer om, dan stelt ons dat
uiteindelijk beter in staat een adequaat antwoord te geven op de meeste destructieve exoten, voor mens of
natuur.
Zo kunnen we afsluiten met een recapitulatie van de manier waarop we de exoot anders en beter proberen
te begrijpen. Dit gebeurt aan de hand van het adagium ‘van praktische vernietiging naar een theoretische
vermijding’. Hierin zit opgesloten dat een groot deel van het exotenprobleem niet alleen voortkomt uit de
schadelijkheid van de exoot, maar ook uit onze starre manier van denken en ons dogmatisch
woordgebruik. Het streven is om de exotenproblematiek met een preciezere aanduiding te benoemen.
Daarbij moeten we afstappen van het denken in dualismen, en een dubbele visie van meervouden en
verschillen ontwikkelen. Zowel de exoot als het concept ‘exoot’ kunnen daarbij als grensobject dienen. De
eerste vanwege een veranderende aarde, met meer reizende mensen en een warmer wordend klimaat. Het
concept ‘exoot’, vanwege een vereniging van het nog altijd prominent aanwezige dualisme van natuurDestructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot
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10. Epiloog: conclusie, discussie en aanbevelingen
cultuur in ons moderne denken. Het einde van de grote (en simplistische) ecologische verhalen, dus ook
over de exoot, is daarbij het streven. Exoten kunnen dan moeilijker het slachtoffer worden van een blinde
heksenjacht; voorzover vervolging dan nog plaatsvindt, is dat een gevolg van een deliberatieproces waarin
zowel verschillende stemmen binnen de ecologie hun geluid kunnen laten horen, als maatschappelijke
stemmen die belang hechten aan bijvoorbeeld ethische of esthetische waarden van de natuur. Het
maatschappelijk geschil, gesmoord in het wetenschappelijk geding, verandert dan in levendig geding en
een prikkelend geschil.
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Dit artikel komt overeen met: De Gelderlander, 10-07-2004, ‘Natuur mag in Nederland niet hinderlijk zijn’.
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57.
58.
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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79.
80.
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Reformatorisch Dagblad, 15-11-2005, 'Warmteminnende planten winnen terrein’.
Reformatorisch Dagblad, 14-2-2006, ‘Blafhert met slagtanden laat zich weinig zien’.
Trouw, 22-3-1994, ‘Buitenlandse bomen zeer welkom’.
Trouw, 2-12-1995, ‘Nijlgans’.
Trouw, 5-11-1998, ‘Blafhert kan het ree verdrijven’.
Trouw, 19-8-2000, ‘Is de exotische waterteunisbloem een nieuwe plaag?’.
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Trouw, 12-10-2002, ‘Pas op: overstekende kreeften’.
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Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen

Bijlage 1: Dataverzameling (semi)wetenschappelijke en krantenartikelen
Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen
Bijlage 1b: Data (semi)wetenschappelijke artikelen bomen
Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Bijlage 1d: Data (semi)wetenschappelijke artikelen algemeen

blz. 161-163
blz. 164-165
blz. 166-172
blz. 173-174

Legenda
Bron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AC = Apeldoornse Courant
AD = Algemeen Dagblad
ED = Eindhovens Dagblad
GE = De Gelderlander
HC = Haagse Courant
NBT = Nederlands Bosbouw Tijdschrift
NR = NRC Handelsblad
PA = Het Parool
RD = Reformatorisch Dagblad
ST = De Stentor
TE = De Telegraaf
TR = Trouw
UD = Utrechts Nieuwsblad
VK = De Volkskrant

Manier waarop de exoot naar voren komt:
• n = negatief
• p = positief
• neu = neutraal
• p/n = positief versus negatief
Soort argumentatie:
• cul = cultuur
• ecn = economie
• eco = ecologie
• eth = ethiek
• his = historie
• ove = overlast
• rec = recreatie

(NB: Alle artikelen staan in chronologische volgorde.)
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Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen

aanvechtend

2

eth
eenduidigheid beleid?:
introductie uitheemse
diersoorten (bijv. Schotse
hooglander) vs. exit exoten

middel erger dan
kwaal, onzinnig

22-031994

TR

p

aanvechtend

3

70-80 jaar aanwezig, beter eco,
bestand tegen verzuring
eth
en verdroging

geen hetze; zeer
welkom!

Waterteunisblo
em 2
(commentaar
M. Kleijne)
Exotische
bomen worden
zeldzaam in
park
Maasduinen

16-092000

NR

p

kalmerend

3

versnelling proces
humusvorming, behoud
van andere fauna en flora

verrijking, nut

18-052002

GE

n (p) verlichting

2

groei belemmeren/vereco
drukken inheemse
(rec,
Boomsoorten, minder biod. cul)
(vs. mooie exemplaren,
variatie, geschiedenis bos)

Zeister bos
krijgt meer
licht

21-082002

UD

n

verlichting

3

verstikking van het bos,
eco
concurrentie inheemse eik,
meer variatie

meer licht (vs.
donker), tegen
homogeniteit,
verschillende
boomsoorten,
afwisseling,
agressie,
verstikking

Amerikaanse
eiken moeten
wijken

04-092002

AC

n

neutraal

1

slechte conditie, lage
levensverwachting

eco

vervanging door
inlandse eiken

Gemeente
Vorden kapt
en vervangt
zieke Am.
eiken
Geldersch
Landschap
onder vuur om
douglas

05-092002

GE

n

neutraal

1

slechte conditie, lage
levensverwachting

eco

vervanging door
inlandse eiken

06-012003

AC

p/g

alarmerend
vs.
kalmerend

4

natuurlijke processen vs.
multiculturele samenleving
en schoonheid

eco,
eth,
rec

m.c.s.,
vermoorden,
allochtonen
weghalen vs.
natuurlijke
processen

eco
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opvallende
termen/bijzonder-heden

complexiteit

p

soort argumentatie

toonaard

AD

argumenten

manier waarop
exoot naar
voren komt

06-041993

datum

Bosraad
adviseert
Gabor
exotische
bomen te
sparen
Buitenlandse
bomen zeer
welkom

krantenkop

bron

Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen

Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen
Don Quichot in
de duinen

13-012003

AD

n

neutraal

2

aantasting
verscheidenheid van de
natuur, hoort hier van
oorsprong niet thuis,
bedreiging landschap

eco,
eth,
cul

Zelfs grove
den niet zuiver
op de graat
Bosbouw heeft
het liefst
inheemse
soorten

25-012003

AC

neu

25-012003

AC

n

Actie tegen
kappen
douglasspar

25-012003

AC

Geldersch
Landschap
laat landgoed
overeind
Geldersch
Landschap
dunt in bossen
van
Scherpenberg
Kaalslag in
Mookse
bossen

25-012003

problematiserend

2

vergelijk ijstijd, Romeinen

his

neutraal

3

natuurlijkheid,
biodiversiteit, aanzicht
(licht vs. donker)

eco,
rec

bospest, plaag,
licht
(biodiversiteit) vs.
donker (exoot,
douglas)

p/n

alarmerend
vs.
kalmerend

4

natuurlijke processen vs.
multiculturele samenleving
en schoonheid

eco,
eth,
rec

m.c.s.,
vermoorden,
allochtonen
weghalen vs.
natuurlijke
processen

AC

p/n

neutraal

2

concurrentie inheems,
biodiv. vs. behoud traditionele menselijk ingrijpen

eco,
cul

18-022003

AC

p/n

neutraal

2

concurrentie inheems vs.
fraaiheid exoten

eco,
rec

03-092003

GE

n

verlichting

2

natuurlijkheid, weg vrij voor eco
inheems

De boom met
stip heeft
toekomst

20-032004

ED

n

neutraal

3

eco

Landgoed
Jansberg:
meer natuur

02-092004

GE

n

verlichting

2

uitheemse bomen minder
dieren dan inheemse
bomen, geen 'systeem'
eromheen, slecht voor
natuurontwikkeling
meer natuurlijk bos,
gezond, mooi

eco,
rec

thuishoren,
'buitenlanders',
gezond

Bossen bij
Wapenveld
worden
natuurlijker

12-072005

ST

n

verlichting

3

natuurlijker, vitaliteit,
variatie, concurrenctie
inheemse bomen, mooier,
eentonigheid, licht

eco,
rec

eentonigheid,
verdringing

Onderhoudsw
erk in de
bossen op
Eerde

15-072005

ST

n (p) verlichting

2

natuurlijkheid, (positief:
cultuurhistorie)

eco,
cul

ex negativo over
exoten
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woekert als
kanker, streven
naar totale
uitroeiing,
bedreigt oerHollandse
duinlandschap

inheems:
ongebonden;
exoot: natuur in
het gareel
kappen is
gevoelig, dus:
informatiepanelen
voor inheems
bos meer
subsidie

Bijlage 1a: Data krantenartikelen bomen
We willen
geen 'nieuwe
natuur'

26-102005

NR

Exoot' moeflon
moet exoot in
duinen
opvreten

19-112005

ST

p/n

neutraal

n (p) alarmerend

4

neg.: kappen voor variatie,
meer biodiversiteit, meer
licht en sterker bos. Pos.:
belevingswaarde,
willekeur, afname
biodiversiteit

eco,
rec,
eth

2

tegengaan overwoekering

eco

Destructie van exotische boomsoorten of de deconstructie van de Nederlandse exoot

Een onderzoek naar het Nederlandse exotendiscours
-163-

willekeur: wat is
een exoot?
Publieke
controverse
omtrent
omvormingsbeheer
verbanning',
als...danscenario

Bijlage 1b: Data (semi)wetenschappelijke artikelen bomen

opvallende
termen/bijzonderheden

complexiteit

toonaard

manier waarop exoot
naar voren komt

bron

jaar

auteur

Bijlage 1b: Data (semi)wetenschappelijke artikelen bomen

Van der
1990 NBT
Bilt, E.W.G.
Everts, E.
1990 NBT

n

bevestigend

4 Reactie op het artikel van E. Everts

p

aanvechtend

4 schoonheid, waarde voor bosbouw,
landschapsverfraaiende taak, variatie in vorm en kleur,
bos: grootst mogelijke nut voor menselijke samenleving,
decoratief, sierwaarde

Westra, J.J. 1992 NBT

p

nuancerend

Grimberg,
G.T.M.

1994 Bos-

n

alarmerend

5 W. plaatst 'natuurlijkheid' in een historisch perpectief, en
komt daarmee ex negativo tot de conclusie dat de
exotenhaat enige nuancering behoeft.
5 ex negativo; autochtone bomen hebben de toekomst; let
op def. 'strikt lokaal oorspronkelijk materiaal'

Oterdoom,
H.J.

1995 NBT

p

verontwaardig
d

5 exotenvervolging is: 'moedwillige verarming',
discriminatie, wat blijft er nog over?

Peters, R.

1995 NBT

p

nuancerend

6 Europees, dynanisch denken o.b.v. historische gegeven.

Piël, K.

1997 NBT

neu nuancerend

Olsthoorn,
A. en
Bussink, C.

1997 NBT

p

nuancerend

6 handelt niet direct over exoten, maar wel concepten waar
'de exoot' ex negativo betrekking op heeft, zoals 'oerbos'
en 'natuurbos'
4 commentaar op commentaar van K. Piël

Keizer, P.

1997 De

bouwvoorlicht
-ing

p

aanvechtend

levende
natuur
Siebel, H.N. 1998 NBT

5 zie titel, wordt niet over 'exoten' gesproken, slechts dat
de genoemde boomsorten niet-inheems zijn.

n

introducerend

5

Maes, B.

n

neutraal

6 er wordt alleen ex negativo aan exoten geraakt: pleidooi
voor inheemse bomen en struiken.

n

neutraal

6 ex negativo; over methodes vaststellen autochtone
bomen

discussiërend

4 verslag van de forumdiscussie

p

alarmerend

p

nuancerend

7 pleidooi voor exoten t.b.v. genetisch potentieel en
biodiversiteit
6 kwalitatief onderzoek naar de belevingswaarde van
naaldbomen

1998 De
levende
natuur

Van Dam,
B. en De
Vries, S.

1998 De
levende
natuur

Olsthoorn, 1998 NBT
A.
Heybroek,
1998 NBT
H.M.
Veer, M. en 1998 NBT
Boerwinkel,
H.W.J.

p/n
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Bijlage 1b: Data (semi)wetenschappelijke artikelen bomen
Kuyper,
1998 NBT
T.W.
Klingen, S. 1998 NBT
en
Houtzagers,
M.

p

aanvechtend

6 exotische naaldbomen dragen bij aan biodiversiteit!

p

aanvechtend/
alarmerend

4 pleidooi voor meer nuancering, vaak onvoldoende
afweging plaatsvindt, waan van de dag, men wil het
debat aangaan.

Jansen, J.J. 1998 NBT

p

neutraal

5 nut van exoten bij houtproductie

nuancerend

6

neutraal

6 vergelijk artikel 'Hoe inheems zijn onze inheemse bomen
en struiken?'

nuancerend

6 vertoont grote gelijkenis met 'Exoten: plaag en aanwinst.'

Maes, B. en 2000 Tuin en
Rövekamp,
landC.
schap
Maes, B.
2002 Gorteria

p/n

Maes, B. en 2002 Tuin en
Rövekamp,
landsch
C.
ap

p/n

n
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen

Damhert als 29verschoppeli 11ng
1991

opvallende
termen/bijzonderheden

soort argumentatie

argumenten

complexiteit

toonaard

manier waarop
exoot naar voren
komt

type exoot

bron

datum

krantenkop

Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen

AD

Zoogdieren
(damhert)

p

aan
vec
hten
d

4 historie: wel degelijk
inheems, alleraardigst
beestje, natuur armer

his, alleraardigst, fijn beest,
eco, verschoppeling,
rec onrechtvaardig, beleid
inconsequent, fanatiek

4-12- NR
1993

algemeen

n

neut
raal

5 concurrentie,
faunavervalsing

eco, van nature hier niet
eth thuishoren

30-9- NR
1995

algemeen

neu neut
(n) raal
(ale
rme
ren
d)

5 faunvervalsing,
ongewenste
vreemdelingen

eco,
eth

2-12- TR
1995

vogels

n

neut
raal

1 faunavervalsing

eco, meedeling ministerbesluit
eth

Eksterneigin 4-12- AD
gen worden 1995
nijlgans
fataal
Blafhert?
5-11- VK
1998

vogels

n

neut
raal

eco, vogelvrij verklaard,
eth, bestrijding noodzakelijk,
ecn "eksterneigingen"

zoogdiere
n
(muntjak)

n

alar
mer
end

2 faunavervalsing,
schade gewassen,
bedreiging voor
inheemse vogels
3 bedreiging inheemse
dieren en planten,
concurrentie ree

Blafhert kan
het ree
verdrijven

5-11- TR
1998

zoogdiere
n
(muntjak)

n

neut
raal

Een
11-9- VK
Corsicaan
1999
tegen
dichtgroeien

zoogdiere
n
(moeflon)

p

Een groene
flits in het
park

18-9- VK
1999

vogels
(halsband
parkiet)

p

Een
plagende
delicatesse

25-9- VK
1999

Waterorga
nismen
(Chin-ese

p

Exoten
bedreigen
inheemse
diersoorten
Winst en
verlies in
flora en
fauna sinds
1970; Een
flamingo in
Friesland
Nijlgans

eco

Nederlands natuur
overgenomen, vreet alle
wilde orchideeën op,
vergelijk Groot-Brittannië

2 bedreigend voor
reeënstand

eco

hoort hier niet thuis,
vergelijk Groot-Brittannië

intro
duc
ere
nd

3 nuttig, goed ogend in
de natuur

eco, 1/15; art. vraagt naar
rec criteria van exoten, goed
ogend

intro
duc
ere
nd
(kal
mer
end
)
kal
mer
end

2 verbetering "grauw"
rec
vogelbestand, gezellig

3 ecologische
geschiedenis leert:
aanvankelijk massale

2/15; verrijking, gezellig

eco, 3/15; economische rol?
ecn Vergelijk met Duitsland en
V.S.
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
wolhandkr
ab)
Een
2-10- VK
vraatzuchtig 1999
e lifter

insecten
(kastanje
mineermo
t)

n

alar
mer
end

Koukleum in 9-10- VK
bontmantel 1999

zoogdiere
n
(beverrat)

n

intro
duc
ere
nd
kal
mer
end

De
ontdekker
van Europa

16101999

VK

waterorga
nismen
(strandga
per)

n

Een hitsige
badeend

23101999

VK

vogels
(rosse
stekelstaa
rt)

n

intro
duc
ere
nd

Een wolf in 30vissenkleren 101999

VK

waterorga
nismen
(roofblei)

p

Zonaanbidd
er in
kikkerland

6-11- VK
1999

waterorga
nismen
(roodwan
gschildpa
d)

n

intro
duc
ere
nd
intro
duc
ere
nd

Een
manneneter
in zijde

13111999

VK

insecten
(spinnen:
tijgerspin)

p

Een kat van
geruchten

20111999

VK

zoogdiere
n (lynx)

Een brutale 27aardbeivrete 11r
1999

VK

insecten
(anjerblad
roller)

Een
4-12- VK
weersbesten 1999
dige knuffel

zoogdiere
n
(Schotse
hooglande
r)

intro
duc
ere
nd
neu intro
duc
ere
nd
n alar
mer
end

p

intro
duc
ere
nd

toename, dan weer
afname, economische
handel ontstaan
3 schade aan
kanstanjebomen

3 schade aan
waterkeringen en
landbouw

eco

4/15; ellende, leven zuur
maken, nekslag, tomeloze
verspreiding

eco

5/15; vergelijk G.B. en
U.S.A., speciale task force
voor bestrijding

3 gewaardeerd
eth,
onderdeel kustmilieu, eco
(concurrentie (voedsel
en vestiging)
inheemse
schelpdieren)
eco
3 bedreiging
genenmateriaal
witkopeend, leidt
mogelijk tot uitsterven
van die soort

6/15; vergelijk
Amerikaanse
zwaardschede, maar S.
als positief tegendeel

7/15; vernitiging, op
exotenlijst jachtwet,
vogelvrij

2 aantrekkelijke sportvis rec

8/15;
gewaardeerde/aantrekkelij
ke sportvis

2 niet thuishoren,
faunavervalsing

eth,
eco

9/15; vooral probleem voor
Zuid-Europa, voortplanting
hier niet mogelijk

3 kleurige verrijking
vaderlandse natuur

rec

10/15; komst wellicht
gerelateerd aan
opwarming klimaat

3

2 economische
consequenties voor
aardbeiteelt, anjer- en
paprikakassen en de
handel

11/15; Lynx door LNV
inheems verklaard

ecn

12/15; plaagdieren,
koloniseren, vergelijk o.a.
coloradokever

3 structuuraanbrenger
eco, 13/15; wild of vee? Als
natuur, hoog
rec, compensatie voor
knuffelgehalte,
eth regelneef 'de mens'
behoorlijk ingeburgerd
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Moddervang 11er in de Rijn 121999

VK

waterorga
nismen
(Kaspisch
e slijkgarnaal)

n

intro
duc
ere
nd

3 concurrentie,
verstoring bestaande
ecologische relaties

Spoken en
18asielzoekers 121999

VK

algemeen

n
(p)

4

21-7- VK
2000

waterorga
nismen
(Japanse
oester)

n

alar
mer
end
(kal
mer
end
)
alar
mer
end

3 concurrentie en
predatie inheemse
schelpdieren

eco

Invasie
17-8- VK
waterteunisb 2000
loem
bedreigt
biodiversiteit

waterorga
nismen
(waterteu
nisbloem)

n

alar
mer
end

3 bedreiging
biodiversiteit,
verdringing lokale
inheemse
waterplanten,
doorgang schepen,
hobby sportvissers in
gevaar

eco, opmars, verspreidt
ecn, razendsnel/moeiteloos,
rec verovert, vergelijk grote
waternavel

Is de
exotische
waterteunisb
loem een
nieuwe
plaag?
Waterteunis
bloem kan
plaag
worden in
Nederlandse
sloten
Waterteunis
bloem
(commentaa
r K. Piel)
Invasie
'killer vlokreeft' in
Nederlandse
rivieren

19-8- TR
2000

waterorga
nismen

n

neut
raal

2 zuurstofloos water,
afsterven inheemse
soorten, kosten
onderhoud opgevoerd

eco, woekeraar, invasie,
ecn inheemse soorten
definitief verdwijnen,
vergelijk V.S. en grote
waternavel

19-8- NR
2000

waterorga
nismen
(waterteu
nisbloem)

n

alar
mer
end

3 zuurstofloos water,
eco
afsterven inheemse
soorten, geen licht,
kleinere (biodiversiteit)

woekeraar, vrezen, poging
uitbannen gefaald,
vergelijk V.S. en grote
waternavel

26-8- NR
2000

algemeen

n

3 internationale
biodiversiteit,
verarming natuur

eco

commentaar op huidige
lakse houding naar exoten

5-52001

GE

waterorga
nismen

n

vero
ntw
aar
digd
alar
mer
end

4 concurrentie
inheemse fauna,
invloed op
voedselweb, geen
herstelkans

eco

veroveren, invasie, killer
vlokkreeft, indringer,
agressieve uitbreiding,
als…dan-scenario als
afsluiting

Nieuwe
plant in
Nederland

26-1- VK
2002

waterorga
nismen
(parelved
erkruid)

n

Japanse
oester wil
heersen in
Oosterschel
de

alar
mer
end

eco

14/15; bij natuurlijke
omstandigheden geen
voet aan de grond

15/15; tusen hoop en
vrees, vergelijk Hawaï met
paradox van opsluiting
inheemse dieren

2 waterafvoer in gevaar, ecn
dichtgroeien

heersen, dreigen te
verdringen, moeilijk af te
remmen

schrikbarend, ongestoord
voortwoekeren, invasie
dreigt
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Agressieve
parkiet
houdt huis in
park
Alle exoten
het land uit,
of niet?

25-3- AD
2002

vogels
(halsband
parkiet)

n

alar
mer
end

1 verdrijving spechten
en eekhoorns

eco

16-4- PA
2002

algemeen

n

neut
raal

4 verdrijven flora en
fauna, concurrentie
inheems, ten koste
van soortenrijkdom,
nostalgie: sentiment
wat hier niet hoort;
weg!

eco, over
cul biodiversiteitsconferentie
in Den Haag, afkeer,
verdrijven, niet thuishoren,
wat is natuurlijk?
Broeikaseffect

Vreemde
eend
vogelvrij
Pas op:
overstekend
e kreeften

19-4- TR
2002

algemeen

n

neut
raal

eco, verslag VN-conferentie
ecn biodiversiteit

12102002

waterorga
nismen
(bruine
Am.
Rivierkreeft)
algemeen

n

intro
duc
ere
nd

2 biodiversiteit,
economische
gevolgen
3 drager schimmelziekte
waarmee inheemse
rivierkreeft kan
worden geïnfecteerd,
alleseters

p/n

neut
raal

p/n

neut
raal

TR

7-12- VK
De botsing
der bescher- 2002
mers
Nederlandse
broedvogel
atlas:
Nijlgans is
vreemde
vogel in
Ommen
Oester komt
mossel en
duiker te na

9-12- AC
2002

vogels

8-22003

VK

waterorga
nismen
(Japanse
oester)

n

neut
raal

Japanse
oester
bedreigt
natuur
Waddenzee

14-3- HC
2003

waterorga
nismen
(Japanse
oester)

n

alar
mer
end

Vreemde
beestjes in
het land

28-6- VK
2003

algemeen

Uitheemse
3-7steur rukt op 2003

AD

waterorga
nismen
(OostEuropese
steur)

neu neut
raal

n

alar
mer
end

op niet al te zachtzinnige
wijze

eco, agressief, kwaad in onze
ecn wateren, geschikt voor
consumptie?

eco, pos.: effect op natuur
3 neg.: verstoring
eth wordt overdreven
ecosystemen; pos.:
evenveel recht als
inheemse soorten
2 nieuwe vogelsoorten
eco broedvogelatlas: 236
vs. vogels die hier 'van
soorten broedvogels; 29
nature' niet horen
exoten (vanuit
gevangschap)

4 verdringing mossel en
andere levensvormen,
verstoring
voedselweb,
economische schade
vissers, nare ervaring
recreanten
4 bedreiging natuur,
verandering
ecosysteem/ecologisc
h evenwicht,
concurrentie

eco, geschrokken, gestage
ecn, uitbreiding, prettig
rec evenwicht slaat om,
desastreus effect?

eco

bestrijding nauwelijk
mogelijk, ook: gevaarlijk
voor recreanten

4 natuur kleurrijker

rec

2 verstoring evenwicht,
verdringing inheems

eco

relatie tussen oprukken
zuidelijke diersoorten in
Nederland en het warmere
klimaat
als…dan-scenario, niet
thuishoren
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Uitheemse
steur
verovert
Nederland

3-72003

HC

waterorga
nismen
(OostEuropese
steur)

n

alar
mer
end

2 verstoring evenwicht,
verdringing inheems

Exoten
vreten bijna
letterlijk de
Maas leeg

17-7- GE
2003

waterorga
nismen

n

alar
mer
end

3 verdringing,
eco
concurrentie (voedsel,
woonplaats) inheemse
fauna

Waterschap
gaat strijd
aan met
plaagplante
n

28-7- AC
2003

waterorga
nismen

n

alar
mer
end

2 concurrentie,
stagnatie
doorstroming

eco, overlast, niet thuishoren,
ecn regelrechte bedreiging,
problemen, woekeren,
verspreiding voorkomen

Zorg over
exotische
waterflora
Op zoek
naar
halsbandpar
kiet

21-8- AC
2003

waterorga
nismen

n

ecn

kosten (geld en
mankracht), woekeren

13-3- TE
2004

vogels
(halsband
parkiet)

2 stagnatie
doorstroming leidt tot
ovestroming
2 geen harde bewijzen
verdringing inheemse
spechten

eco

SOVON: 2004, jaar van de
halsbandparkiet

Exotische
planten
bedreigen
leven in
waterplassen
Grofwild
moet ruimte
krijgen op
de Veluwe

28-5- ED
2004

waterorga
nismen

n

alar
mer
end

2 bedreiging
biodiversiteit

eco

bedreigen leven, rukken
op, behoorlijk probleem,
veroveren

29-6- RD
2004

zoogdiere
n

n

neut
raal

4 concurrentie
inheemse soorten

eco

uitroeiing, agressiviteit,
overheersing, elimineren

Weg met
muntjak,
flamingo
mag blijven

21-7- ST
2004

algemeen

p/n

neut
raal

eco eigen natuur, past niet in
(eth plaatje vs.mooi, willekeur
)
regeert

Nieuwe
planten
veroveren
Nederland
Japanse
kever
belaagt nu
Nederlandse
coniferen

31-7- TE
2004

planten

neu neut
raal

3 concurrentie/schadelij
k voor inheems,
ecologische
zuiverheid vs.
onwetendheid (dus
niet afschieten)
2 woekering

eco

invasie, exoten o.i.v.
kimaatsverandering

14-8- GE
2004

insecten
(Japanse
kever)

p

neut
raal

2 verlevendigen
inheemse natuur

eco

belagen, verlevendigen,
natuur rijker, wonderlijke
kever, nieuw fenomeen

Exotische
7-12- RD
schreeuw2004
lelijk burgert
prima in

vogels
(halsband
parkiet)

p/n

intro
duc
ere
nd

3 neg.:
concurrentie/beïnvloe
ding avifauna, pos.:
intrigeren

eco, art. richt zich op
rec voorkomen

alar
mer
end
neu kal
mer
end

eco

als…dan-scenario, niet
thuishoren

allochtoon vs. autochtoon,
maar wat is inheems?,
Maas leegvreten
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Exoten
rukken
massaal op
naar de
Noordzee

5-42005

HC

waterorga
nismen

neu neut
raal

3 razendsnelle
verandering bevolking
Noordzee

eco

relatie met opwarming
klimaat

eco

verontrustende
ontwikkeling, niet
thuishoren, tempo waarin
nieuwelingen verschijnen

Rosse
10-5- RD
stekelstaarte 2005
end in de
polder

vogels

n

alar
mer
end

4 concurrentie
inheemse soorten

Natuur lijdt
onder
opmars
exoten

18-8- VK
2005

algemeen

n

alar
mer
end

2 bedreiging
eco, natuur lijdt, opmars, in
ecn toenemende mate
Nederlandse fauna,
1,3 tot 2,2 miljard euro
schade per jaar door
bioinvasies (incl.
varkenspest, etc.)

Aanval op
schadelijke
indringers

18-8- AD
2005

algemeen

n

neut
raal

1 bestrijding ter
bescherming van
mensen en de eigen
natuur

Onschuldig
ogend
exotisch
plantje
bedreigt
water

22-8- VK
2005

algemeen

n

alar
mer
end

3 andere soorten
eco
uitroeien of verdringen

plaag vormen,
voortwoekeren, oprukken,
verwoestende werking,
als…dan-scenario,
verstikking kanalen en
sloten

Aantal
wasbeerhon
den op de
Veluwe veel
groter dan
geschat
Ontplofte
aap kan
kiezen
tussen
condoom of
souffl

27-8- ST
2005

zoogdiere
n

3 waarneming

art. over discrepantie
aantallen, veel groter dan
geschat

5-11- VK
2005

algemeen

n

alar
mer
end

2 ontwrichting complete
ecosystemen,
verdringing inheemse
fauna

eco

ware plaag,
overwoekeren, bespreking
boek

aan
vec
hten
d,
kal
mer
end
kal
mer
end

4 25% Nederlandse
wilde soorten is exoot

eco

aanvechting heersende
opvattingen, relatie exoten
en opwarming

4 geen effect exoten op
inheemse flora
(toename aantal
soorten)

eco

klimaatverandering: meer
warmteminnende soorten,
verschuiving botanische
grenzen

neu alar
mer
end

Warmteminn 1511ende
2005
planten
winnen
terrein

RD

planten

p

Nederland
telt steeds
meer wilde
planten

NR

planten

p

15112005

eco

opstellen exotenlijst door
LNV
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Bijlage 1c: Data krantenartikelen algemeen
Halsbandpar 17kiet,
12ingeburgerd 2005
e exoot…

PA

vogels
(halsband
parkiet)

n

alar
mer
end

2 rust verstoring,
schade aan
fruitbomen

ove

Winterharde 22walibi gedijt 12in Friese
2005
bossen

VK

zoogdiere
n
(buideldier
: walibi)

p

neut
raal

2 niemand heeft er last
van, vormen geen
plaag

eco, vrolijk huppelend
eth,
rec

Exoot die
mosselen
bedreigt
hield eerder
huis langs
Zeeuwse
kust
Blafhert met
slagtanden
laat zich
weinig zien

PA

waterorga
nismen
(Japanse
oester)

n

alar
mer
end

3 voedselconcurrent
inheemse
schelpdieren en
oogstsoorten

eco, veroveren, opmars,
ecn verdringen, groot gevaar
voor Zeeuwse
mosseltelers

14-2- RD
2006

zoogdiere
n
(muntjak)

n

alar
mer
end

3 verjaging/concurrentie eco
reeën, schade flora,
negatief effect op
planten en dieren in
dicht struikgewas

9-12006

als…dan-scenario als
afsluiting

vergelijk Groot-Brittannië
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Bijlage 1d: Data (semi)wetenschappelijke artikelen algemeen

opvallende
termen/bijzond
erheden

Sloet van
1982 NBT
Oldruitenborgh,
C.J.M.
Akkermans, R. 1985 Argus

flora

zoogdieren

n

alarmerend

5

Walter, J.

algemeen

n

alarmerend

5 Walter is werkzaam voor LNV

n

aanvechtend

5 betere regulering gewenst i.v.m.
doden van dieren

1989 Natuur

neu nuancerend

complexiteit
artikel

toonaard

manier waarop
exoot naar
voren komt

type exoot

bron

jaar

auteur

Bijlage 1d: Data (semi)wetenschappelijke artikelen algemeen

7 1982!

en milieu
De Beer, R.

1992 Argus

zoogdieren

Lensink, R.

1996 Limosa

vogels

neu nuancerend

7

Van der Schot, 1997 Het
vogels
W.
vogeljaar

p

aanvechtend

6 pleidooi voor een beschermde
status voor exoten

Groot, H. J. B.

1997 Limosa

vogels (Rosse
stekelstaarteend)

n

neutraal

7

Hengeveld, R.
en Van den
Brink, F.
Piël, K.

1998 De

algemeen

n

alarmerend

6 onkruid, plaag, verstoring inheemse
gemeenschappen

algemeen

n

neutraal

4 reactie op o.a. het vage gebruik van
het begrip 'exoot'

Korthals, M.

levende
natuur
1998 De
levende
natuur
1998 NBT

Stieperaere,
H.; Heylen, O.;
Sollman, P.

1998 De

Lensink, R.

1998 De

Hengeveld, R.

levende
natuur
1998 De
levende
natuur

Van den Brink,
F. en Van der
Velde, G.
Barends, F.

Dirkx, J.

levende
natuur

1998 De
levende
natuur
1998 De
levende
natuur
2000 Natuur
en milieu

algemeen
flora (Zuidelijk
kantmos)

neu nuancerend
n

alarmerend

6 vooronderstellingen en implicaties
bij exotische 'experimenten'
6 1e artikel over mossen

vogels

neu nuancerend

7 incl. case studies van de Nijlgans
en Rosse stekelstaarteend

vogels (Turkse
tortel)

neu nuancerend

7 gaat vooral over
verspreidingsecologie en daaraan
gekoppeld exotenbestrijding

waterorganismen

n

alarmerend

6

zoogdieren
(muskusrat en
beverrat)
algemeen

n

nuancerend

7 informatie over vangmethodes,
bijvangsten, etc.

n

alarmerend

4 veroveren, onderschatte bedreiging,
vgl. West-Afrika, etc.
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Bijlage 1d: Data (semi)wetenschappelijke artikelen algemeen
Soes, M.

2005 OVBBericht

Reeze, A.J.G.;
Buijse, A.D.;
Liefveld, W.M.

2005 Riza

waterorganismen neu introducerend 4 beschrijving van aantal nieuwe,
exotische vissoorten die de visser
mogelijk aan de haak kan krijgen
waterorganismen

n

introducerend 5 hoofdstuk uit Riza rapport

rapport
2005010
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Bijlage 2: Samenvatting (semi)wetenschappelijke artikelen bomen

Bijlage 2: Samenvatting (semi)wetenschappelijke artikelen bomen
NB: Per alinea wordt één artikel samengevat. Er wordt niet geciteerd, maar het moge duidelijk zijn dat de
hieronder gepresenteerde inzichten aan de desbetreffende schrijver toekomen. Het doel is geweest om een
argumentatief correcte samenvatting te presenteren, dit in het licht van de wetenschap dat de beste
samenvatting nog altijd het artikel zelf is. Tussen de regels door zullen, in dikgedrukte hoofdletters,
verwijzingen naar de story-lines worden aangetroffen. Uiteraard komen die verwijzingen van mijn hand,
en daarmee wordt aangeven dat de voorgaande opmerking of argumentatie mijns inziens de, met de
aanduiding corresponderende, story-line (zie paragraaf 5.1) ondersteunt.
Onderzoeker Everts (1990) houdt een pleidooi voor een ruimere boomsoortenkeus, waarbij ook exoten
een rol moeten spelen. Als voorbeeld voor de positieve bijdrage van een ruime boomsoortenkeus wijst hij
op de variatie en schoonheid van de vele landgoedbossen in Nederland. (A2, B2) De vraag is echter hoe
dat te verenigen is met de huidige aandacht voor ‘natuurlijk bos’. Everts wijst erop dat enige kennis van de
historie van de bosbouw leidt tot het inzicht dat dit begrip zeer tijdgebonden is. Daarom dienen we ons
niet te krampachtig aan dat begrip vast te houden. (E) Dat betekent, samen met het gegeven dat de
aanplant van “fraaie” exotische bomen door landgoedeigenaren tot stilstand is gekomen, dat Everts het tot
de plicht rekent van instanties die zijn belast met het beheer van bos- en landschap, om die
landschapsverfraaiende taak over te nemen.
Exoten komen de schoonheid ten goede, onder andere doordat er variatie in vorm en kleur ontstaat. Ook
blijkt uit gesprekken dat er door het publiek prijs wordt gesteld op exoten. (B2) Everts wijst erop dat de
bosbouw er in feite op gericht dient te zijn de samenleving het grootst mogelijke nut te verschaffen.
Daarbij komt dat veel bezoekers via het betalen van belasting bijdragen aan het beheer. (~K) Daaruit volgt
dat er meer rekening met de wensen van de bezoeker moet worden gehouden en dat betekent: rekening
houden met de schoonheid van het bos. (BO) Tot slot doet Everts een praktische suggestie: plaats exoten
in kleine groepen aan de rand van productiebossen. De bezoeker zullen hiermee genoegen nemen omdat
zij vanaf de paden de “schoonheid” van exoten kunnen bewonderen, terwijl de productiebossen worden
opgeleukt maar nog steeds hun primaire taak optimaal kunnen vervullen. (G)
Van der Bilt (1990) becommentarieert het zojuist besproken artikel van Everts (1990) namens Het
Drentse Landschap. Van der Bilt betreurt het ten zeerst dat in dat artikel geen recht wordt gedaan aan de
doelstellingen zoals Het Drentse Landschap die voor haar bosbezit hanteert. (J) Hij legt kort uit welke
twee doelstellingen de Stichting kan kiezen:
A) Natuurbos zonder houtafvoer
In deze bossen wordt uitsluitend gekapt met als oogmerk het geleidelijk vergroten van de structuurvariatie
terwijl tevens de exoten, indien aanwezig, geleidelijk kunnen worden geëlimineerd. Er is in het kader van
een streven naar de ontwikkeling van de potentieel natuurlijke bostoestand of bosvegetatie geen rol voor
exoten weggelegd. (A1)
Over exoten in het ecosysteem zegt Van der Bilt het volgende: elke inheemse boomsoort bezit een
bepaalde grondgebondenheid en is gastheer van talloze insecten of parasieten. Tal van vogels leven hier
weer van waardoor rond zo’n boomsoort een netwerk van relaties bestaat. De waarde van exoten in een
vreemde levensgemeenschap is in ecologisch opzicht echter nihil. (A1) En hij vervolgt: dit aspect is in de
context van een streven naar natuurbos voor de Stichting van eminent groter belang dan de esthetische
waarde van een mooie exoot. (A0) Overigens zal de wens tot het elimineren van exoten wat de stichting
betreft nooit leiden tot een blinde vervolging.
B) Natuurbos waarbij enige houtafvoer mogelijk blijft
Het voorkomen van boomsoorten wordt gezien als een expressie van het milieu en om die reden kan het
aanplanten van bomen in ecologisch opzicht als onjuist en onnodig worden bestempeld. Dit geldt voor
aanplanten van exoten nog veel sterker en wordt om deze reden dan ook geheel nagelaten. De in de
huidige opstanden aanwezige exoten zullen, waar het monoculturen betreft, geleidelijk teruggedund
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Bijlage 2: Samenvatting (semi)wetenschappelijke artikelen bomen
worden. Exoten als Japanse lariks, douglas, Amerikaanse eik, blijken in te burgeren en zijn in staat zich uit
te zaaien. Deze opslag zal niet ten kost van alles bestreden worden hoewel verwacht wordt dat de
concurrentkracht van inheemse soorten dusdanig sterk zal blijken te zijn dat deze exoten hooguit een klein
aandeel in het gevarieerde toekomstige bos zullen uitmaken. Met name in de sfeer van landgoederen
wordt ervan uitgegaan dat exoten ook op langer termijn deel van het bos zullen uitmaken, waarbij beseft
wordt dat zulks voor een deel van het publiek aan het verwachtingspatroon beantwoordt. (B2, G, K)
Van der Bilt stelt dat de particuliere natuurbescherming (zoals het Drentse Landschap) het terecht tot haar
primaire taak rekent het bos als levensgemeenschap ontwikkelingskansen te bieden. (A0) Laat anderen
zich met het esthetische of economische aspect bezighouden, zegt Van der Bilt. Toch kan hij stellen dat
het Drentse Landschap zich zeer veel moeite getroost om de haar toevertrouwde landgoederen te
verfraaien. En hij vervolgt: de term ‘meervoudige doelstelling’ doet mij huiveren. Het is nu eenmaal
onmogelijk om bossen, overal en altijd dezelfde functies te laten vervullen. (J) Het slot van het liedje is tot
nu toe steeds geweest dat productie en recreatie domineren over de natuurdoelstelling. Het is de specifieke
taak van de particuliere natuurbescherming zich met name met dat laatste bezig te houden. (A0) Om te
eindigen met: de samenleving heeft ons die taak opgelegd en het is dan ook volstrekt onterecht om het
mogelijke schoonheidsideaal van de gemiddelde belastingbetaler te hanteren als pressiemiddel om
natuurbeschermingsinstanties bijvoorbeeld exoten te laten aanplanten. De gedachtegang dat door het meer
ruimte geven aan productiebossen de kosten voor het aanplanten exoten kunnen worden terugverdiend,
stuit bij Van der Bilt op onbegrip.
Westra (1992), onderzoeker, stelt vast dat in allerlei kringen grote waarde wordt toegekend aan de
natuurlijkheid van bos. Het geldt op zijn minst als een nastrevenswaardige zaak deze natuurlijkheid te
vergroten, althans te bevorderen. (A0) Maar dat was niet altijd het geval. Westra zal zich daarom
bezighouden met de wisselingen in visie, vooral onder bosbouwers, op deze materie.
Maar eerst gaat hij in op het concept van ‘oerwoud’. Het moge duidelijk zijn dat dit oerwoud-in-strikte-zin
niet bestaat. Maar bestaat natuurbos-in-strikte-zin dan wel? Ja, natuurbos in de betekenis van bos waarvan
de levende have zijn eigen vestigingsplaats kiest en zijn onderlinge relaties ontwikkelt in een omgeving
waarin de mens een zekere rol speelt, bestaat uiteraard wel. Westra observeert: het kan een
indrukwekkend natuurverschijnsel zijn, maar dit hoeft niet. (E)
In 1888 werd de Heidemij opgericht en in 1899 het Staatsbosbeheer. Beiden vielen in eerste plaats de taak
toe “woeste grond” te bebossen, in het geval van het Staatsbosbeheer vooral stuifzanden. De ‘natuur’ als
zodanig was in deze tijd nog grotendeels iets voor romantische stadsbewoners. Op het platteland heerste
veel armoede en werkloosheid en men was er praktisch ingesteld. Bij de overwegingen om bos aan te
leggen (en te onderhouden) speelde dan ook niet alleen de productie (of opbrengst) een rol, maar ook de
werkgelegenheid in het stille seizoen van de landbouw. Vervolgens gaat Westra dieper in op verschillende
bosbeheermethodes zoals die werden gepropageerd door o.a. Hassenkamp en Erdmann, en waarbij exoten
een grote rol speelden. Een belangrijk punt in deze bosbouwgeschiedenis zijn de stormen van 1972 en ’73.
In Nederland viel de meeste schade te melden in de naaldbossen (exotisch, niet natuurlijk, onecologisch,
maar ook aanwezig op grotere oppervlakten en gemiddeld hoger dan het loofbos) en dat gaf aanleiding tot
herbezinning. Na de grote brand op de Veluwe van 1976 dook in de media de stelling op “Het inheemse
loofbos waait niet om, vliegt niet in brand en wordt niet kaalgevreten.”
Intussen hebben stabiliteit en risicovermindering steeds meer aandacht gekregen. En daarmee is de
belangstelling voor het bos als levend ecosysteem herleefd. Weerstand tegen verstoringen en daarmee
hoge potentiële levenduur worden hoog aangeslagen. Westra blijft echter met de vraag zitten of nu
eigenlijk wel geldt dat alleen een ‘natuurlijk’ bos aan deze wensen voldoet. Velen zijn daarvan zonder
meer overtuigd, maar Westra niet. Hij heeft te veel ‘natuurlijke’ bossen gezien die niet stabiel of
langlevend waren en te veel min of meer cultuurbossen die heel aardig voldoen. Als de structuur van
bossen gevarieerd is en ze niet lijden aan de vaak grote dunningsachterstanden zoals die in onze
“monoculturen” zo vaak voorkomen, dan houden ze, inheemse of exotisch, het heel aardig vol. (H) Maar
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je weet het nooit, besluit Westra, tenslotte hoe stabiel is ‘stabiel’ eigenlijk en hoe lang moet een opstand
meegaan om ‘langlevend’ te mogen heten?
Grimberg (1994) van de afdeling Bos en Beplantingen, IKC-NBLF, richt zich niet zozeer op de
‘schadelijkheid’ van de exoot, maar op het belang van autochtone bomen en struiken. Van autochtone
bomen en struiken is sprake als deze zich sinds de spontane vestiging na de laatste ijstijd ter plekke slechts
natuurlijk hebben verjongd of kunstmatige zijn verjongd met strikt lokaal oorspronkelijk materiaal. Dit is
een strike definitie omdat het hierbij niet alleen om de soort gaat, maar ook om de authenticiteit van
individuen binnen een soort. Dat betekent ook dat in het veld niet direct te zien is of bomen en struiken
autochtoon zijn. Het belang van het autochtone ligt volgens Grimberg in het feit dat populaties van bomen
en struiken die zich eeuwen na de laatste ijstijd spontaan in onze streken hebben gevestigd, aangepast zijn
aan de omgeving. De genetische variatie is daarbij een deel van het overlevingsmechanisme van de soort,
ook op langere termijn. (I)
Maar hoe komen ‘uitheemse’ individuen van ‘inheemse’ soorten hier terecht vragen we ons dan af.
Grimberg geeft antwoord. Minder opvallend en daardoor bij velen onbekend is het volgende: veel
plantmateriaal wordt opgekweekt uit goedkoop zaad, dat geïmporteerd is uit Zuid- of Oost-Europese
landen, dus uit landen met een ander klimaat. Aanplant van dit materiaal in ons land veroorzaakt, zeker op
de lange termijn, problemen, omdat het onvoldoende is ‘aangepast’ aan de Nederlandse omstandigheden.
De huidige achteruitgang van de vitaliteit van onze bossen is, naast de milieuverslechtering, ongetwijfeld
te wijten aan de herkomst ofwel de genetische achtergrond van het destijds gebruikte plantmateriaal. (I)
Bekend is dat het overgrote deel van de in Nederland gekweekte en aangeplante soorten als groot- en
kleinbladige linde, haagbeuk, eenstijlige meidoorn en veldesdoorn de Italiaanse nationaliteit bezit. Verder
dat veel beuk en es uit de Balkan komt, en de hazelaar zelfs uit Turkije. Het is wenselijk dat deze
processen van genetische verarming worden gestopt. (A1)
In bosbeheer is natuurlijke bosverjonging populair en wordt zo’n proces vaak opgeblazen als doel op zich.
De realiteit is echter dat het meeste bos in ons land ooit is aangeplant, veelal met materiaal van
twijfelachtige herkomst. Wanneer we serieus natuurdoelen nastreven (A0), stelt Grimberg, moeten we dit
feit onder ogen zien en waar nodig, aanplant van verantwoorden (autochtone) herkomsten de voorkeur
geven. Tenslotte meldt Grimberg nog dat hij nadrukkelijk geen heksenjacht wil ontketenen op exoten als
douglas en Amerikaanse eik, soorten die volgens hem in de bosbouw een zinvolle bijdrage leveren aan de
houtproductie. (J)
Oterdoom (1995), erevoorzitter van de Nederlandse Dendrologische Vereniging, deelt zijn artikel in drie
delen in. Hij begint over het concept ‘biodiversiteit’, waarmee volgens hem bedoeld wordt dat er zo veel
mogelijk soorten in een bepaald gebied aanwezig zijn teneinde het voortbestaan van de natuur in de regio
zo goed mogelijk te waarborgen. Zo bezien is het een concept dat moet worden afgezet tegen de moderne
Europese intensieve landbouw (monocultures, zware bemesting, etc.) en vanuit die optiek haar huidige
betekenis krijgt en nastrevenswaardig is. (A0)
Volgens Oterdoom is Europa wat vegetatie betreft de armste gematigde streek. Dit heeft een geologische
verklaring: in vergelijk met Noord-Amerika (gebergten hebben noord-zuid structuur) werd in Europa
(oost-west verloop bergruggen) het volgen door de vegetatie van het terugtrekkende ijs (na de
verschillende ijstijden) door deze geografische kenmerken bemoeilijkt.
Dit betekent dat al die exoten die hier nu kunnen groeien, er ook komen als we ze nog enkele of tientallen
miljoenen jaren de tijd geven. Vergeet daarbij niet, zegt Oterdoom, dat we volgens geologische begrippen
maar een heel korte tijd van de glaciale tijd af zijn. Zo’n 12.000 jaar pas. Als er na 100.000 jaar een
nieuwe ijstijd zou komen dan kun je die uitbreiding van de wereldflora naar Europa wel kunnen vergeten.
(C2, E)
Het tweede deel van zijn artikel haalt verschillende voorbeelden aan waaruit blijkt dat een hoge
biodiversiteit inderdaad gunstig en nastrevenswaardig is (A0). Een van de voorbeelden is de case van het
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proefbos van August Bier, waarin het gebruik van exoten niet wordt geschuwd. Dit proefbos bleek na een
halve eeuw aanzienlijk productiever dan het bestaande monoculture Pinus woud eromheen. (A2, H) Uit
een ander voorbeeld over het Ecotron in Londen blijkt dat soortenrijke groepen zijn productiever zijn, en
uit een beroemde prairiestudie komt naar voor dat gebieden met een hoge biodiversiteit ook stabieler zijn
in de zin dat zij minder schade ondervinden bij uitwendige stress en daarbij sneller herstellen. Uit deze
voorbeelden concludeert Oterdoom dat er een duidelijk verband bestaat tussen enerzijds biodiversiteit en
anderzijds stabiliteit en productiviteit.
In het derde deel wordt de vraag naar wat een exoot is in overweging genomen. Oterdoom stelt dat er in de
derde ijstijd geen sprietje groen in ons land was. Je zou volgens hem daarom kunnen stellen dat alle
vegetatie in ons land van elders is aangevoerd en als ‘exotisch’ kan worden betiteld. Met andere woorden,
als we strikt genomen alle exoten uitsluiten, blijft er niets over. (E) Exotenvervolging komt volgens
Oterdoom neer op “moedwillige verarming”. (A2) Daarbij komt dat een hoge biodiversiteit (waar exoten
voor kunnen zorgen) de stabiliteit en productiviteit van een ecosysteem vergroot.
Onderzoeker Peters (1995) observeert dat in het Nederlandse bosbeheer steeds meer wordt teruggegrepen
naar inheemse boomsoorten voor de ontwikkeling van meer natuurlijke en stabielere bossen (A0)
Palynologisch onderzoek toont echter aan dat boomsoorten verschillen in migratiesnelheid en op
verschillende momenten in de historie Nederland bereikten. Soorten als beuk en haagbeuk hebben zich
niet spontaan na de laatste ijstijd in Nederland gevestigd en moeten eigenlijk – strikt genomen – als exoot
worden beschouwd. Gelukkig, zegt Peters, worden deze belangrijke soorten toch als inheems gezien. Ook
voor andere trage migranten zoals de gewone esdoorn is een dergelijke flexibele opstelling noodzakelijk.
Als we dergelijke laatkomers niet als natuurlijke elementen in het Nederlandse bos accepteren, dan blijven
we ontwikkelingen bestrijden die volgens Peters nieuw en spontaan zijn. (C2, E)
Voor het bosbeheer is het van belang te weten welke boomsoorten en welke bostypen van nature in
Nederland thuishoren. Dit is echter moeilijk te bepalen. De invloed van de mens is sinds de laatste ijstijd
namelijk steeds groter geworden. Daarom gaat Peters na hoe spontane bosontwikkeling bij afwezigheid
van de mens had kunnen plaatsvinden en of de definitie van inheemse boomsoorten daaraan kan worden
aangepast. Bestudering van interglacialen laat zien dat de boomsoortensamenstelling van dominante
bostypen in Nederland aan verandering onderhevig was. Dit werd veroorzaakt door klimaatsverandering,
maar ook door verschil in migratiesnelheid van verschillende boomsoorten. Zo kan worden gesteld dat de
boomsoorten met een hoge migratiesnelheid zich spontaan en zonder menselijk ingrijpen in Nederland
hebben kunnen vestigen, terwijl de vestiging van verschillende ‘trage’ boomsoorten waarschijnlijk door de
mens werd bevorderd. Op basis van dit inzicht zou onze huidige definitie van inheemse boomsoorten, dat
is: spontane vestiging na de laatste ijstijd in Nederland, leiden tot een reductie van het aantal, als inheems
erkende, boomsoorten. (E)
De vraag rijst dan of de interglacialen als exact voorbeeld voor de huidige bossen moeten dienen?
Het antwoord is nee, en daarvoor voert Peters de volgende redenen aan:
• Sinds 4.400 v. Chr. is de mens in Nederland, waardoor sindsdien de uitbreiding en vesting van
soorten door de mens wordt beïnvloed;
• Daardoor heeft de bomenontwikkeling zich ook anders voltrokken;
• Het klimaat heeft zich gedurende geen enkel interglaciaal identiek ontwikkeld (en de toekomstige
klimaatontwikkeling is onzeker).
Overigens, merkt Peters op, is het huidige Nederlandse klimaat gunstig voor soorten die hier niet als
inheems worden beschouwd, zoals de gewone en Noorse esdoorn, de zilverden en de fijnspar.
Hij besluit met de aanbeveling dat verschillen in migratiesnelheid en een natuurlijke verandering van
dominante boomsoorten en bostypen zoals waargenomen tijdens de interglacialen een flexibele houding
noodzakelijk maken. Een starre voorbeeldsituatie van 2.000, 5.000 of 7.000 jaren geleden is niet nuttig en
doet afbraak aan het dynamische aspect met betrekking tot de soortensamenstelling van natuurlijk bos. In
plaats van aan te geven welke boomsoorten en bostypen hier historisch thuishoren, moet men openstaan
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voor verschillende mogelijkheden die uit historisch onderzoek blijken. Daarom vecht Peters voor wat hij
noemt een ‘Europees denken’: Inheemse soorten zijn soorten inheems in Europa, die over land Nederland
kunnen bereiken. Hij vindt dan ook dat we boomsoorten die zich hier spontaan hadden kunnen vestigen
door migratie over land en zonder menselijke tussenkomst, en die aangepast zijn aan het Nederlandse
klimaat, als natuurlijk voor Nederland moeten beschouwen. (E, A0)
Keizer (1997), onderzoeker en commissie Paddestoelen en Natuurbehoud van de Nederlandse
Mycologische Vereniging, schrijft over het belang van coniferenbossen voor de mycoflora in Nederland.
In zijn artikel pleit hij voor het sparen van die naaldbossen die rijk zijn aan zeldzame en bedreigde
paddenstoelen. (A2) De achtergrond voor de lage waardering ligt volgens Keizer ongetwijfeld in de ietwat
eentonige aanblik van al die bomen van dezelfde leeftijd. (H) Het kleine aantal vaatplanten, dat zich
spontaan in de geplante naaldbossen heeft gevestigd, speelt eveneens een rol. Veel Drentse, Veluwse en
Brabantse dennenbossen hebben over grote oppervlakten slechts enkele soorten als ondergroei met
bochtige smele als talrijkste bodembedekker. Onder spar groeit meestal helemaal niets. Daarnaast hebben
in veel natuurterreinen de dennenbossen hun functie in de houtproductie verloren. (~G) Ook zouden
naaldbossen meer water uit de bodem verdampen dan loofbossen, wat als een ongewenste bijdrage aan
verdroging wordt gezien. Uit nieuwe inzichten blijkt echter dat dit onjuist is. (~D)
Al deze argumenten verhullen evenwel niet dat er van de 3.500 soorten paddenstoelen die in Nederland
zijn aangetroffen, zo’n 450 soorten een optimum in naaldbossen hebben. (A2) (Overigens, het aantal
vaatplantsoorten dat bij voorkeur in naaldbossen groeit, is ongeveer 10, in loofbossen zijn dit er ongeveer
50.) Een opvallende waarneming is dat douglas geen, en larix en fijnspar in Nederland weinig
soortspecifieke mycorrhizasymbionten hebben, namelijk respectievelijk 6 en 12. In Centraal- en NoordEuropa zijn dat er veel meer. De grove en zwarte den hebben 67 soorten den-gebonden symbionten.
Kennelijk zijn de symbionten van spar en larix maar nauwelijks ingeburgerd in die bossen.
Dennenbegeleiders zijn hier veel meer toe in staat geweest. Dit is mogelijk een extra aanwijzing dat de
grove den als inheems beschouwd moet worden.
De korstmossen- en mossenrijke dennenbossen zijn vrijwel uitgestorven in Nederland, en daarmee de
bijbehorende zeer rijke paddenstoelenflora. De voor dennenbos kenmerkende symbionten behoren tot de
sterkst achteruit gegane groep van paddenstoelen. De oorzaak van de achteruitgang wordt gezocht in
eutrofiëring van het milieu en, in minder mate, veroudering van de bossen. Dit zou tevens de oorzaak zijn
van de sterk toegenomen vergrassing in dennenbossen. Keizer vraagt zich tot slot af of we nu moeten
nastreven alle naaldbossen om te vormen tot loofbossen, omdat die meer natuurlijk zouden zijn. (J) Uit
zijn bevindingen blijkt van niet. Onze naaldbossen dienen voor wat betreft de paddenstoelen immers de
volgende belangen:
1) Behoud van biodiversiteit: veel soorten paddenstoelen komen alleen in naaldbossen voor (A2);
2) Wetenschap: heel veel aspecten van de naaldbomen en hun bossen zijn nog onbekend. Het is nog
niet eens exact bekend welke soorten paddenstoelen in onze naaldbossen voorkomen;
3) Indicatorfunctie: de ectomycorrhizavormende paddenstoelen in naaldbossen behoren tot de meest
gevoelige, op vermesting reagerende organismen, en vormen daarom een natuurlijk meetsysteem
voor dit aspect van milieuverontreiniging.
Piël (1997), initiatiefnemer Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer, kant zich met zijn artikel op de
eerste plaats tegen het onkritisch gebruik van de term ‘oerbos’. Dit concept komt volgens hem niet in
aanmerking voor hergebruik. Na een frisse duik in de prehistorie valt het volgens hem dan ook niet
moeilijk om een vermanende vinger te heffen tegen bos- en natuurbeheerders die wel veelvuldig (en
onzorgvuldig) gebruik maken van de term.
Bill McKibben roept in zijn boek waarin hij ‘het einde van de natuur’ aankondigt vanwege de antropogeen
geïnduceerde klimaatsverandering, de vraag op wanneer wij eigenlijk van het ‘einde van de oernatuur’
kunnen spreken. Rationeel is het antwoord makkelijk te geven. Zodra de mens op het toneel verscheen,
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betekende dat tevens het einde van de oernatuur. Kleinste oorzaken hebben grote gevolgen en wanneer de
mens de oorzaak mocht zijn van de geringste veranderingen in de natuur dan houdt die natuur op
oernatuur te zijn. Sommigen menen desalniettemin werkelijk een oersituatie aan te kunnen treffen. Zij
verstaan kennelijk iets anders onder oerbos dan het eerbiedwaardige 250 miljoen jaar oude onbeïnvloede
bos dat voor de komst van de mens bestond. (~E)
In Piëls visie moet oernatuur strikt worden opgevat; voor die wezenlijke, majesteitelijke bosorde uit het
verre en lange verleden moet je de term oerbos blijven reserveren. Oerbos is mooi en af, oerbos in de
oerwereld in de oertijd. De discussie omtrent wezen en aard van de oernatuur wordt zelden breed
uitgemeten. Bij natuurontwikkelingsplannen wordt verwezen naar de toestand van de middeleeuwen of de
Romeinse tijd, zelden naar een ongestoorde ontwikkeling vanaf de ijstijd tot heden. Dat zal ook te maken
hebben met de onbekende invloed van de mens op de verspreiding van soorten in het Holoceen. Evenmin
zijn we in staat om mogelijke oerinteracties boven water te krijgen die door tussenkomst van de mens niet
hebben kunnen plaatsvinden. In beginsel tasten we wat betreft de samenstelling van het Europese oerbos
goeddeels in het duister. De basis voor hen die tegenwoordig een oorspronkelijk landschap nastreven,
wordt daardoor wankel, want op welke situatie baseren zij zich precies? Om alle menselijke grenzen te
doorbreken stelt Piël het begrip ‘oerinheems’ voor. Neem de ongestoorde situatie zonder de mens als
maatstaf, dus de oersituatie. Dat is wel zo consequent. (~E)
Londo en Van der Lans waren eind jaren zeventig belangrijke natuurlijke bosexegeten. Zij zien oerbosniet
zozeer in verband met een ongestoord oerverleden. Ze bedoelen in feite primaire bossen; bossen die zich
lange tijd buiten directe menselijke beïnvloeding hebben ontwikkeld. Daarin lijken ze overeen te stemmen
met het Urwald zoals door Leibundgut gedefinieerd. Geen direct waarneembare menselijke invloed, maar
wel een bos dat ooit door de mens kan zijn gebruikt. De Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer
formuleerde oernatuur echter als volgt: ‘Oernatuur is de natuur waarop de mens nimmer enige directe
en/indirecte invloed heeft uitgeoefend – alsof de mens niet zou bestaan.’ Piël vindt deze formulering
ijzersterk, omdat zij glashelder is en volgens hem geen aanleiding geeft tot dubbelzinnigheid. Maar in
tegenstelling bijvoorbeeld tot de eerste van de vier boscategorieën zoals de Natuurbeschermingsraad die
onderscheidt, namelijk ‘natuurlijke bossen’ (de raad verstaat daaronder: bossen die zich buiten menselijke
invloed om kunnen ontwikkelen), behelst het oerbos louter het verleden.
Sieuwke van der Werf is een uitzondering in het malafide oerbosdenken. In zijn Bosgemeenschappen zet
hij zelfs ‘oorspronkelijk’ tussen aanhalingstekens. En, stelt hij; “‘Oerbossen’ hebben we niet meer”.
Kampioen terzake bij de bosbouwers is Westra. Het samengaan van de primitieve mens en het oerbos sluit
hij uit, gelukkig. Zijn stelling luidt: “Oerbos in strikte zin bestaat niet en het verdient aanbeveling niet te
denken in termen van deze irreële abstractie.” Bij die opmerking sluit Piël zich ten volste aan.
Olsthoorn en Bussink (1997) (onderzoekers bij het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek)
becommentariëren het hierboven besproken stuk van Piël. De heer Piël, stellen zij, maakt het niet alleen
zichzelf, maar ook anderen moeilijk met zijn definitie van ‘oerbos’. Hij definieert het zodanig dat het
vervolgens een onbruikbare term wordt. Een fout die hij hierbij maakt is dat hij expliciet verklaart dat de
mens niet tot de natuur behoort. Dit lijkt Olsthoorn en Bussink een moeilijk houdbare stelling. Als het
begrip ‘oer’ volgens Piël uitsluitend op het verleden kan slaan, kan wat hen betreft misschien beter van
‘natuurbos’ gesproken worden. De moeilijkheid bij de definitie van de concepten van ‘oerbos’ als van
‘natuurbos’ is echter juist de gradatie waarin de mens invloed mag hebben om (nog) van oerbos of
natuurbos te kunnen spreken. Door een puristische visie te hanteren en daarmee anderen belachelijk te
maken, maakt Piël echter vooral zichzelf onmogelijk in de discussie.
En wat bedoelt Piël eigenlijk met de zin: “Neem de ongestoorde situatie zonder mens als maatstaf, dus de
oersituatie”? Olsthoorn en Bussink vragen zich af of er wel een referentietijd voor oerbos en voor
oerinheems is zoals Piël voorstelt. Het antwoord dat zij geven is: neen! (E) Olsthoorn en Bussinks komen
vervolgens met een eigen definitie van ‘inheems’, gebaseerd op die van Rob Peters: Een soort is inheems
op een bepaalde groeiplaats als deze van nature voorkomt binnen het continent en in staat is of zou zijn
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om deze plaats op eigen kracht te bereiken. (C2) Rob Peters gebruikte informatie over het voorkomen van
een aantal boomsoorten in Nederland voor de laatste ijstijd. De warme periode die toen tussen twee
ijstijden inzat, duurde langer dan wij nu in het holoceen van de laatste ijstijd verwijderd zitten. Destijds
zijn, naast de beuk, ook de esdoorn en de tamme kastanje hier geweest. Dit was voor hem een argument
om het migratiegedrag, dus inclusief de migratiesnelheid, in de definitie te plaatsen. Daarmee wordt de
definitie ecologisch hanteerbaar, en geen keurslijf om volgens een willekeurig tijdstip en volgens
willekeurige grenzen een soort inheems te noemen. Dit zou namelijk betekenen dat een soort afhankelijk
is van staatsgrenzen, die op geologische tijdschaal bezien nogal eens wijzigen, ook al maken wij dat als
individuele mensen gelukkig niet vaak mee. Ook betekent dit dat een soort die in Nederland ingevoerd is,
niet voor eeuwig ‘uitheems’ hoeft te worden genoemd. (E) Voor esdoorn en tamme kastanje is vrij
duidelijk dat deze op eigen kracht Nederland zouden kunnen bereiken, alleen hebben ze hier meer tijd
voor nodig dan de beuk, en kunnen ze dat op dit moment niet meer bewijzen, omdat ze er al zijn. In het
algemeen geldt dat het migratieproces inderdaad flink door mensen is beïnvloed. Dit hoeft echter geen
consequenties te hebben voor de ecologische inheemsheid, als er voldoende kennis is over het
migratiegedrag. (C2)
De slechte naam van de exoot is meestal het gevolg van zijn opdringerig gedrag in een bepaald
vegetatietype, dan van zijn uitheemsheid Dit geldt voor de douglas in veel Nederlandse bostypen.
Daarmee is het eveneens opdringerige gedrag van bijvoorbeeld de esdoorn nog geen reden om hem
‘uitheems’ te noemen, als goede smoes om hem te verwijderen uit bossen met een hoge natuurwaarde
zoals in Nederland veel gebeurt. (~D) Het probleem met de esdoorn is dat we niet weten hoe hij zich
gedraagt in een natuurlijk bos binnen onze groeiplaatsen. Deze soort zou wel eens een belangrijke plaats
in kunnen gaan nemen in veel bostypen. Van de beuk wisten we 4000 jaar geleden ook nog niet hoe
belangrijk hij hier zou worden.
Het probleem dat de heer Piël aangekaart heeft is: in hoeverre mag de storende invloed van de mens gaan
om nog te kunnen spreken van oerbos of natuurbos? Een goede vraag, vinden Olsthoorn en Bussink. Zij
kunnen dit probleem voor hem helaas niet oplossen, maar het uitsluiten van de mens in deze begrippen
past niet in een ecologische gedachte en is nogal intolerant. Daarom ook is het jammer dat Piël Henk
Koop verwijt dat deze moeite doet om een idee te geven van natuurbos in onze omgeving en de
natuurlijke patronen daarin.
Onderzoeker Heybroek (1998) begint zijn artikel met vast te stellen dat exoten in de bosbouw gewoonlijk
gedefinieerd worden als soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. (~C1) Het begrip is daarmee
alleen geografisch gedefinieerd, in de ruimte dus. Maar omdat de natuur dynamisch is, moet men voor het
begrijpen van het verschijnsel ‘exoot’ ook de tijd in beschouwing nemen. Heybroeks artikel handelt voor
een belangrijk deel over dit tijdsaspect.
Allereerst stelt hij vast dat de lange reis naar noord en noordwest-Europ die bomen na de laatste hebben
gemaakt, geleid kan hebben tot genetische verarming van de soort. Hoewel in theorie zo’n migratie betere
kansen scheppen door de fixatie van gunstige mutanten, blijkt in de praktijk blijkt toch eerder verarming
op te treden. Daarin spelen twee mechanismen een grote rol:
1. ‘Genetic drift’; d.w.z. kolonisatie vindt niet plaats over het gehele front, maar door een kleine groep.
Dat betekent: een kleine greep uit het genetisch potentieel. Tijdens een lange trektocht kan zo’n
willekeurig steekproefeffect herhaaldelijk optreden en cumulatief werken, waardoor uiteindelijk
slechts een klein deel van het genetisch potentieel voor uitbreiding zorgt.
2. Boomsoorten moet op reis door een ‘ecologische flessenhals’; door de hevige selectie onder
ongunstige omstandigheden kan de populatie vele genen verliezen die haar verderop – onder
gunstigere omstandigheden – heel goed te pas hadden kunnen komen.
Vervolgens gaat Heybroek opzoek naar criteria voor het classificeren van de vaak onzorgvuldige
gebruikte term ‘exoot’. (J) Onze boomsoort zijn volgens hem op te delen in drie groepen:
1) De voormalige exoten, ofwel de zogenaamde ‘inheemse soorten’ (die zijn op eigen kracht hier
gekomen);
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2) Europese exoten;
3) Overzeese of ‘extracontinentale’ exoten.
Heybroek gaat eerst in op de tweede groep, namelijk de zogenaamde Europese exoten. De vraag die dan
onmiddellijk rijst is waarom het sommige soorten niet lukt uit eigen kracht hier te komen. Daarvoor zijn
tenminste vier argumenten te geven:
a) De soort kan niet tegen ons klimaat;
b) De menselijke invloed op de vegetaties is de natuurlijke migratie van de soort afgeremd;
c) De soort heeft geen efficiënte verbreidingsmiddelen (zie bijv. paardenkastanje);
d) De soort kan in kiem- en/of jeugdstadium slecht tegen de concurrentie van andere soorten.
Ongetwijfeld spelen ook meer complexe oorzaken hun deel (denk aan mastjaren, pioniersoort, etc.)
Daarbij wordt opgemerkt dat in het algemeen geldt dat de ene soort veel meer reislustig en agressiever is
dan de andere, en dus beter voor migratie toegerust. In rijpe floragebieden die niet zo vaak door ijstijden
zijn schoongeveegd als het onze, komen vaak oude endemen voor die toch nooit een groot areaal veroverd
hebben. Wat betreft de Europese exoten kan worden geconcludeerd dat zij door relatief toevallige
historische oorzaken in onze natuur ontbreken. Overigens kan de specifieke, bij deze boomsoorten
bijbehorende flora en fauna, wel (zij het mogelijk met vertraging) meekomen, want er zijn geen grote
natuurlijke barrières.
De succesvolle exoot is die soort met een grote mate van genetische diversiteit. Deze bepaalt namelijk de
genetische flexibiliteit en daarmee (samen met zijn fysiologische plasticiteit) het aanpassingsvermogen
van de soort. Nieuw is het besef dat genetische verarming, een inperking van de genetische diversiteit, een
gevaar kan zijn voor alle exoten, dus ook voor onze voormalige exoten (die soorten die we nu als
‘inheemse’ beschouwen) en voor de huidige Europese exoten; dus feitelijk voor al onze boomsoorten. Met
de problematiek rondom klimaatsveranderingen in het vooruitzicht zouden we volgens Heybroek blij
moeten zijn met exoten. Vooral die gewend zijn aan een warmer klimaat zullen zich hier beter thuis
voelen. Daarnaast zorgt het gebruik van exoten voor een grotere genetische diversiteit. (A2)
Het Nederlandse bos, stelt Heybroek, heeft mede een natuurfunctie. (A0) De vraag is dus van belang wat
exoten daaraan af- en of toe doen. Sommige natuurbeschermers blijken te denken dat exoten negatief zijn
en de natuurlijke vegetatie compromitteren. Dat is een heel beperkte opstelling. De samenstelling van
onze natuurlijke vegetatie is niet het gevolg van een Hoger Plan of van ijzeren wetten, het is niet een
horloge dat stopt als er één tandje afbreekt, het is geen zorgvuldig uitgebalanceerd equilibrium dat meteen
degenereert bij menselijke aanraking. In de natuur speelt het toeval een grote rol: processen kunnen zó
uitvallen, maar ook anders. En de ene toestand is dan niet natuurlijker dan de andere. Negatief
geformuleerd zegt Heybroek: onze natuurlijke vegetaties zijn samengesteld uit een samenraapsel van
soorten die er toevallig in geslaagd zijn te overleven in refugia en die het gelukt is ons van daar na de
ijstijd weer te bereiken, vermoedelijk ten koste van een goed deel van hun genetische variatie. (E)
Terwijl ons referentiebeeld van de ongerepte natuur dus al vrij zwak is en mede door toeval wordt
bepaald, verliest het bovendien zijn waarde bij de ingang van het broeikastijdperk: hoe het klimaat en
natuurlijke vegetatie in die nieuwe situatie zullen zijn is niet zeker, het enige zekere is dat ze anders zullen
zijn dan nu. Er kan dus geconcludeerd worden dat natuurlijke vegetatie als referentiepunt zo minder steun
biedt. (J) Het belang van andere een oriëntatiepunt, biodiversiteit (voorheen: natuurwaarde) bijvoorbeeld,
wordt daarmee groter. Als het toeval niet per se de vijand van de natuur is, dan kan er weinig tegen zijn als
de mens dat toeval een handje helpt. (C2) Of de resulterende vegetatie al dan niet ‘natuurlijk’ mag heten is
dan een semantische, niet wezenlijk biologisch probleem.
Vandaar, stelt Heybroek, moeten we vrij baan geven voor de Europese exoten, zolang ze de biodiversiteit
niet benadelen. Wat betreft de overzeese exoten zal de gespecialiseerde flora en fauna meestal
achterblijven. Het is dan maar de vraag of deze soorten zich kunnen inpassen in onze ecosystemen en zelfs
kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Waarschijnlijk niet. (J) Maar essentieel daarbij is hoe de soort
gebruikt wordt. Bij de aanblik van een dicht, donker en steriel jong douglasbos zal een
vegetatiedeskundige al gauw die soort als exoot vervloeken; maar ten onrechte, want zou een dicht en
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donker jong bos van de zeer inheemse Taxus niet net zo steriel zijn? Dichte opstanden van de inheemse
beuk en esdoorn zijn niet veel beter. (H)
Heybroek concludeert:
1. Genetische diversiteit is genetische flexibiliteit is aanpassingsvermogen. In het zicht van de
broeikas moeten we dus zonder uitstel streven naar een grote genetische diversiteit in onze
boomsoorten in ons bos;
2. We zullen meer moeten doen met exoten;
3. Herkomstproeven met een serie exoten moeten opgezet worden;
4. Wijs gebruik van exoten vergroot de biodiversiteit (A2);
5. Bosbeheerders die zich beperken tot het gebruik van inheemse soorten werken aan de natuur van
gisteren.
Onderzoeker Jansen (1998) bekijkt exoten vanuit een bosbouwkundig perspectief. Het is daarbij
belangrijk kennis te nemen van de historie van de exoot in ons land. Voor de bosbouw is de
bebossingsgolf die begon omstreeks 1850 een historisch belangrijk moment. Voornamelijk woeste grond
wordt bebost en na 1950 ook landbouwgrond. Grove den was de belangrijkste soort bij bebossing, vanaf
1930 neemt het overig naaldhout die rol over. Aangezien er in Nederland sinds 1930 het nodige is bebost,
is op grote schaal gebruik gemaakt van exoten (“grove den en overig naaldhout”). Overigens zijn bossen
in Nederland primair nauwelijks aangelegd voor de ‘houtproductie’. Rendement van investering werd wel
als belangrijk ervaren. Men dacht dit te bereiken door houtoogst, en in dit kader pas de introductie van
exoten. De houtproductie van inheems loofhout is echter onderschat en die van exoten overschat. De
exoten zijn in de Nederlandse bosbouw gebruikt om het ‘beter te doen dan de natuur’, maar naar
ongewenste neveneffecten is nauwelijks gekeken. Exoten spelen desalniettemin een belangrijke rol bij de
houtproductie in Nederland. (G) Twee factoren spelen zijn daar debet aan. Op droge gronden is de
bijgroei gemiddeld wat hoger dan bij onze inheemse loofboomsoorten. Daarnaast is het
houtoogstpercentage bij exoten beduidend hoger dan bij inheemse soorten.
Jansen verwacht dat de houtoogst de komende 50 jaar zal stijgen van 1,3 naar ca. 2,0 miljoen kubieke
meter. Het aandeel exoten daarin zal eveneens flink stijgen. Gevoerd beleid met betrekking tot het
verwijderen van één bepaalde exoot (namelijk de Amerikaanse vogelkers) kan als mislukt beschouwd
worden. Weliswaar is op veel plaatsen de struiketage van deze soort verdwenen, maar de potentie voor
een nieuwe struiklaag is gebleven. Een dergelijk beleid voor andere exoten is op voorhand ook tot
mislukken gedoemd, niet in de laatste plaats vanwege de financiële moeilijkheden. Voor de Amerikaanse
vogelkers is ooit halverwege de zeventiger jaren berekend dat we Nederland vrij van deze soort konden
krijgen voor ca. fl 100 miljoen, mits er wetgeving kwam die deze bestrijding overal kon afdwingen. De
orde van grootte voor een totaal exoten-uitroei-programma zal nu in de buurt van fl. 1 miljard liggen.
Volgens Jansen hoeven we niet meer te verwachten dat er dergelijke bedragen, in combinatie met
wettelijke regelingen, vrijgemaakt worden.
Ondanks het opkomende beleid ten aanzien van het terugdringen van exoten (in verband met de
natuurwaarde van onze bossen), ziet Jansen wel degelijk het belang van exoten in. Indirect heeft het
gebruik van exoten ook bijgedragen aan kleinschalig en geïntegreerd bosbeheer met een positief
bedrijfsresultaat en het gebruik van met name douglas lijkt effect te hebben op de hoogte van het
kronendak van andere soorten, waardoor er in principe meer kwaliteitshout geproduceerd kan worden. (G)
Ook zijn er beleidsontwikkelingen (recreatie, geïntegreerd bosbeheer, Pro Silva) die er in resulteren dat er
naar meer variatie in soortensamenstelling wordt gestreefd, waarbij exoten gewenst dan wel geaccepteerd
worden. (K, A2, B2) Daarnaast wensen beheerders variatie in verband met risicospreiding, hierbij is
wederom een rol voor exoten weggelegd. (G)
Klingen en Houtzagers (1998), beiden wetenschappelijk onderzoeker, vragen zich af of het middel
exoten opruimen met als doel de natuurwaarde te verhogen effectief is en of het neveneffecten heeft. Ze
hebben de indruk dat er vaak onvoldoende afweging plaats vindt. Belangrijke oorzaak daarvan zou de
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macht van het simpele verhaal zijn. Te beginnen met de terminologie, stellen zij vast dat de term ‘exoot’
beladen is en al bijna automatisch een legitimatie inhoudt om hem te verwijderen. Daarbij lijkt het er vaak
op dat bij de keuze de geïntroduceerde soorten te verwijderen de consequenties in de tijd onvoldoende
overzien worden. Het verwijderen van deze bomen betekent bijna altijd inboeten op houtproductie en/of
belevingswaarde. Dat kan een heel legitieme keuze zijn; als zij maar is doordacht. (J)
Klingen en Houtzager stellen vast dat het inmiddels in zwang is om exoten op te ruimen. “De bomen
horen hier niet thuis” en “Als de exoten weg zijn, kan de echte natuur komen”. Door zijn eenvoud heeft
het verhaal veel zeggingskracht en is het gemakkelijk een principe geworden; er hoeft dan niet meer
gekozen worden. Deze principes later echter weinig ruimte voor differentiatie en nuancering. Het
opruimen van geïntroduceerde soorten kan persoonlijke voldoening geven. Het is snel gerealiseerd, het
valt goed op en levert bovendien geld op. Dat geldt echter alleen voor de naaldboomsoorten. Het
terugdringen van Amerikaanse vogelkers is daarentegen veel lastiger, stellen zij vast.
Hout en biodiversiteit blijven in populariteit vér achter bij schoonheid van het bos. (B0) De hoge
waardering voor de boswandeling laat zich goed verklaren: het gaat bij een bosbezoek om het hier en nu
genieten. (…) Mooi bos, daar gaat het om. Op het gebied van de belevingswaarde scoren de
geïntroduceerde soorten veelal hoog. Daarbij komt dat veel van deze bossen zo’n vijftig jaar oud zijn, en
de bomen nu echt maat beginnen te krijgen. (B2) Het is dan ook niet vreemd dat de weerstand van het
publiek tegen het verwijderen van geïntroduceerde soorten lijkt toe te nemen.
Er wordt geconcludeerd met de aanbeveling dat het verwijderen van geïntroduceerde soorten als maatregel
om de natuurwaarde van bossen te verhogen niet langer vanzelfsprekend mag zijn. Een opener en
completere afweging van doel en middelen moet leiden tot een genuanceerder beleid en beheer van
geïntroduceerde soorten. (E) De natuurwaarde van het Nederlandse bos is te verhogen door het creëren
van meer dood hout en meer variatie in de bosstructuur. (H) Zowel de biodiversiteit als de schoonheid zijn
daarmee gediend. Dat geeft op korte termijn resultaat, terwijl het geen onomkeerbare ingrepen vergt.
Kuyper (1998), onderzoeker bij het Biologisch Station Wijster, deelt zijn verhaal in drie delen in. In het
eerste deel stelt hij vast dat discussies door bos- en natuurbeheerders over exoten een opmerkelijke
parallel hebben met discussies door politici over allochtonen: (1) allereerst bestaat er grote onduidelijkheid
over de definitie van de termen. (2) Voorts is er een neiging om uit het bestaan va de discussie een
probleem af te leiden en vervolgens (3) om dit veronderstelde probleem via de taal te laten verdwijnen. (4)
Tot slot bestaan er wijd verbreide vooronderstellingen waarvan de empirische basis soms nogal smal is.
Voor exotische bomen kunnen we daarbij denken aan beweringen dat onze natuurlijke vegetatie
verstikken (bospest), ons water verbruiken en daardoor voor de verdroging verantwoordelijk zijn (aanplant
van naaldbossen op de Veluwe en in de duinen) of stikstofverzadiging en verruiging in natuurterreinen
veroorzaken (Robinia). (~A1, ~D)
Vervolgens (deel 2) analyseert Kuyper de waarde van exoten, en in het bijzonder die van exotische
naaldbomen. Hij rekent de grove den ook daarbij, omdat volgens hem de rol van de den in het
Nederlandse bos veel sterker door de mens bepaald is dan die van inheemse loofbomen als berk, beuk en
eik). Kuyper gooit allereerst in ethisch argument in de strijd: door hun aanwezigheid zelf dragen exoten bij
aan het aspect van natuurwaarde, want in een wereld waarin elke soort gelijk is, zijn de exoten niet minder
gelijk dan inheemse boomsoorten. (F) Daarnaast dienen we volgens hem altijd de vraag te stellen of de
introductie van naaldbomen in ons land geleid heeft tot verdere aanvullingen van de soortenrijkdom. We
kunnen dan vaststellen dat er een zevental soorten vogels en een vijftal soorten hogere planten aan de
Nederlandse flora en fauna zijn toegevoegd (zie tabellen A en B).
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Tabel A. Vogelsoorten die zich in Nederland gevestigd hebben als gevolg van de aanleg van
naaldbossen.
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Kuifmees
Zwarte mees
Sijs
Kruisbek
Grote kruisbek

Tabel B. Plantensoorten die zich in Nederland gevestigd hebben als gevolg van de aanleg van
naaldbossen.
Dennenorchis
sinds 1880
Stekende wolfsklauw
sinds 1904
Linnaeusklokje
sinds 1920
Kleine keverorchis
sinds 1949
Groene streepvaren
sinds 1979
Bij vogels en planten gaat het nog om relatief kleine aantallen nieuwe soorten voor Nederland, zeker als
we ze vergelijken met het aantal soorten hogere zwammen (paddenstoelen) dat dankzij deze exoten aan de
Nederlandse biodiversiteit is toegevoegd. Ook voor insecten zal de betekenis groot zijn, maar
nauwkeurige gegeven lijken hier niet beschikbaar. Er zijn bijna 450 soorten paddenstoelen, dat wil zeggen
13% van de Nederlandse mycoflora, die (vrijwel) uitsluitend in naaldbossen voorkomen en waarvan het
aannemelijk is dat zij eerst dankzij die naaldbomen in Nederland terecht zijn gekomen. (A2) Overigens
merkt Kuyper op dat de bijdrage van exotische loofbomen aan de soortenrijkdom in vergelijking met
naaldbomen uiterst beperkt is.
In het derde deel van het betoog gaat Kuyper in op het contra-argument dat het bij de beoordeling van de
waarden van naaldbossen en exotische boomsoorten niet zozeer gaat om de vraag of deze bossen
bijdragen tot de soortenrijkdom, maar om daarvan afgeleide waarden, zoals de natuurlijkheid of de
stabiliteit van ecosystemen. Daarop wordt geantwoord dat:
• De gegevens over de vitaliteit van het Nederlandse (naald)bos slechts beperkt aanleiding geven
voor de veronderstelling dat een groter aantal specifieke symbionten de boom beter beschermt;
• Een verband tussen gevoeligheid voor parasieten en algemene vitaliteit hier ook niet lijkt vast te
stellen;
• Men tot slot zou kunnen veronderstellen dat strooiselafbraak in bossen met exoten langzamer
verloopt… Een studie in Zweden liet echter zien dat het exotische strooisel sneller werd
afgebroken.
Let wel, zegt Kuyper: de natuurwaarde van exotische naaldbossen, en met name de mycologische waarde,
wordt veel sterker bedreigd door depositie van vermestende en verzurende stoffen dan door een eventueel
anti-exotenbeleid. Wat betreft de bewering dat naaldbomen meer water verbruiken dan loofbomen,- de
nieuwste inzichten wijzen er op dat verdamping in naaldbossen nauwelijks hoger is dan in loofbossen.
(~D)
We kunnen zo concluderen dat de introductie van naaldbomen in Nederland, op grote schaal geteeld vanaf
de zestiende eeuw, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de vergroting van de soortenrijkdom. (A2)
Introductie van exotische loofbomen had daarentegen een nauwelijks meetbare rol. Voor zover deze
exotische naaldbomen zich zelfstandig in stand kunnen houden moet deze winst als permanent worden
opgevat. Verschillen in soortenrijkdom van paddenstoelen tussen naaldbomen zouden deels verklaard
kunnen worden uit verbreidingsmogelijkheden in tijd en ruimte. Dit zou kunnen impliceren dat de
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mycologische rijkdom van naaldbosopstanden in de toekomst verder kan toenemen. Deze mogelijkheid
zal natuurlijk mede afhangen van de mate waarin ook de paddenstoelen, die specifiek zijn voor douglas,
aangepast zijn aan het Nederlands klimaat.
Maes (1998 en 2002) Onderzoeker bij Ecologisch Adviesburo Maes) gaat met zijn artikelen in op de
geschiedenis van enkele boomsoorten en geeft een methode om oorspronkelijk inheemse of autochtone
bomen en struiken in het veld op te sporen. Autochtone houtige gewassen blijken namelijk zeer zeldzaam
te zijn geworden. Maes begint zijn verhaal met een korte historische inleiding. Hij stelt vast dat de import
van boomsoorten uit andere floraregio’s al eeuwenlang aan de orde is. Met name gewaardeerde
vruchtdragende bomen werden door de eerste landbouwvolken in noordelijke richting gebracht. Met de
ontdekkingsreizen en de stichting van botanische tuinen, kwamen er vanaf de 16e eeuw steeds meer exoten
uit Amerika en Azië naar Europa. Thans bestaat grootste deel van onze bossen en houtwallen uit
gekweekte en geïmporteerde bomen, veelal van onbekende herkomst. Het aantonen van het autochtone
karakter van houtige gewassen is daarom niet eenvoudig.
Maes vindt dat gebruik van inheemse soorten van uitheemse herkomsten in feite een vorm van
floravervalsing is. Deze soorten hebben vaak andere eigenschappen, zoals tijdstip van bloei en
vruchtzetting, wat weer invloed heeft op de ermee samenhangende fauna. In belangrijke natuurgebieden
en reservaten en de omgeving daarvan kunnen ze daarom beter wegblijven. (I)
Overigens is het belang van autochtone bomen ook al in verschillende beleidstukken vastgelegd. De
noodzaak tot het behoud van het genetisch potentieel van bosbomen is vastgelegd in onder meer Resolutie
no. 2 van de Ministerconferenties voor de bescherming van Europese bossen, gehouden te Straatsburg
(1990) en Helsinki (1993), die ook door Nederland zijn ondertekend. In meer algemene zin is de
Conferentie te Rio de Janeiro (1992) over de biodiversiteit van belang. In 1992 is door het MinLNV het
Project Genetische Kwaliteit gestart, samenhangend met het Natuurbeleidsplan en het Bosbeleidsplan
(1990). Dit project heeft als doel inzicht te verkrijgen in het nog aanwezig autochtone plantmateriaal van
de boom- en struiksoorten, de achteruitgang en mogelijkheden voor bescherming, oogst en toepassing. In
dit kader is de bovengenoemde methode ontwikkeld om oorspronkelijk plantmateriaal te herkennen en te
inventariseren. Sedert 1994 zijn ook onder meer Provincies, Dienst Landelijk Gebied en
Natuurmonumenten bij het onderzoek betrokken.
We geven Maes’ methode hier niet weer, maar de hoofdzaak van zijn argument is dat een deel van de
slechte vitaliteit van onze houtgewassen samenhangt met de herkomst van het plantmateriaal.
Verondersteld wordt dat plantmateriaal dat uit andere floraregio’s en klimaatzones wordt aangevoerd
minder aangepast is aan de plaatselijke situatie.
Olsthoorn (1998) geeft een verslag van de forumdiscussie gehouden tijdens de studiekring: ‘Exoten,
mogen ze bijven?’ (1998). Tijdens die discussie stelde Dielen een vraag aan Siebel en Kuyper over de
definitie van “natuurwaarde”, hij vroeg zich af of in verband met de vele schimmels bij de exotische
naaldbomen (zie bijdrage Kuyper) niet zou leiden tot verlies aan natuurwaarde bij verwijderen van deze
soorten naaldbomen, zoals o.a. Natuurmonumenten doet. Kuyper herhaalde dat de definitie uit de
Ecosysteemvisie Bos juist als probleem heeft dat er twee afzonderlijke zaken in de definitie zijn
ingenomen: verscheidenheid en oorspronkelijkheid. Deze kunnen geheel verschillend uitwerken bij de
evaluatie van veranderingen in het bos. Volgens hem is dit een goed voorbeeld van de keuzen die door de
mens moeten worden gemaakt, en daarbij gaat het niet om het aantal schimmels en het aantal
vogelsoorten, die direct tegen elkaar kunnen worden afgewogen bij verandering in boomsoort. Siebel vond
bovendien dat, als je de grove den uit de overzichten van Kuyper niet als exoot zou tellen, de
natuurwaarde van de overige naaldboomsoorten niet erg hoog was. (~A2)
Na enige uitwijding over aanverwante zaken, wilde d’Ansembourg terug naar de realiteit: er is een
ontwikkeling in de Nederlandse bosbouw die direct met exoten te maken heeft. Het Programma Beheer
van LNV geeft minder subsidie als er in een bepaalde mate exoten aanwezig zijn in het bos. Volgens
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Siebel heeft ook het Programma Beheer een vrij ruimhartige blik op exoten, zo worden veel boomsoorten
uit Europa inheems genoemd voor Nederland, bijv. de esdoorn en de tamme kastanje. (E)
Jansen stelde dat het een misverstand is te denken dat exoten de natuurlijke bossen in Nederland hebben
verdrongen. Bossen met exoten zijn meestal aangelegd op heide en stuifzand, vaak na een generatie grove
den om de groeiplaats weer voor meer eisend bos geschikt te maken. Soms is hakhout omgezet in bos met
exoten, maar ook daar was geen sprake van oorspronkelijk bos met hoge natuurwaarde. Van het
overgebleven natuurlijke loofbos of malebos is vrijwel niets omgezet in naaldbos van exoten. Westra sloot
zich hierbij aan door te zeggen dat het nogal logisch is dat jong naaldbos lager uitvalt in natuurwaarde dan
oud loofbos. Zelfs Leibundgut vergreep zich nogal eens aan deze oneerlijke vergelijking. (J) Op
Schovenhorst is men ook begonnen met eenvormige monoculturen, doch dit kon ook niet anders in die
armoedige pioniersituatie. Via geleidelijke processen kan men nu trots zijn op wat er bereikt is. Hij stelde
dat de dennenakkers van nu de natuurterreinen van de toekomst zijn.
Siebel (1998) schrijft namens Natuurmonumenten over het door deze organisatie gevoerde beleid ten
aanzien van geïntroduceerde boom- en struiksoorten. De centrale vraag die men zich bij
Natuurmonumenten stelt is hoe om te gaan met de in het recente verleden overal in bossen aangeplante
boomsoorten uit verre windstreken, als we een hoge natuurdoelstelling nastreven? (A0)
Het is duidelijk, stelt Siebel vast, dat het in het recente verleden niet inheems zijn van een soort in
Nederland op zichzelf geen goed criterium is voor natuurbeleid. (E) Bij Natuurmonumenten wordt daarom
ook niet gesproken van exoten of een hieraan gekoppeld beleid.
De in Nederland voor de houtproductie geïntroduceerde houtige gewassen verschillen grotendeels van
spontaan ingeburgerde soorten, doordat ze massaal door de mens zijn aangeplant in een sterk verstoord
ecosysteem en een groot en langdurig effect hebben op het bosecosysteem. Vaak zijn groeiplaatsen door
grondbewerking en ontwatering veranderd en zijn de voorheen voorkomende soorten verwijderd. Het
betreft dus niet een zich spontaan vestigende soort die een plekje moet veroveren in een natuurlijk
ecosysteem. De hiermee samenhangende door de mens veroorzaakte lage natuurwaarde vormt een reden
om in the grijpen. Het zijn hierbij ecologische criteria over de functie en het gedrag van een
geïntroduceerde boomsoort die hierbij voorop staan. (D) Daarnaast kunnen eventueel cultuurhistorische en
recreatieve aspecten een rol spelen. (G)
Natuurmonumenten onderscheidt drie soorten landschappen, te weten cultuurlandschap, half-natuurlijk
landschap en nagenoeg natuurlijk landschap. De mate van ingrijpen (het terugdringen van geïntroduceerde
boomsoorten) verschilt per gebied en wordt vooral bepaald door de (ecologische) functie en het gedrag
van de boomsoorten in het betreffende bos. (J)
In de meeste situaties zijn het vooral de Amerikaanse eik, douglas spar en Amerikaanse vogelkers welke
andere soorten sterk verdringen. Indien er een lagere natuurwaarde dreigt te ontstaan door het wegvallen
van dikke bomen of het verswijnen van het bosklimaat en hieraan gebonden organismen zal minder sterk
worden ingegrepen. Daar waar een geïntroduceerde soort in geringe mate aanwezig is en geen sprake is
van uitbreiding ten kost van andere soorten, hoeft dus niet te worden ingegrepen.
Van Dam en De Vries (1998), werkzaam bij het IBN-DLO, houden een technisch verhaal over de
postglaciale herkolonisatieroutes van de eik. De haplotypen van dertien autochtonen populaties in
Nederland werden onderzocht. De oorsprong van drie van deze haplotypen zijn terug te voeren tot ZuidSpanje, Italië en de Balkan. De Spaanse en Italiaanse lijnen zijn autochtoon voor Nederland, de lijn uit de
Balkan is dat waarschijnlijk niet. De Spaanse lijn is dominant in het westen van Nederland, en de
Italiaanse lijn in het oosten. Zes van de dertien populaties zijn autochtoon, terwijl vier populaties bestaan
uit een mix van tenminste twee populaties. Drie populaties zijn waarschijnlijk niet autochtoon. Verder
stellen Van Dam en De Vries dat nader onderzoek naar de genetische diversiteit binnen populaties zal
moeten uitwijzen welke consequenties hier voor beschermings- en herintroductiestrategieën aan
verbonden zijn. (I)
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Veer en Boerwinkel (1998) (respectievelijk student bosbouw en onderzoeker) onderzoeken de
belevingswaarde van – vaak uitheemse – naaldbomen voor bosbezoekers. Maar eerst stellen zij vast dat
vanuit het oogpunt van de natuur een aantal argumenten pleit voor de verwijdering van uitheemse soorten
uit bos en natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om de niet-oorspronkelijkheid, de soms erg agressieve
verspreiding die inheemse soorten kan verdringen en het onvolledige ecologische netwerk van dergelijke
soorten. (E) Naast het feit dat hier argumenten vanuit dezelfde natuurkant tegenin te brengen zijn, kan
echter tevens tegendruk aan het beleid gegeven worden door mogelijke waarden van de soorten voor
andere belangrijke bosfuncties in Nederland. Zo is bijvoorbeeld ook de kant van de recreant is van belang.
(B0, B2) Voor recreanten is de belevingswaarde van het bos één van de belangrijkste waardes, naast de
gebruikswaarde (de mogelijkheid er allerlei activiteiten te verrichten) en de attractiewaarde (bijzondere
trekpleisters of achtergrond) van het bos.
Recreanten waarderen loofbomen in het algemeen positief. Er is weinig reden om aan te nemen dat zij
uitheemse loofboomsoorten, zoals de Amerikaanse eik, minder positief beleven dan hun inheemse
tegenhangers. Esdoorn en Amerikaanse eik hebben bijvoorbeeld een zeer mooie herfstkleur, die de
belevingswaarde in de herfst ten goede komt. In Nederland betreft het echter als het om exoten gaat vaak
naaldboomsoorten. De belevingswaarde hiervan staat in een kritisch daglicht. Naaldbos is namelijk over
het algemeen beschouwd visueel minder aantrekkelijk dan loofbos. De negatieve waardering heeft vaak
betrekking op eentonige productiebossen.
De verwijdering van ongeveer de helft van de bomen uit een bosopstand op dia kreeg een gemiddelde
waardering van 6.4 (SUMAS-schaal). De motivatie voor de afwijzing lag bij 65% van de respondenten in
de sfeer van een aantasting van het uiterlijk van de bosopstand bij verwijdering van bomen. Men lijkt dus
behoudend, houdt het liever zoals het is. Een aantal anderen stelde echter meteen kritisch de vraag naar het
waarom. Opvallend is dat met de zelfgenoemde redenen de waarderingscore al sterk verbeterde.
Klaarblijkelijk gaf het stilstaan bij de reden voor een ingreep al meer begrip en acceptatie.
De deelnemers verwierpen de kap van exoten vrijwel net zo als de kap van een behoorlijke aantal bomen
uit een opstand in het algemeen. 36% Vond het onzin om uitheemse bomen te verwijderen als ze hier toch
goed groeien. Nog eens ruim 30% vond het ten koste gaan van het uiterlijk van het bos of meer specifiek
van de variatie in het bos. Het grootste deel van de groep vond dat naaldbomen waarde hebben voor de
recreatie, bijv. om de lekkere geur, de wintergroenheid of de aanvulling in de variatie in het bos. De
naaldboom wordt dus in het algemeen zeker niet afgewezen. Problemen met naaldbosopstanden liggen
veelal in het vlak van eentonigheid, kaalheid van de bodem of de stam en bijv. het ‘waaiboomkarakter’
van jonge lariksopstanden. Gebruik van andere teeltsystemen, in opkomst door het streven naar meer
structuur in het bos en natuurlijkere verschijningsvorm en beheer, kan de gemiddelde waardering voor
naaldbos waarschijnlijk verbeteren.
Veer en Boerwinkel concluderen, samen met het feit dat naaldbomen volgens de recreant een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan de variatie in het bos en ook enkele vrij unieke, gewaardeerde, eigenschappen
heeft, dat het zeker niet lijkt aan te raden om bepaalde naaldboomsoorten uit het bos te laten verdwijnen
wanneer de recreatiefunctie van het bos in ogenschouw genomen wordt. (B0, B2) Misschien, stellen zij,
moet ten behoeve van een multifunctioneel bos in een dicht bevolkt land wel voorrang gegeven worden
aan de natuurwaarde ‘biodiversiteit’ in plaats van ‘oorspronkelijkheid’. (J) Uit het feit dat de recreanten
nogal kritisch tegenover het verwijderen van bomen op zich staan, en dat argumentatie en informatie wel
duidelijk meer acceptatie kan veroorzaken is voorzichtigheid inzake het kapbeleid en in ieder geval een
goede voorlichting richting de bosbezoeker gewenst. Dit is voor beide partijen van belang.
Maes, B. en Rövekamp (2000) (Rövekamp werkt Bronnen Onderzoek en Advies) definiëren exoten als
plantensoorten die in ons land en naaste omgeving niet van nature thuishoren. Het betreft soorten die hier,
na de periode van de ijstijden, niet op eigen kracht terecht zijn gekomen. (C1) Als we ons vervolgens
beperken tot de bomen en struiken – de houtige gewassen – gaat het alleen al in Nederland om meer dan
drieduizend ingevoerde soorten, tegen slechts een ruime honderd inheemse soorten. Voor Maes en
Rövekamp is de notie van uitheemse bomen van inheemse soorten van belang. (I) De grove den
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bijvoorbeeld, is in ons land vermoedelijk uitgestorven. Alle huidige grove dennen zijn waarschijnlijk
afkomstig van geïmporteerd plantmateriaal. Daar komt bij dat grove dennen, ecologisch gezien,
thuishoren op zeer voedselarm stuifzand en in de duingebieden. Dergelijke vindplaatsen zijn echter niet
zeldzaam. De aanplanten van de grove den en de talrijke vliegdennen vinden we echter ook op de wat
voedselrijkere zandgronden, waar van nature zomereiken-beukenbossen groeien. Grove dennen staan dan
niet op hun oorspronkelijke, natuurlijke standplaatsen.
In vergelijking met andere continenten is Europa van nature niet bijzonder rijk aan houtige soorten. In
totaal komen in Nederland ruim honderd inheemse soorten bomen en struiken voor. De circa 150
braamsoorten zijn daarin niet meegerekend. De grote rijkdom aan plantensoorten van voor de IJstijden, en
zelfs van bepaalde tussenijstijden, is niet vanzelf teruggekeerd. Daarvoor was tot nu toe de tijd te kort, het
klimaat te koel en de invloed van de mens te groot. Onder andere vanwege deze ‘armoede’ staan Maes en
Rövekamp niet zonder meer negatief tegenover het gebruik van exoten in de bosbouw. (E) En ook in het
buitengebied is, in gebieden met een recreatieve functie, een aantal exoten zeker aan te bevelen.
Bijvoorbeeld vanwege de prachtig rood verkleurende bladeren van de Amerikaanse eik. Ook is het in
belang van het cultuurhistorische karakter van door de mens gevormde landschappen dat ook nu nog
exoten, cultivars en klonen worden aangeplant. (BO, B2, G)
Maar exoten kunnen wel degelijk ook een plaag zijn of veroorzaken. Zoals eerder gezegd komen in ons
land naar schatting meer dan drieduizend soorten ingevoerde, houtige gewassen voor. Daarvan zaaien zich
slechts een tweehonderd soorten spontaan uit. Desalniettemin is het verbazingwekkend, gezien het aantal
ingevoerde exoten, dat slechts een zeer klein aantal hiervan een plaag veroorzaakt. Het gaat dan bijna
altijd om massale uitzaaiing of verjonging van exoten in natuurgebieden of gebieden waar herstel of
ontwikkeling van de natuur een doelstelling is. Het is overigens de ervaring dat bij aanplant van exoten de
natuurlijke vegetatie die daar thuis hoort, op den duur goeddeels verdwijnt. Daarnaast is er een grote
verarming in de ecologische relaties met andere organismen. Zo kunnen op een zomereik meer dan
driehonderd organismen voorkomen. Op een Amerikaanse eik is minder dan 10% daarvan te vinden.
Aanpassing van exoten aan de bestaande natuur lijkt uitgesloten. In het algemeen is het niet aan te bevelen
exoten in of nabij natuurgebieden en reservaten aan te planten. Als ze er al staan, kunnen ze in veel
gevallen het best worden verwijderd. (A0, A1, D)
Anderzijds kunnen exoten ook verrijkend werken voor bepaalde organismen, zoals vogels en
paddenstoelen. Zo zijn in naaldbossen veel paddenstoelen ingeburgerd, waaronder diverse soorten die op
de Rode Lijst voorkomen. T.a.v. de natuur is het dus niet enkel armoe met exoten. (A2) In ons land vindt
thans onderzoek plaats naar langetermijneffecten van exoten op de natuur. Bomen en bossen moeten dan
wel de kans krijgen een hoge leeftijd te bereiken. (H) Tenslotte moeten we het belang van exoten voor de
houtteelt niet vergeten. (G) Na het op een rij zetten van al deze voors en tegens wordt er vastgesteld dat –
wat betreft de houding naar exoten – een scheiding tussen bosbouw met exoten en bos met
natuurdoelstelling in een geval dringend gewenst is. (J)
En ook het tweede artikel van Maes en Rövekamp (2002) lijkt inhoudelijk op hun zojuist besproken
artikel van deze auteurs uit 2000. Toch loont het na te gaan wat de accentverschillen zijn. Maes en
Rövekamp stellen vast dat exoten in ecologisch opzicht meestal armoede en verarming betekenen. In de
streek van herkomst leven exoten samen met allerlei insecten en andere ongewervelde diersoorten, met
allerlei schimmels en paddenstoelen, korstmossen en mossen. Maar in een voor die soort nieuwe
leefomgeving ontbreken die organismen, omdat de aanwezige insecten en schimmels vaak uitermate
specifiek zijn en zich ook niet snel kunnen aanpassen aan de nieuwkomers. (A1) Exoten in tuinen, parken,
plantsoenen en productiebos zijn echter meer dan welkom. Zij vergroten namelijk de variatie en
mogelijkheden – in belevingswaarde en in economisch opzicht – in hoge mate. (A2, B2, G) Bovendien
heeft de eerder geschetste ecologische armoede ook voordelen. Onder exoten is de overlast van luizen
bijvoorbeeld over het algemeen minder. Het is echter meer uitzondering dan regel dat exoten hier een
ecologische niche vinden. Als dat gebeurt, gaat dit vaak ten koste van de oorspronkelijke soorten, omdat
er vaak vrijwel geen natuurlijke ondergroei meer mogelijk is. (D) Daarmee kunnen exoten en soorten van
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vreemde herkomsten in natuurgebieden een grote bedreiging vormen voor de aanwezige, oorspronkelijke
genenbronnen. (I)
Het grote aantal exoten in aanmerking genomen, is het eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig soorten in
feite een probleem veroorzaken. Het gaat om nog geen tien soorten; dat is minder dan drietiende procent.
(~D) Daar komt bij dat massale uitbreiding van exoten meestal alleen plaatsvindt op de percelen waar ze
zijn aangeplant, of hooguit in de directe omgeving daarvan. Zo kan de Amerikaanse vogelkers door
uitzaaien vanuit een aanplant zich in tien jaar tijd over circa 200 meter verplaatsen. Plaagvorming van
exoten wordt bovendien vaak veroorzaakt door een verstoring van de aanwezige natuurlijke begroeiing.
Gebieden met hoofddoelstelling natuur zijn echter beslist niet gebaat bij exoten. Toch komen ook in
natuurterreinen nog vaak exoten voor. In sommige gevallen nemen die zodanig de overhand dat de
natuurlijke begroeiing verdwijnt. (D) Het kost dan veel energie en geld om deze expanderende soorten in
te tomen. Ook nu wordt geconcludeerd dat de houding naar exoten flexibel en gebiedsafhankelijk zou
moeten zijn. Dat wil zeggen dat aan de hand van de doelstelling van het gebied een weloverwogen
afweging wat betreft de houding naar en actie tegen exoten moet worden gemaakt. (J)
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NB: De inleidende opmerking van bijlage 2 is ook hier van kracht. Qua organisatie is er hier echter voor
gekozen de artikelen op alfabet te sorteren.
Onderzoeker Akkermans (1985) definieert inheems als dieren die hier van nature reeds duizenden jaren
voorkomen of in historische tijden uitgestorven zijn, en soorten, die op eigen kracht hun natuurlijke areaal
uitgebreid hebben. Soorten waarvan het verspreidingsgebied niet tot Nederland reikt, noemt hij uitheems.
Een aantal uitheemse diersoorten zijn door de mens opzettelijk in de Nederlandse natuur geïntroduceerd,
dat zijn de exoten volgens Akkermans exoten. Hiermee sluit hij aan bij de definitie van de
Natuurbeschermingsraad: “Exoten zijn door toedoen van de mens geïntroduceerde vertegenwoordigers
van soorten of populaties, die niet tot de Nederlandse fauna behoren of daartoe niet in historische tijden
behoord hebben.” (C1)
De meeste uitheemse dieren, die plotseling in onze natuur terecht komen, zegt Akkermans, zullen sterven.
Vaak zijn ze niet aangepast aan het klimaat en het biotoop waar ze in terecht komen. Ze lijden
voedselgebrek, worden meestal snel gepredeerd of missen simpelweg een partner voor de voortplanting.
De meeste van de blijvende exoten zijn daarentegen door de mens met een bepaald doel opzettelijk in de
natuur losgelaten (konijn, fazant, damhert, moeflon voor de jacht; knobbelzwanen voor de donsproductie;
graskarpers ter bestrijding van planten; regenboogforel, karper, snoekbaars voor de sportvisserij; wasbeer,
muskusrat, beverrat voor de bonthandel, maar ook ontsnapt uit pelsdierfokkerijen). (G) Ook wijst
Akkermans erop dat een aantal nieuwe soorten kan alleen overleven dankzij door de mens gecreëerde
situaties en biotopen. Maar soms wordt een oorspronkelijke soort zelfs verdreven door een nieuwkomer.
De relaties tussen nieuwkomer en oorspronkelijke soort(en) kunnen tot allerlei veranderingen in de
biotoop en verschuivingen tussen de soorten leiden. Lang niet al deze processen zijn reeds bekend, en
onderzoek daarnaar is geboden. (K) Duidelijk is in elk geval, dat exoten een grotere invloed (vaak
ongewenst) op biotoop en ecosysteem kunnen hebben en soms een bedreiging voor inheemse soorten
vormen. (A1, D) In de praktijk blijven uitroeiingsmaatregelen evenwel vaak niet het gewenste effect te
sorteren (zie bijvoorbeeld het geval van de muskusrat). Biotoopverandering (ongeschikt maken) is vaak
een veel effectievere maatregel, stelt Akkermans vast.
Hij besluit met de obeservatie dat als een exoot zich eenmaal blijvend gevestigd heeft, daar weinig aan te
verhelpen is. Voorkomen is ook hier daarom beter dan genezen. Akkermans is hierin duidelijk: de
Nederlandse natuur is geen dierentuin, maar een gevolg van langdurige evolutionaire processen, die zo
veel mogelijk behouden moeten blijven. (A0, A1) Voorkomen heeft de grootste prioriteit. (L) Daarom is
het opnemen van een gebod in de Natuurbeschermingswet, dat de mogelijkheid schept op te treden tegen
introductie van exoten, een noodzaak.
De exoten, die nu in de Nederlandse natuur leven zullen we moeten accepteren, vindt Akkermans. (F)
Hopelijk dienen ze als teken aan de wand bij een onbeheerst natuur- en milieubeleid en vormen ze een
signaal om in de toekomst op de verstandiger wijze met de natuur om te springen.
Barends (1998), van de Dienst Muskusrattenbestrijding Provincie Zuid-Holland, schrijft over de
muskusrat en de beverrat, beide in Europa geïntroduceerd vanwege de waarde van hun pels. Hij beschrijft
deze geschiedenis, de biologie van de dieren en de problemen die ze veroorzaken. Vandaag de dag leven
deze dieren namelijk vrij in de Nederlandse natuur. Vanwege het gevaar dat ze vanwege hun gegraaf
vormen voor dijken, dienen de soorten aantal streng te worden gereduceerd. (H) Dat gebeurt momenteel
door 300 rattenvangers. Barends legt uit waarom dat gebeurt met mechanische vangkooien, maar hij wijst
erop dat er ook een aantal nadelen aan deze methode is verbonden. Deze voor- en nadelen worden grondig
besproken en er worden aanbevelingen gedaan. Zo vinden we in Barends verhaal informatie over de
muskusrat en de beverrat van de laatste tien jaar, op basis waarvan hij beoordeelt hoeveel rattenvangers er
nodig zijn, hoeveel dieren er gevangen dienen te worden om de populatie omlaag te brengen, welke type
vallen men het beste kan gebruiken en hoeveel. Maar uiteraard is dat laatste ook afhankelijk van de lokale
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omstandigheden, zegt hij. Feit blijft dat het voor Barends evident is dat de muskusrat en beverrat actief
bestreden moeten blijven worden omdat zij een continu gevaar vormen voor menselijke, waterkerende
bouwwerken en daarmee voor alle Nederlanders. (H)
De Beer (1992), van de Stichting Kritisch Faunabeheer, observeert een verhoogde belangstelling voor
geïntroduceerde soorten. Daarvan getuige onder andere een aantal publicaties in kranten, die met name
gaan over de toekomstige status van het damhert. Die belangstelling is ook niet voor niets, stelt De Beer.
Exoten kunnen de inheemse fauna namelijk bedreigen. (A1, D) De Beer stelt vast dat er naast de
opzettelijke introducties ook veel onbedoelde introducties zijn geweest. Deze introducties zijn vaak niet
zonder gevolgen gebleven voor de inheemse ecosystemen, doordat ecologische evenwichten door
introducés werden verstoord. (A0) In Nederland wordt momenteel het aantal geïntroduceerde faunaelementen dat zich vervolgens in het wild heeft weten te handhaven, geschat op 150 soorten. Van de
Nederlandse flora is momenteel 20% van de soorten van oorsprong niet inheems.
Vanwege de ecologische problemen, maar ook op economische gronden, wordt momenteel reeds gepoogd
van een aantal exoten de getalsterkte te beperken. (A1, H) Omdat bij een dergelijke actie dieren worden
gedood, moet vooraf een aantal criteria worden gesteld, allereerst ten aanzien van de beslissing of moet
worden ingegrepen. De Beer stelt de volgende punten voor:
1) Probleembepaling: is er een probleem?;
2) Haalbaarheid (zie bijv. geschiedenis van de muskusrattenbestrijding);
3) Bij-effecten;
4) Tegenstrijdigheid: soorten die bestreden worden, mogen niet ter zelfder tijd anderszins juist
geholpen worden (bijv. bijvoeren/uitzetten fazant);
5) ‘Burgerrecht’: Is een soort al te veel verweven met een ecosysteem, dan moet deze gezien worden
als inheemse soort (bijv. konijn).(F)
Ofschoon De Beer verwacht dat verschillende moeilijkheden omtrent het omgaan met exoten aan de hand
van deze punten het hoofd kunnen worden geboden, vindt hij dat onze huidige kennis van zaken duidelijk
maakt dat toekomstige introducties voorkomen moeten worden. (L)
Dirkx (2000), redacteur van het blad Natuur en Milieu, doet een kort verslag van een conferentie in het
Leidse Naturalis, georganiseerd door de Nederlandse leden van de IUCN in september 2000. Daar
kwamen deskundigen uit de hele wereld bijeen om te discussiëren over de mogelijkheden om nieuwe
plagen te voorkomen en bestaande te bestrijden. Dirkx citeert Wim Bermans van het Nederlands comité
van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Volgens hem zijn er intussen duizenden
invasieve soorten bekend. Met de uit het Engels geleende term doelt Bergmans op planten en dieren die
buiten hun eigen leefgebied terechtkomen en daar tot een plaag uitgroeien. Ze richten niet alleen
economische schade aan, (H) maar dreigen ook inheemse planten en dieren te verdrijven. (D) De IUCN
beschouwt invasieve soorten als de op een na grootste bedreiging van de biodiversiteit, zegt Bergmans.
(A0, A1) Hij noemt de exotenproblematiek een welhaast onoplosbaar probleem.
Groot (1997), van Sovon Vogelonderzoek Nederland, richt zich in zijn artikel specifiek op het voorkomen
van de Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis) in Nederland. Gezien de snelle opmars en dominantie
over Witkopeenden wordt de Rosse Stekelstaart beschouwd als een ernstige bedreiging voor de
wereldpopulatie Witkopeenden, zeker als de soort in het Oost-Mediterrane gebied zal verschijnen. (D) Een
groot deel (13.000 exemplaren) van de wereldpopulatie van de Witkopeend overwintert op het
Burdurmeer in Turkije en broedt in het uitgestrekte achterland van de voormalige Sovjet-Unie. De kans
bestaat dat Rosse Stekelstaarten vanuit Turkije met de Witkopeenden naar de broedgebieden meetrekken
en daar tot broeden komen, wat alarmerend zou zijn. Ook verwacht men dat Rosse Stekelstaarten een
probleem kunnen gaan vormen voor inheemse watervogelpopulaties, met name voor Dodaars, Geoorde
fuut en Kuifduiker. (D)
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Het aantal waarnemingen van de Rosse Stekelstaart is in Nederland vooral het afgelopen decennium
gestegen ten opzicht van de periode voor 1980. Toch is er geen explosieve toename en bestaat de huidige
broedpopulatie in Nederland uit niet meer dan 0-5 paar. Er zijn geen waarnemingen van agressief gedrag
tegen inheemse watervogelsoorten, zodat de Rosse Stekelstaart nationaal gezien (nog) geen bedreiging
voor watervogel vormt. (J) De Minister heeft in december 1995 de Rosse Stekelstaart, na positief advies
van de Raad voor het Natuurbeheer, ondergebracht bij de Regeling Aanwijzing Exoten, conform artikel 54
van de Jachtwet. Hiermee is de mogelijkheid geopend om de Rosse Stekelstaart actief te bestrijden. Wat
voor beleid of beheermaatregelen er ook genomen gaan worden, concludeert Groot, het is van belang om
de situaties nauwlettend te volgen (~L); de ontwikkelingen in Engeland en Spanje geven daar aanleiding
toe. Kennis van verspreiding en aantalsontwikkeling is daarbij van vitaal belang. (K)
Hengeveld (1998), van het DLO-instituut voor Bos en Natuuronderzoek, toont met zijn analyse van de
uitbreidingsgeschiedenis van goedbekende uitheemse soorten, zoals die van de Turkse tortel, het belang
van ecologische verklaringen voor hun succes aan. Het heeft geen zin hier in te treden op de details van
zijn onderzoek, maar Hengevelds pleidooi is er een om met een gerichte aanpak van één of meer
ecologische of demografische condities deze uitbreidingen beheersbaar te maken. (K, ~L) De richting van
aanpak kan door modelstudies vereenvoudigd worden, stelt hij, hoewel de mogelijkheid van een directe
aanpak door factoren als de waarneembaarheid, zoals dichtheid en zichtbaarheid van soorten beperkt
wordt. Begrip van de demografie van de soort is de sleutel voor efficiënte controle. Voor alles is
Hengevelds pleidooi daarom een stem voor demografische onderzoek naar uitheemse soorten. (K)
Hengeveld en Van den Brink (1998) (Van den Brink werkt bij het Bureau Oppervlaktewater) definiëren
exoten als invasieve, uitheemse soorten die niet in Nederland thuishoren. De vraag is: hoe om te gaan met
deze nieuwe soorten? En daarbij: hoe kunnen we exoten herkennen tussen alle inheemse soorten? De
auteurs bespreken drie mogelijke criteria: ruimte en tijd, auto-ecologie en demografie, maar stellen vast
dat allen ontoereikend zijn om de exoot daarmee theoretisch te vangen.
Het is dus moeilijk om eenduidig te definiëren wat een exoot is en ook om te meten – en vooral te
voorspellen – hoe zijn gedrag in het nieuwe gebied zal zijn. En dit laatste met name in een omgeving die
zelf niet constant is, maar vaak sterk varieert. Bovendien weten we nog onvoldoende over het belang van
de onderlinge verhoudingen tussen soorten in een gemeenschap.
Er zijn wel vuistregels in de omloop voor het effect van exoten in het algemeen, zoals de 10:10 regel:
volgens deze regel handhaaft zich slechts 10% van de geïntroduceerde soorten en van deze 10%
ontwikkelt zich weer slechts 10% (dus 1% van het oorspronkelijke aantal) tot een plaag. Maar er zijn ook
andere percentages gegeven die suggereren dat geïntroduceerde soorten zich de laatste eeuwen steeds
gemakkelijker vestigen. Dit zou volgens Crosby en Mack kunnen komen doordat exoten zich met name in
door de mens gevormde landschappen en omstandigheden vestigen en niet of nauwelijks in natuurlijke
gemeenschappen voorkomen. Soms wordt gedacht dat dit zou kunnen komen, doordat de geïntroduceerde
– exotische – soorten een bepaalde selectie vormen uit door de mens over de eeuwen heen gevormde
gemeenschappen. Deze soorten blijven hun oorspronkelijke voorkeur trouw en willen niet in de nieuw
aangeboden, natuurlijke gemeenschappen binnendringen. De mens transporteert dus niet slechts soorten
afzonderlijk, maar ongemerkt hele ‘cultuur’-gemeenschappen.
Met een steeds sterker groeiend aantal – gewilde en ongewilde – introducties en met een groeiend
landoppervlak met uniforme leefomstandigheden die aan hun behoeften voldoen worden de
bestrijdingskosten hand over hand groter. (H) Daarnaast zijn er verliezen in natuurgebieden aan unieke
soorten en gemeenschappen, waarvan we de grootte niet kennen of die we moeilijk of niet in geld kunnen
uitdrukken. (A0, A1, D) Volgens de auteurs moet er meer nadruk gelegd worden op dat soort van
statistisch onderzoek en modelbouw waarmee inzicht verkregen wordt in de zwakten en sterkten van het
dynamische proces dat tot het succes van sommige exoten leidt. Alleen inzicht leidt tot efficiëntie en
effectiviteit bij het nemen van maatregelen. (K, ~L) (Maar sommige soorten zijn natuurlijk nauwelijks of
niet te bestrijden, stellen de Hengeveld en Van de Brink vast).
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Zij besluiten met de stelling dat het enige middel tegen nadelige ecologische en economische gevolgen
van exoten een strenge regelgeving omtrent voorkoming van uitwisseling van soorten over grote afstanden
is. Onder een steeds groter wordende economische druk begint dit inzicht volgens de schrijvers te groeien
en vruchten af te werpen. Hierop, en op vergroting van inzicht in de ecologische processen, zal in de
nabije toekomst meer en meer nadruk moeten worden gelegd om met het exotenprobleem te kunnen
afrekenen.
Korthals (1998), hoofd van de leerstoelgroep Toegepast Filsofie van de Wageningen Universiteit, zegt
dat zolang mensen zich actief met de natuur beziggehouden hebben, er zowel voorstanders als
tegenstanders van de introductie van exoten zijn geweest. De achttiende eeuwse wetenschappers hechtten
veel waarde aan de geografische oorsprong van planten en dieren, de negentiende eeuwse acclimatisatiebeweging daarentegen sleepte ze over de hele wereldbol, en de twintigste eeuwse nationaal socialistische
beweging ging zover in de verdediging van inheemse soorten dat ze allerlei fokprogramma’s opstelden
voor het terugfokken van uitgestorven inheemse soorten. Op het eind van deze eeuw wordt duidelijk of,
met betrekking tot exoten, de beslissing nu gunstig of ongunstig uitvalt. Of men inheemse soorten wil
beschermen of niet, mensen experimenteren op wereldwijde schaal met de natuur.
Dit experimenteren kan ook worden begrepen als een strijd om de natuur (Keulartz 1995): verschillende
groepen proberen hun opvattingen over wat werkelijk natuur is en hoe die behandeld dient te worden, tot
de dominante opvatting te maken. Wie nu natuur zegt, roept onenigheid op. Korthals zet in zijn bijdrage
uiteen langs welke lijnen die onenigheid afspeelt. Hij onderscheidt cognitieve, ethische en esthetische
perspectieven op de natuur, die perspectieven zijn vaak niet op een lijn te krijgen. Maar de onenigheid
wordt nog verdubbeld door de pluriforme samenleving waarin we leven, stelt hij vast.
Volgens Weber en Habermas kunnen we de natuur op minimaal drie verschillende manieren beoordelen:
als een te kennen object, als een ethisch te beoordelen object, of als een esthetisch te waarderen object.
Deze typen van beoordelingen zijn wijzen van zien ofwel perspectieven op de natuur. Deze drie
beoordelingsperspectieven zijn onvermijdelijk, en ze lopen vaak door elkaar. Met andere woorden, deze
perspectieven kunnen we alleen analytisch onderscheiden, ze vloeien echter vaak in elkaar over; wel kan
in het ene betoog meer nadruk liggen op een cognitief perspectief dan op een ethisch of esthetisch
perspectief.
Wanneer we deze beoordelingsperspectieven toespitsen op de kwestie van de exoten, dan kunnen we ook
hier de drie manieren onderscheiden: er is een cognitieve kant, over de vraag wat dan exoten zijn en hoe
de natuur in elkaar steekt; er zit een ethische kant aan, wat het recht van leven is van de natuur en haar
onderdelen, in dit geval dus van de exoten en inheemse soorten; en een esthetische kant, dus hoe we
exoten en/of inheemse soorten waarderen.
In principe zijn de drie beoordelingsperspectieven even belangrijk: in de discussie wordt dit vaak
vergeten, en gaat alle aandacht naar de cognitieve kanten, maar de esthetische en ethische kanten zijn net
zo goed van belang. In navolging van Keulartz vindt Korthols dat de waardering en subjectieve beleving
van inheemse en exotische soorten vaak worden vergeten, maar evenzeer en gelijkwaardig in de discussie
betrokken moeten worden. Biologische en ecologische experts zijn echter geneigd steeds de cognitieve
kanten te benadrukken, wat begrijpelijk is, maar die nadruk leidt wel tot verwaarlozing van de esthetische
kanten, dus van de beleving van het publiek.
Eén van de consequenties van een pluriforme samenleving is dat ethische en morele opvattingen en
gedragingen zeer verschillen, afhankelijk van ervaringen, levengeschiedenissen en sociale contexten. De
filosofische en ethische kern van het pluralisme dat Korthals wil verdedigen, bestaat uit twee
overwegingen. De eerste is dat er geen vaste ankerpunten zijn in de werkelijkheid, waarop een ethische
overtuiging gebaseerd kan worden. Noch in de natuur, noch in de menselijke werkelijkheid, noch in God
kunnen richtlijnen of normen gevonden worden, die bepalend zijn voor de inrichting van de samenleving
of menselijk handelen. De tweede overweging is, dat ethische en morele opvattingen en identiteiten
veranderen op basis van nieuwe ervaringen en van nieuwe ontwikkelingen. Een andere overweging in
verband met pluralisme is dat er verschillende morele sferen zijn (intieme relaties, publieke sfeer,
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overheid, en allerlei aspecten van (omgang met) natuur). Het pluralisme gaat er vanuit dat er verschillende
perspectieven zijn die hetzelfde landschap zien, dus de perspectieven hebben wel een zelfde referent, maar
bezien die steeds vanuit een verschillende doel/oogpunt, ze geven steeds een andere indeling van de
elementen van het landschap.Vanuit pluralistisch gezichtspunt is de keuze tussen of het individu of de
soort (respectievelijk ecosysteem) of tussen exoten en inheemse soorten derhalve onzinnig, omdat de
handelingsituatie richtinggevend dient te zijn. In de ene handelingsituatie verdient het individu zorg en in
de andere de soort; soms hebben exoten de voorkeur, soms inheemse soorten, en soms een goede mix.
Daarbij moeten we ons realiseren dat duurzaamheid en respect voor natuur vanuit pluralistisch
gezichtspunt proceseigenschappen zijn, geen einddoelen waarop we afgerekend worden. Korthals
concludeert dat het grote voordeel van deze pragmatische strategie variatie is: zowel exoten als inheemse
soorten, als de mix tussen beide impliceren een keuze voor pluriforme natuur.
In de milieuethiek wordt een hoge waarde gehecht aan wilde natuur. Ten dele komt dit omdat milieuethici
grotendeels uit de VS komen waar wildernis een dominant cultureel verschijnsel is; bovendien zijn
milieuethici vaak stedelingen, die een romantische verlangen naar wildheid koesteren. In die context
wordt de exotenproblematiek vaak benaderd. Maar in feite is de keuze voor of tegen exoten respectievelijk
inheemse soorten een zinloze keuze, zegt Korthals. Zinvol is de vraag of we in staat zijn bij iedere grotere
ingreep voortdurende ‘waakzaamheid’ op te brengen. Met ‘waakzaamheid’ bedoelt Korthals het
(maatschappelijk) monitoren en een democratische controle van de ingrepen. Zo stelt hij dat wanneer
Natuurmonumenten inderdaad bezig is in twee derde van haar natuurgebieden ‘exoten’ te verwijderen, dat
een ongekend groot experiment is, met ongekende gevolgen (risico’s) voor de direct met deze bomen
verbonden flora en fauna. Maar dit geldt ook andersom: of men nu beweert de natuur haar gang te laten
gaan of niet, in beide gevallen wordt geëxperimenteerd, wordt de natuur als een groot laboratorium
opgevat en is actief beheer nodig, overigens niet alleen met betrekking tot de kleine schaal van een bos of
een veld. Met het alledaags worden van het experiment is op zichzelf niets mis, vindt Korthals, maar een
goede monitoring en democratische controle van onze (in principe grootschalige) natuurexperimenten is
daarentegen wel noodzakelijk.
Wetenschapper Lensink (1996) richt zich met zijn onderzoek op de opkomst van exoten in de
Nederlandse avifauna en concludeert dat soorten als Nijlgans, Canadese Gans, Halsbandparkiet,
Mandarijneend, Brandgans, Kolgans en Zwarte Zwaan zich hier definitief als broedvogel hebben
gevestigd. Hun aantal is de afgelopen decennia toegenomen en ze zullen zich naar verwachting verder
uitbreiden. De Fazant heeft bewezen zich te kunnen handhaven. Tot 1983 is ze daarbij geholpen door
massale uitzetting voor de jacht. Nadien is het aantal teruggelopen en zijn zeer voedselarme gebieden als
de Veluwe en het Montferland ontruimd. Elders handhaaft de soort zich op lagere dichtheid. De
Krooneend is al enkel decennia broedvogel. Gezien de specifieke habitatkeus en de afhankelijkheid van
vegetaties met kransweren zal de soort vermoedelijk niet veel talrijker worden. Voor Chileense Flamingo,
Indische Gans, Brilduiker en Monniksparkiet lijkt definitieve vestiging nabij. Deze soorten zijn in aantal
toegenomen, maar hun aantal is nog te klein om van een levensvatbare populatie te spreken. De toekomst
van de Europese Flamingo, Magelhaengans en Roodgele Ara lijkt rooskleurig en op korte termijn kunnen
zij een exponentiële groei doormaken. Bij de Casarca betwijfelt Lensink of deze hier werkelijk vast voet
aan de grond zal krijgen. In ons omringende landen is de soort evenmin succesvol. Van de overige soorten
(Carolinaeend, Witoogeend, Rosse Stekelstaart, Pauw, Rode Patrijs, Valkparkiet, St. Helenafazantje en
Zebravink) zullen in de toekomst meer gevallen worden vastgesteld. Echter op geen enkele plaats zijn
deze soorten enkele jaren achtereen geconstateerd, zodat een definitieve vestiging daarom vooralsnog lijkt
uitgesloten.
Lensink (1998) bevindt dat uitheemse vogelsoorten een steeds belangrijker plaats in nemen onder onze
avifauna. In Nederland hebben verschillende soorten voet aan de grond gekregen, en die nemen snel in
aantal toe. Onder de succesrijke soorten (Kolgans, Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Mandarijneend,
Fazant, Halsbandparkiet) bevinden zich vooral watervogels die hun voedsel grazend verzamelen. Het
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voedselaanbod in het agrarisch cultuurlandschap in Laag-Nederland en langs de rivieren is groot. De ruige
delen in natuurreservaten en andere overhoeken in het landschap bieden een veilige broedplaats, terwijl
het vele water een goede vruchtplaats vormt, zeker wanneer de paren jongen hebben. De mandarijneend
neemt als uitheemse soort overigens een bijzondere plaats in. Doordat het de soort in zijn oorspronkelijke
broedgebied in Oost-Azië slecht vergaat, is het huidige aantal in Nederland op wereldschaal van groot
belang.
Lensink concludeert dat sinds de jaren zeventig het aantal exotische vogelsoorten dat broedt in Nederland
is gestegen. Tot dusver is geen negatief effect van uitheemse vogelsoorten op inheemse vogelsoorten of
ecosystemen vastgesteld. (J, ~A1) Het is waar dat bijvoorbeeld de nijlgans de laatste jaren exponentieel
in aantal is gestegen, maar het blijkt dat er na vestiging al snel processen in werking zijn getreden die de
populatiedichtheid reguleren. Overigens vormt het vaker voorkomen van de stekelstaarteend in de
toekomst mogelijk wel een bedreiging voor de schaarse witkopeend. (D) Lensink stelt dat rigoureuze
maatregelen noodzakelijk zijn om de populatie stekelstaarteenden in te dammen. (L) Lensink concludeert
dat exotische vogelsoorten in Nederland op dit moment een vloek, noch een zegen zijn, maar ze verdienen
zorgvuldige aandacht van vogelaars en onderzoekers. (K)
Piël (1998), initiatiefnemer Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer, schrijft op een platform dat de
huidige natuur zo ver van haar oorsprong verwijderd is, en de ideale natuurbescherming zo onbereikbaar
is geworden, dat de definitie van het begrip ‘exoot’ welhaast moet uitmonden in vaagheden. De oernatuur
in gedachte houdend zijn alle onzekerheden, zoals de vraag hoever we terug moeten gaan in de tijd om een
soort als nieuw of toegevoegd te kunnen beschouwen, in principe gemakkelijk te beantwoorden. Exoten
zijn soorten die zich ooit, direct of indirect, als gevolg van het verschijnsel mens hebben verspreid – niet
meer en niet minder. Piël is het gedeeltelijk met Vera eens om soorten die in het verleden geen sporen
hebben nagelaten en bovendien nog immer niet in het wild te vinden zijn, toch soms als mogelijk inheems
te beschouwen, en wel ‘op basis van een combinatie van evolutionistische, ecologische en biogeografische
uitgangspunten’. Vera wijst volgens Piël daarbij zeer terecht op de cultuur (jacht, landbouw, enz.) die
eventuele verspreiding in de weg stond. De lynx wordt daarom ten onrechte als ‘exoot’ beschouwd. (C2)
De cultuur heeft de soort uitheems gehouden; zij kan bevorderen maar ook tegengaan! Vera wil uitgaan
van de oernatuurlijke situatie, door hem vroeger, maar vager helaas, aangeduid met ‘ecologische
referentie’. De mens is evenwel ook onderdeel van de ‘ecologie’, stelt Piël vast. Het bestaan van exoten
toont dat, in al zijn pestilentie, ten overvloede aan.
Reeze, Buijse en Liefveld (2005) schrijven in dit RIZA-rapport dat exoten zijn niet meer weg te denken
uit onze grote rivieren. Ze komen vooral voor in levensgemeenschappen van ongewervelde dieren
(macrofauna) en vissen. Mensen hebben nauwelijks last van exoten, stellen de auteurs vast. Een enkele
keer vormen uitheemse mosselen een probleem als zij verstoppingen veroorzaken bij bedrijven die
oppervlaktewater gebruiken als koelwater. (~H) Exoten vormen daarentegen vooral ecologische
problemen, omdat zij het evenwicht binnen levensgemeenschappen verstoren en het herstel van
autochtone soorten in de weg staan. (A1, D)
Het kolonisatieproces van exoten hangt af van een groot aantal biotische en abiotische factoren.
Belangrijke biotische factoren zijn onder andere: groeisnelheid, generatieduur, aantal nakomelingen en
voedselkeuze. In grote rivieren spelen de volgende abiotische factoren een belangrijke rol:
• De verbetering van de waterkwaliteit vanaf het einde van de jaren zeventig. Hierdoor kunnen
soorten zich vestigen op plaatsen waar dat voorheen, door de chemische stress, niet mogelijk was.
Zowel autochtone soorten als exoten maken daar dankbaar gebruik van.
• De introductie van habitats die vroeger niet aanwezig waren in de grote rivieren, zoals stenen
oevers en kribben.
• De toename van de watertemperatuur, waardoor warmteminnende soorten de winters kunnen
overleven en worden bevoordeeld in hun groei en voortplanting. In de periode 1910-1980 nam de
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jaargemiddelde watertemperatuur toe met 3 graden Celsius; vanaf het midden van diezelfde eeuw
met ongeveer 0,5 graden Celcius per 10 jaar.
• Lokale thermische verontreiniging. Plaatsen waar warmte wordt geloosd vormen in de
wintermaanden een toevluchtsoord voor warmteminnende soorten.
Zo besluiten de auteurs dat exoten op een aantal manieren de beoordeling van de macrofauna voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW) beïnvloeden. In de eerste plaats beïnvloeden ze de verhoudingen waarin
soorten voorkomen. Door de dominantie van exoten wordt het aandeel van de overige – inheemse –
soorten erg klein. (D) Daardoor valt de beoordeling van de inheemse soorten minder gunstig uit. Immers,
twee van de drie maatlatten voor macrofauna zijn gebaseerd op de verhoudingen tussen soorten. In de
tweede plaats beïnvloeden de exoten de dichtheid en daarmee de trefkans van kenmerkende soorten. Het
aandeel kenmerkende soorten is de basis voor de derde deelmaatlat. Vooral de trefkans van de meer
zeldzame soorten wordt sterk verlaagd door de aanwezigheid van grote aantallen exoten.
Sloet van Oldruitenborgh (1982), verbonden aan de vakgroep Natuurbeheer, van de toenmalige
landbouwhogeschool te Wageningen, stelt aan het begin van haar artikel vast dat mensen sinds duizenden
jaren wilde planten en dieren naar andere dan hun oorspronkelijke verspreidingsgebieden hebben
getransporteerd. Bij de opzettelijke verspreiding van soorten zijn voor- en nadelen ondervonden. In
verreweg de meeste gevallen is de invoer en ook de vestiging van exoten in hun nieuwe omgeving met
vreugde begroet; in de eerste plaats door hen die beogen de cultuur (alle vormen van agrarische cultuur,
inclusief bijvoorbeeld tuin-, vensterbank- en aquariumcultuur) vooruit te brengen, maar ook door floristen
en vegetatiekundigen, die neofyten en adventieven als een verrijking van de flora van een gebied
registreerden. (G) Het is zeker niet zo, dat alle oorspronkelijke niet-inheemse plant- en diersoorten als
ongewenste gasten, indringers of plaaggeesten werden beschouwd. Sommige van deze gasten worden dat
echter wel en daaruit is het ‘exotenprobleem’ geboren. Vooropgesteld dient te worden, dat niet alleen in
Nederland, maar ook in andere landen maar een klein deel van de ingevoerde soorten als problematisch
wordt ervaren en verreweg het grootste deel enorme voordelen aan de mensheid heeft gebracht, althans
voorzover we dat kunnen overzien, stelt Sloet van Oldruitenborgh.
Het exotenprobleem bestaat eigenlijk uit twee aspecten, die in wezen slechts in kwantitatief opzicht van
elkaar verschillen: het voorkomen van uitheemse planten en dieren in een gebied op zichzelf, en de
explosieve uitbreiding van bepaalde soorten onder bepaalde omstandigheden. Uit een oogpunt van het
streven naar behoud en ontwikkeling van de plaatseigen natuur zouden we dus de aanwezigheid van steeds
meer uitheemse planten en dieren als probleem dienen op te vatten, of omgekeerd: we zouden uiteindelijk
de uitheemse soorten in een natuurlijk herstelproces vervangen willen zien door inheemse soorten. Zo
principieel denkt in Nederland evenwel bijna niemand meer, wordt vastgesteld: onze norm is al sterk
verlaagd ten opzicht van die welke men in minder beïnvloede delen van de wereld hanteert. Maar
misschien moet een natuurbeheerder wel erg principieel zijn en zo gericht mogelijk naar zijn uiteindelijke
doel toewerken, vraag de auteur zich af. Hij kan altijd (en moet vaak) nog water in de wijn doen. Een
belangrijke stap in een principiële benadering van het exotenprobleem is ervan uit te gaan, dat het
probleem bij de mens ligt en niet bij de exoot.
Vervolgens worden enkele vragen beantwoord waarvan de auteur meent dat zij zich blijven opdringen:
a) Gedraagt een planten- of diersoort zich anders in een vreemde dan in zijn eigen omgeving?
Het antwoord is kort maar krachtig: nee.
b) Wat betekent ‘het opvullen van een lege niche’?
Het geheel van betrekkingen op een bepaalde plaats is aan voortdurende veranderingen onderhevig en er
ontstaan dus voortdurend lege niches; als dat niet zo was, dan zou er geen successie-evolutie zijn. Het is
derhalve ook principieel onmogelijk dat alle niches bezet zijn. De verklaring dat een exoot een lege niche
opvult verklaart niets. En: het specifieke milieu van een soort kan nooit precies worden beschreven, het is
een abstract begrip. Een specifiek milieu dat niet is opgevuld is nog abstracter en bestaat alleen in theorie.
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Zodra een soort zich ergens vestigt, voldoet die plek kennelijk aan de specifieke eisen die de soort stelt.
(~C1)
c) Verdringt een exoot inheemse soorten?
De bewering die men dikwijls tegenkomt dat een uitheemse soort de plaats van een inheemse soort
inneemt is in zijn algemeenheid juist, maar ook niet juist: waar een uitheemse plantensoort zich vestigt,
kan geen inheemse plant gaan staan, evenmin is het omgekeerde mogelijk. Als er tevoren echter geen
soort stond wordt hij ook niet verdrongen en als er wel een stond dan is het verdwijnen van de een,
gevolgd door het verschijnen van de ander in wezen niet verschillend van elke verschuiving in soorten in
de loop van de successie. Sterke uitbreiding van een of enkele soorten treedt evenzeer bij inheemse als
uitheemse soorten op. Overwoekering of verdringing van andere soorten is een algemeen verschijnsel bij
een relatief snelle progressieve of regressieve successie ten gevolge van een relatief snelle verandering in
het milieu. Deze veranderingen worden in de meeste gevallen direct of indirect door de mens veroorzaakt.
(~D)
d) Breiden exoten zich explosief uit door het ontbreken van natuurlijke vijanden?
Er wordt vastgesteld dat hetgeen de vraag naar verwijst eigenlijk erg ‘bedacht’ is. Dit bedenksel is
afkomstig uit de agrarische praktijk waarin vele factoren kunstmatig worden geregeld. Geen enkele exoot
verspreidt zich buiten zijn areaal overal: overal zijn ‘vijanden’ en plaatselijk ook ‘vrienden’ waardoor het
specifieke milieu alleen maar plaatselijk is gerealiseerd.
Conclusie uit deze beschouwingen moet zijn, dat de natuurbeheerder zich voor een juiste beoordeling van
het exotenprobleem zal moeten losmaken van de eenzijdigheden waarmee er tot dusverre meestal
tegenaan is gekeken. Vanuit de agrarische praktijk en doelstelling is deze eenzijdigheid begrijpelijk en tot
op zekere hoogte terecht. Bij het natuurbeheer lopen we ermee vast. Alle kwalijke eigenschappen die we
lastige exoten toedenken, dienen om de soorten onder natuurlijke omstandigheden, in hun specifieke
milieu, te laten overleven; ze zijn dienstig in het kader van de evolutie van het leven op aarde.
Tot slot vraag Sloet van Oldruitenborgh zich af of exoten in natuurgebieden, rijkdom of armoe betekenen.
Het antwoord is: allebei. Rijkdom, omdat het verschijnen van geïntroduceerde soorten door spontane
vestiging op een bepaalde plaats iets zegt over het milieu aldaar, evenals de spontane vestiging van
inheemse soorten dat doet. Armoe, omdat we vanuit het natuurbeheer liever inheemse soorten en
levensgemeenschappen zich zien ontwikkelen en we door het verschijnen van exoten moeten constateren,
dat we daar nog ver van verwijderd zijn, dat er nog veel tijd en geduld voor nodig is om dat doel te
bereiken.
De auteur stelt in het kader hiervan vast dat de volgende punten als uitgang bij natuurtechnisch beheer
zouden moeten gelden:
1) De natuur is nooit statisch, maar altijd in beweging, in een plaatseigen, natuureigen ontwikkeling.
2) Spontaan gevestigde exoten, evenmin als alle inheemse soorten, staan nooit toevallig op een
bepaalde plaats, in een bepaald terrein. Ze staan er omdat hun specifieke milieu daar is
gerealiseerd; ze zijn daar een indicatie voor.
3) Het is aan de natuurbeheerder de indicatie te verstaan en daar in opbouwende zin mee te werken.
4) Door het bevorderen van het goede, natuurlijke, plaatseigene verdwijnt het verkeerde vreemde,
storende vanzelf, hoewel dat veel tijd in beslag kan nemen.
Exoten in de Nederlandse natuur zijn rijkdom totdat ze, onder een doelgericht natuurbeheer, verdwenen
zijn en inheemse soorten hun plaats hebben ingenomen. De natuurbeheerder heeft, besluit zij, als hij zich
richt naar hetgeen de natuur aangeeft, het in bepaald opzicht misschien relatief gemakkelijk de goede
strategie voor zijn ‘probleem’ te vinden.
Soes (2005), redacteur van OVB-bericht – OVB staat voor Organisatie ter Verbetering van de
Binnenvisserij, schrijft in een heel kort bericht voor de sportvisser dat de opmars van uitheemse vissoorten
niet lijkt te stuiten. Opnieuw hebben zich exoten aangediend, die in een enkel geval mogelijk al grote
delen van het Nederlandse waterstelsel hebben ingenomen. (D) Aangezien het bevisbare soorten betreft,
kan ook de sportvisser verrast worden door de vangst van een ‘vreemdeling’. (G)
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Stieperaere, Heylen en Sollman (1998), allen werkzaam bij de Nationale Plantentuin van België,
vermoeden dat floristen de uitbreiding van het Zuidelijk kantmos met groot enthousiasme zullen volgen.
Maar of de natuurbeheerder zich evenzeer moet verheugen is de vraag. Dat zal er vanaf hangen of het
nieuwe levermos zich even sterk uitbreidt als Geelsteeltje en Grijs kronkelsteeltje, twee andere neofieten
uit het Zuidelijk halfrond, en of het de inheemse mossen zal verdringen.
In de handboeken over de problematiek van zich agressief uitbreidende neofieten worden mossen nooit
vermeld; het is voor de beheerder daardoor moeilijk antwoord te vinden op vragen hieromtrent. Met
behulp van een overzicht van de uitbreiding van deze drie soorten en van de verschillen en
overeenkomsten in hun ecologie, proberen de auteurs inzicht te geven in de beheersmatige aspecten van
het oprukkende Zuidelijk kantmos.
De uitbreiding van exoten volgt veelal een eigen dynamiek gekenmerkt door een min of meer lange
aanloopfase, een exponentiële toename, gevolgd door een plateau en soms daarna een sterke afname.
Waarschijnlijk volgt ook de opgang van het Zuidelijk kantmos dit scenario. De massale uitbreiding sinds
de zestiger jaren van Grijs kronkelsteeltje suggereert volgens sommigen een relatie met de zure regen.
Echter, de uitbreiding en wellicht ook de dominantie van deze soort (D) is veel meer een gevolg van deze
invasie-dynamiek, stellen de schrijvers. Invasieve soorten zijn moeilijk of geheel niet bruikbaar voor
monitoring van toenemende verzuring door zure neerslag. Stieperaere et al. verwachten dat het zuidelijk
kantmos een zelfde gedrag zal vertonen gaan vertonen als het Geelsteeltje en Grijs kronkelsteeltje. Een
duidelijke oplossing voor deze beheersproblematiek ligt dan ook niet voor de hand: men zal er,
voorzichtig, mee moeten leven.
Van den Brink en Van der Velde (1998) (werkzaam bij respectievelijk het Bureau Oppervlaktewater, en
het Laboratorium voor Aquatische Oecologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen) schrijven dat er
tenminste 72 van oorsprong uitheemse soorten zoetwaterbewoners in Nederland zijn gemeld. Met 36
soorten vormen ongewervelde dieren hiervan de meerderheid. Voorts zijn er 17 uitheemse vissoorten, 1
uitheemse amfibie, 3 uitheemse reptielen en 15 uitheemse soorten waterplanten vastgesteld. Vaak wordt
bij invasies de tien procentregel genoemd, d.w.z. dat van alle introducties slechts ongeveer 10% zich kan
handhaven, 10% daarvan bouwt een populatie op enz. Beschouwen Van den Brink en Van der Velde de
soortenlijst op deze wijze dan blijken de gewervelde dieren en de waterplanten zich goed aan deze 10%
regel te houden. Van de gewervelde dieren is 9,5% (twee soorten) zeer succesvol, van de waterplanten
13,3% (twee soorten). Bij de ongewervelde dieren lijkt maar liefst 38,9% (14 soorten) onder deze noemer
te vallen. Dit percentage zeer succesvolle exoten van de totale lijst van planten en dieren bedraagt 25%
(18 soorten).
Hoe is dit te verklaren? Vooral de laatste twee eeuwen hebben er aanzienlijke veranderingen
plaatsgevonden in de Nederlandse watersystemen. Hierdoor zijn veel inheemse soorten verdwenen of in
aantal achteruitgegaan. Daardoor zijn diverse niches onbezet geraakt of gewijzigd, hetgeen kansen biedt
aan uitheemse soorten. Dat deze kansen inderdaad benut worden, blijkt uit de sterke toename van het
aantal exoten dat per vijftig jaar over de afgelopen tweehonderd jaar zich vestigt.
Het lijkt erop dat sommige succesvolle exoten kort na hun komst een ware populatie-explosie doormaken
om enige jaren later weer in aantal af te nemen. Zo’n afname kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat
predatoren of parasieten de nieuwe prooi hebben ontdekt, of tot stand komen door een proces van
zelfregulatie. Dit verschijnsel ‘opkomen, blinken en verzinken’ is inderdaad bij diverse exoten vastgesteld,
hoewel ook bij inheemse soorten met een pionierkarakter en bij inheemse rekolonisatoren. In feite
betekent de komst van uitheemse soorten een sterke nivellering van de biodiversiteit, stellen de auteurs,
omdat slechts enkele soorten een steeds grotere verspreiding krijgen ten koste van de meer kwetsbare
soorten die een steeds kleinere verspreiding vertonen. (A1, D) Deze nivellering manifesteert zich niet
alleen in Nederland maar over de gehele wereld. Desalniettemin is de bestrijding van watergebonden
invasieve soorten in Nederland uitsluitend gericht op soorten die duidelijk negatieve economische
consequenties met zich meebrengen.
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Van der Brink en Van der Velde concluderen dat voor het exotenprobleem geldt: voorkomen is beter dan
genezen. (L) Eenmaal gevestigd betekent meestal dat ze niet meer totaal uit te roeien zijn. Vanuit deze
visie is in Noord-Amerika een wet aangenomen die vooral op preventieve maatregelen gericht is. Zo is
onder andere het schoonspoelen van ballasttanks van zeeschepen op volle zee wettelijk verplicht.
Daarnaast is de handel verboden in soorten die elders reeds plagen hebben veroorzaakt. Deze maatregelen
zouden als voorbeeld voor Nederlands exoten beleid kunnen dienen. Tenslotte kan onder preventieve
maatregelen ook voorlichting genoemd worden: publieke bewustwording van mogelijke effecten van
introducties. Het blijft immers vooralsnog onvoorspelbaar wat de ecologische en economische gevolgen
zijn van het uitzetten van nieuwe soorten in watersystemen, ofschoon van een aantal soorten de gevolgen
nu duidelijk zijn. (A1, H)
Volgens Van der Schot (1997), die spreekt namens de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland heeft de sterke toename van uitheemse vogelsoorten heeft onder natuurbeschermers,
natuurbeheerders en vogelaars tot veel discussie geleid. Hij zegt dat het in het algemeen de tegenstanders
van deze zogenaamde exoten zijn, die in deze discussie nadrukkelijk stelling nemen. De soms hoog
oplopende emoties blijken echter vaak een belemmering te zijn om over dit onderwerp genuanceerd en
bespiegelend na te denken. De exotendiscussie kan daarom wel een impuls gebruiken vindt Van der Schot.
Er is behoefte aan een nuchtere benadering, waarbij de problematiek vanuit diverse perspectieven wordt
bezien, het feitenmateriaal zakelijk wordt gepresenteerd en enige zaken op een rijtje worden gezet.
Allereerst stelt de auteur dat exoten geen nieuw verschijnsel zijn. Vanaf het moment dat het Nederlandse
gebied bewoond is geraakt, hebben de activiteiten van de mens veranderingen veroorzaakt in de
samenstelling van fauna en flora. Maar van der Schot richt zich vooral op vogels, en deze categorie vormt
bij uitstek een interessant studieobject in de exotendiscussie vanwege hun mobiliteit en opportunistische
areaaluitbreiding. Het voorkomen van soorten als kievit, roek, ooievaar, huismus en boerenzwaluw is
voornamelijk in dit licht te verklaren, stelt Van der Schot. In zekere zin zijn deze immigranten uitheems,
omdat deze zeer waarschijnlijk nooit eerder in het Nederlandse gebied hebben geleefd. Ook van ander,
voorheen niet-inheemse, dier of plantensoorten zijn talrijke voorbeelden te geven van spontane vestiging.
Zelfs populaties van soorten met een verondersteld onberispelijk wild verleden, zoals die van de
brandgans of de brilduiker, blijken thans ‘verontreinigd’ te zijn met geïntroduceerde individuen die
genetisch of qua migratorische inprenting afwijken ten opzichte van individuen uit inheemse wilde
populaties. Maar hoe kunnen we een exoot dan definiëren, vraagt Van der Schot zich af. Hij doet dat als
volgt: exoten zijn soorten waarvan aannemelijk is dat individuen van deze soorten hier voorheen niet in
het wild voorkwamen, in het algemeen niet op eigen kracht vanuit wilde populaties zijn geïmmigreerd,
geen verleden hebben als huisdier en in staat zijn gebleken zich in het wild voort te planten.
Langzaam groeit daarbij het inzicht dat vooral deze minder goed vast te stellen exoten een groot
ecologisch effect hebben op de inheemse fauna en flora. De onevenredige belangstelling voor ‘zichtbare’
is echter niet verwonderlijk. Niet alleen worden deze soorten opgemerkt en ‘ervaren’. Er kan bovendien
vaak worden vastgesteld of deze soorten ‘schadelijke’ effecten voor economie en natuur hebben en er
kunnen soms concrete maatregelen worden overwogen om deze effecten te beperken.
Dit neemt echter niet weg dat tegenstanders pleiten voor consequente bestrijding van alle exoten. Ten
aanzien van vogelexoten wordt soms zelfs gepleit voor de volledige verwijdering van eerder met name
genoemde soorten. Zij menen dat er voldoende aanleiding is om dergelijke maatregelen thans te nemen.
Hun belangrijkste argumenten zijn volgens Van der Schot de volgende:
1) Exoten veroorzaken economische schade en overlast;
2) Exoten zijn concurrenten voor inheemse soorten waardoor de laatste in aantal afnemen of
verdwijnen;
3) Exoten kunnen hybridiseren met verwante wilde soorten, met als gevolg dat het voortbestaan van
populaties van inheemse soorten wordt bedreigd.
Wat betreft het eerste punt stelt Van der Schot dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld,
de totale exotenpopulatie in de afgelopen paar decennia afgenomen is. (~H)
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Over het tweede punt draagt hij onder andere het voorbeeld van de nijlgans aan. De nijlgans, een soort die
berucht is vanwege zijn slechte humeur, blijkt inderdaad niet alle vogels om zich heen te dulden. Maar het
is daarom des te opmerkelijker dat de vermeende slachtoffers toch uitstekende broedcijfers behalen.
Blijkbaar, concludeert Van der Schot, is er voldoende ecologische ruimte beschikbaar voor zowel een
Afrikaanse soort en een reeks van inheemse soorten waaronder de Grauwe gans, de Buizerd, en de
Ooievaar. Ook het broedsucces van weidevogels, zoals de kievit, tureluur en grutto lijkt niet negatief te
worden beïnvloed, al verdient de problematiek meer aandacht. (J) Met betrekking tot de exotische
holenbroeders de Halsbandparkiet en de Mandarijneend, vermoedt Van der Schot echter een zwaardere
concurrentie, vooral bij spechten en andere inheemse holenbroeders, maar hij ziet geen aanwijzingen dat
populaties van wilde soorten worden bedreigd. Maar ook hier blijkt dat er nauwelijks feitelijke gegeven
voorhanden zijn over interacties tussen de betrokken soorten en de uiteindelijke effecten op het
broedbestand van de holenbroeders. (J)
Met betrekking tot het derde punt wordt Gregory (1997) aangehaald. Die oordeelt dat deze hybridisatie
geen reden tot zorg is, juist vanwege het feit dat deze vermenging plaatsvindt. Het bewijs daarvoor is dat
de twee ‘Oxyura’- vormen (daarmee bedoelt Gregory de rosse stekelstaart en de witkopeend, zie Groot
(1997) en Lensink (1998)) recente evolutieproducten zijn, blijkbaar nog sterk verwant zijn, en dus nog
geen soortstatus hebben bereikt (want anders zou geen hybridisatie kunnen optreden). Als er dus een
gezonde levensvatbare mengvorm in Europa tot ontwikkeling komt, dan moet dit worden geaccepteerd als
een welkom natuurverschijnsel, waar de mens, als onderdeel van de natuur, toevallige een rol in heeft
gespeeld.
Van der Schot is het met Gregory eens en wel hierom. (~I) Als gevolg van de nabijheid van het
Amerikaanse continent, heeft de rosse stekelstaart de mogelijkheid om Europa zonder hulp van mensen te
bereiken. Deze immigratie is dus een reële mogelijkheid als er geen rosse stekelstaarten uit gevangen
zouden zijn ontsnapt. Vandaar dat Van der Schot hybridisatie door menselijk toedoen in dit geval geen
probleem vindt.
Er is dus aantal redenen om vogelexoten voorlopig met rust te laten:
• Er zijn geen aanwijzingen dat exoten belangrijke economische schade veroorzaken; (~H)
• Er zijn geen concrete gevallen bekend van inheemse soorten die in hun voortbestaan worden
bedreigd door exoten; (J, ~D)
• Hybridisatie tussen inheemse vogelsoorten en exoten heeft in Nederland niet geleid tot het
ontstaan van levensvatbare populaties van mengvormen die het voortbestaan van wilde soorten
bedreigen; (~I)
• Het ontbreken van kennis over de ecologische interacties tussen exoten en hun omgeving is reden
om de ontwikkelingen goed te volgen en te onderzoeken en voorlopig terughoudend te zijn bij het
overwegen van beperkende maatregelen. (K, ~L)
Naar Van der Schots mening zijn er dan ook overtuigende redenen om de exoten voorlopig een
beschermde status te verlenen, vergelijkbaar met die van inheemse vogels. Exoten zouden daarnaast het
recht moeten krijgen een inheemse status te verwerven, als na grondig onderzoek is gebleken dat een soort
geen noemenswaardig negatieve effecten heeft op het voortbestaan van andere soorten of de
eigendommen van mensen. De mandarijneend zou hiervoor een goede promotiekandidaat zijn, vooral ook
omdat de Oost-Aziatisce populaties van deze soort zwaar onder druk staan als gevolg van
biotoopvernietiging. In dit verband heeft Nederland dus een international verantwoordelijkheid om deze
soort actief te beschermen.
Zo concludeert Van der Schot dat exoten geen schuld hebben aan het feit dat zij hier een plekje voor zich
opeisen en dat zij het dus niet verdienen om te worden gedagvaard voor iets dat zij niet op hun geweten
hebben.
Walter (1989) is werkzaam bij het MinLNV, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer. Hij observeert dat
exoten natuurbeschermers hoofdbrekens bezorgen, want hun komst is soms desastreus voor inheemse
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soorten. (D) Exoten worden door Walter gedefinieerd als dier- of plantsoorten die van oorsprong niet in
een bepaald gebied in de vrije natuur voorkomen, maar er door de mens zijn geïntroduceerd en zich in hun
nieuwe omgeving weten te handhaven en voort te planten. (C1) Walter wijst op een typisch voorbeeld van
zo’n exoot, de Amerikaanse vogelkers. Die werd in de eerste helft van deze eeuw massaal door de
Nederlandse Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer als ‘bodemverbeteraar’ aangeplant. De snel tot humus
verterende bladeren moesten bijdragen aan de verrijking van onze voedselarme (zand) gronden. Alle
goede bedoelingen ten spijt ontwikkelde deze boomsoort zich tot een plaag in onze bossen en kreeg dan
ook de bijnaam ‘bospest’.
Het is voor Walter duidelijk dat het eigenlijk de mens is die deze problemen veroorzaakt, ook op grotere
schaal dan het aanplanten van een bepaalde soort. Immers, door het graven van kanalen ontstaan
verbindingen tussen eens geschieden rivieren of zelfs zeeën en oceanen. Plant- en diersoorten ontdekken
daardoor makkelijker nieuwe gebieden, omdat natuurlijke barrières verdwijnen.
Hij wijst er op plantkundigen wat de exoten betreft minder puriteins dan dierkundigen zijn. De auteur
vraag zich af of dit komt door een soort collectief schuldbesef vanwege de grootschalige transporten van
stekken en zaden in het verleden. Duidelijk is volgens hem in ieder geval dat zoölogen, wat exoten betreft,
meestal feller zijn.
Volgens Walter is een genuanceerde benadering van exoten uiteindelijk de beste weg. Een enkel ontsnapte
of losgelaten exemplaar hoeft niet te worden bestreden, tenzij het dier een gevaar voor de mens
betekent.Als het gaat om verschillende exemplaren van een soort en als deze groep zich kan handhaven en
voortplanten, dan rijst de vraag of zij een nadelig effect kunnen hebben op de inheemse flora en fauna en
of ze landbouwschade kunnen aanrichten. Is dat niet het geval, dan is bestrijding niet nodig. Wel zullen de
ontwikkeling van de populatie en de effecten op de omgeving nauwlettend in de gaten moeten worden
gehouden. De exoten waarvan daadwerkelijk negatieve effecten op de inheemse flora en/of fauna kunnen
worden verwacht of die economische schade kunnen aanrichten, moeten worden bestreden. (L) Dit dient
dan in een zo vroeg mogelijk stadium te gebeuren. Dan is ingrijpen nog het eenvoudigst en kost de
bestrijding minder geld. Walter eindigt met het dictum dat ons land rijk genoeg is aan inheemse dier- en
plantensoorten. De kans is groot dat een ‘verrijking’ met exoten alleen maar tot verarming zal leiden.
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Bijlage 4: Hulptabel inheemse bomen en struiken

Bijlage 4: Hulptabel inheemse bomen en struiken
(volgens Subsidie Natuurbeheer 2000)
(Bron: MinLNV 2000b)
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Aalbes, Amandelwilg, Appel;
Bastaardbosbes, Beredruif, Beuk, Bezemdophei, Bittere wilg, Bitterzoet, Blauwe bosbes, Bosrank,
Bosroos, Boswilg, Braamsoorten, Brem;
Duindoorn, Duinroos;
Eenstijlige meidoorn, kruising van Eenstijlige en Tweestijlige meidoorn, Egelantier;
Fladderiep, Framboos;
Gagel, Gladde iep, Gaspeldoorn, Gelderse roos, Gele kornoelje, Geoorde wilg, Gewone dophei,
Gewone es, Gewone esdoorn, Gewone vlier, Grauwe abeel, Grauwe wilg, kruising van Grauwe en
Geoorde wilg, Grove den;
Haagbeuk, Hazelaar, Heggeroos, Hollandse linde, Hondsroos, Hulst;
Jeneverbes;
Katwilg, kruising van Katwilg en Grauwe wilg, Kleinbloemige roos, Klimop, Kruising van
Koraalmeidoorn en Tweestijlige meidoorn, Koraalmeidoorn, Kraagroos, Kraaihei, Kraakwilg, Krent,
Kruipbrem, Kruipwilg, Kruisbes;
Laurierwilg, Lavendelhei;
Maretak, Mispel;
Peer;
Ratelpopulier, Rijsbes, Rode bosbes, Rode dophei, Rode kamperfoelie, Rode kornoelje, Rode
paardekastanje, Rood peperboompje, Rossige wilg, Ruwe berk, Ruwe iep;
Schietwilg, kruising van Schietwilg en Kraakwilg, Sleedoorn, Spaanse aak, Sporkehout, Stekelbrem,
Struikhei;
Tamme kastanje, Taxus, Trosbes, Trosvlier, Tweestijlige meidoorn;
Verfbrem, Viltroos, Vogelkers;
Wegedoorn, Wilde kamperfoelie, Wilde kardinaalmuts, Wilde liguster, Wilde lijsterbes, Wilde peer,
Wintereik, kruising van Wintereik en zomereik, Winterlinde, Witte els, Witte paardekastanje, Wollige
sneeuwbal;
Zachte berk, Zoete kers, Zomereik, Zomerlinde, Zuurbes, Zwarte bes, Zwarte els, Zwarte populier.
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