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VISIEOPVARIATIE

Mijnheer derector, dames en heren,
Ecologen zijn echte levensgenieters. Endan bedoel ik
niet levensgenieters intermen vaneen goed glas wijn of
een culinair avontuur. Neen,ecologen genieten van
leven,van deverscheidenheid diedelevendenatuur ze
biedt en van devariatie in objecten en processen die zij
bestuderen. Debelangrijkste vraagindeecologie is:hoe
zijn organismen in staat zichte handhaven opdeze
planeet.Variatietussen soorten, tussen populaties van
een soort entussen individuen binnen een populatie,
speelt hierbij een cruciale rol.Vandaagzal ik overdie
variatie spreken ineen breed perspectief.Want variatie
speelt niet alleen in hetwetenschappelijke denken van
ecologen een belangrijke rol maar ook in het leven van
elk mens.Voordeeen is variatie een uitdaging,voorde
andereen bedreiging.Variatie kan men zoekenof
negeren. Ditkomt aardig overeen met hoe uiteenlopend
wetenschappers met variatieomgaan, daarkom ik straks
nogopterug. Ook wil ikdenken overvariatie in verband
brengen metgewenste enongewenste ontwikkelingen in
de landbouw.
"Wat de boer niet kent dat eet hij niet"
Inonze heterogene wereld worden wein toenemende
mategeconfronteerd met variatie,opallerlei gebied.De
mediabelagen ons met allerlei nieuweinformatie.We
kunnen surfen opeen eindeloos gevarieerd internet.We
reizen overal naartoeenontdekken nieuwe culturen,
beleven andere klimaten, zien andere plant- en diersoorten. Reclames proberen onsteverleiden tot het aanschaffen vandemeest diverse producten. Evolutionair
gezien heeft demenserwaarschijnlijk baat bij gehad

zijn omgeving goed tebegrijpen. Geconfronteerd metal
die variatie zal hij ordening willen aanbrengen. Iedereen
vindt bevrediging in het begrijpen van variatie doorhet
verkrijgen van inzicht. Het zien van verbanden maakt
informatie-verwerking eenvoudiger.Metanderewoorden,
als wevariatie begrijpen worden weer minder door
overdonderd. Ook bij debeleving vankunst lijkt dit
principe optegaan.Als wehet beterbegrijpen, vinden
wehet vaak mooier.Alswehet helemaal niet begrijpen
wijzen wehet vaak af, zoalsbij abstracte schilderkunst
of atonale muziek. Johann Strauss isinzichtelijker, voorspelbaarder endus "makkelijker" dan Mahler enAndré
Rieu maakt daar handig gebruik van.Deeenvoudig herkenbare muzikale variaties van Mozart, dieuzojuist
heeft gehoord, spreken vele mensen aan. Waarschijnlijk
zouden minder mensen genoten hebben vandeEnigma
variaties vanElgarwaarvan de structuur veel complexer
en aanvankelijk minder toegankelijk is.Kinderen die
vroegpianoles hebben gekregen blijken laterbeterte
zijn in wiskunde. Hebben zij soms geleerd complexe
structuren snellertedoorgronden? Velenmoeten worden opgevoed om variatie te leren waarderen. Dat zien
weook bij onze voedselkeuze. "Watdeboer nietkent
dat eet hij niet" ishiervan letterlijke enfiguurlijketoepassing. Evolutionair gezien isdit conservatisme een
veilige strategie.Nieuwe zaken eten kan immersrisico's
met zichmeebrengen.Aardappel anders,maarniet alte
anders!Opreis,maarwel met heteigen huisje, volmet
eigen voer, achterdeauto.
Kennis leidt tot waardering van variatie
Ervaring en kennis hebben grote invloed ophetwaarnemen en dewaardering van variatie. Hoemeer weergens

van weten,hoemeerdetail wezien enwillen zien.De
gemiddelde boswandelaar geniet van hetgroen,dewuivendebomen en zingende vogels,zonder waarneming
van dediversiteit aan plant- endiersoorten want dekennis hierover ontbreekt. Denatuurliefhebber onderscheidt
deberken vandebeukenbomen maar veelvande variatie, zoals verschillen tussen soorten, wordt nietopgemerkt of niet begrepen. Debioloog heeft geleerd de
details van debiologische diversiteit teherkennen. Hij
ontdekt een verscheidenheid aan kleine insecten en
geniet van zeldzame soorten. Maarbiologen worden
tegelijkertijd welenorm overweldigd door al dievariatie. Nietsis immers zocomplex en gevarieerd alsde
levende natuur.Gelukkig hadden weLinnaeus,dievan
ordehield endieeen vliegende start maakte metde
naamgeving enindeling van aldiediversiteit. Sinds
Linnaeus zijn biologen ijverig bezig devariatieaan
soorten tebeschrijven. Maar naast hetbeschrijven van
devariatie iserdebehoefte dezetebegrijpen, inzicht te
krijgen in hetontstaan endedynamiek ervan.Endatis
nu detaak vanecologen. Ecologen bestuderen derelaties vanorganismen metelkaar en met hun omgeving.
Zeproberen patronen teontdekken, wetmatigheden, in
het functioneren vannatuurlijke systemen,van het
niveau van het gen toten met hetecosysteem. Heel nuttigwerk.Wanttoegepast ecologen zoals natuurbeschermers,milieubiologen engewasbeschermers maken dankbaargebruik vanfundamenteel ecologisch inzicht inhoe
organismen functioneren en hoe zij zich aanpassen aan
veranderende omstandigheden. Deze kennis biedt hende
mogelijkheid milieuschade door menselijk handelen te
beperken, soorten tebeschermen ofjuist te bestrijden.
Enerishaastbij,want westaan aan devooravond van

dezesde grote uitstervingsgolf indegeologische tijd (1).
Dit keer,bitter genoeg,door demensveroorzaakt. De
biodiversiteit wordt sneller doorons vernietigd dandat
wij zeinkaartkunnen brengen of kunnen begrijpen. En
niemand weet dit zopijnlijk goed alsecologen
Hoeontstaat variatie?
Variatie binnendesoort
Deecoloog Charles Darwin gaf ons, samen met
Wallace, hetbelangrijkste idee vandenegentiendeeeuwse wetenschap:detheorie vanevolutie door natuurlijke selectie.Dankzij Darwin hebben wenu basaal
inzicht inbiologische variatie.Zijn theorie, beschreven
in 1859in zijn boek Theoriginofspecies,isvan
onmeetbare betekenis geweest voordegehele biologie
ende maatschappij inhet algemeen. Indezelfde tijd
produceerde Mendel zijn wetten voordeovererving van
genetisch vastgelegde informatie en verschafte ons hiermeeinzicht in deeenheid vanDarwiniaanse selectie,de
genen.Willekeurige veranderingen in degenen,ook wel
mutaties genoemd, leiden tot variatie tussen individuen
ineen populatie.Deze mutaties kunnen effect hebben op
eigenschappen zoals anatomie, fysiologie of gedrag.Als
door denieuwekenmerken deoverleving en devoortplanting toenemen, beginnen degemuteerde genen zich
doordepopulatie teverspreiden. Immers,deindividuen
met demeest gunstige combinatie van eigenschappen
zullen meerkans hebben opnakomelingen. Degensamenstelling van depopulatie verandert. Erisevolutie.
Het ontrafelen van de structuur van hetDNA molecuul,
doorWatson enCrick in 1953,markeerde hetbegin van
het tijdperk van demoderne biologie.Daarna ginghet
snel.Tegenwoordig lijkt zo'n beetje alles in debiologie

tedraaienomdezeDNAmoleculen waarinalle informatie
voorhetfunctioneren vaneenorganismeligtopgeslagen.
Wewillen eralles van weten,degenetische code
volledig decoderen, allenogbestaande mysterieuze
spelregels van het leven oplossen.
Deunieke eigenschappen van individuen leidt tot variatieopdehogere niveau's vanecologische organisatie
zoals populatie en soort. Naast deze variatie in erfelijke
eigenschappen tussen individuen iserechterook nog
variatie door een anderefactor. Genetische expressie
wordt gemodificeerd door omgevingsfactoren. Een plant
zieteranders uit alshij in deschaduw groeit dan wanneer hij in het licht staat, als hij veelof weinigvoedingsstoffen krijgt. Hetzelfde genotype kan in verschillende
omgevingen dus een anderfenotype produceren.We
spreken dan overfenotypische plasticiteit. Deze doorde
omgeving geïnduceerde variatiekomt ook voorbijdieren.Het voedsel dateen bijenlarve krijgt, bepaalt of er
een koningin of werkster uit groeit. Sommige garnalen
en vissen veranderen tijdens hun leven van geslacht(2).
Bij dieren isvooral hetgedrageen plastisch kenmerk.
Gedrag wijzigt zichdoorervaring. Het zijn allemaal
vormen van variatie binnen het individu. Ineerste
instantie zullen wedenken: het zijn verworven eigenschappen en die zijn niet overerfbaar endus niet van
belang voordeevolutie.Wehebben de Lamarckiaanse
hypothese die hettegenovergestelde beweerde immers
sindsjaren verworpen? Maardit lijkt toch een ietste
overhaaste en simpele constatering. Demate waarin een
organisme plastisch iskan wel degelijk een genetische
basis hebben enfenotypische aanpassingen kunnen
genetische aanpassingen doen versnellen. Dit samengaan
van genetische en omgevings-geïnduceerde variatieis

een interessant ennog steeds vrij onontgonnen evolutionairecologisch onderzoeksgebied. Het iste vergelijken
metdenature-nurture vraagdieveel wordt gesteld als
wehetovergedrag, vooral overdat van mensen, hebben.
Wordt gedrag nu voornamelijk bepaald door aanlegof
dooromgeving? Isintelligentie of criminaliteit nuaangeboren of aangeleerd? Inheteerstegeval zouden zware
onderwijsinspanningen om hetIQteverhogen, dan wel
heropvoeding van onzedelinquenten weinig zin hebben.
Hierisdoor dejaren heen heel verschillend over
gedacht en sociobiologen en sociaal-wetenschappers
stonden inditdebat lijnrecht tegenover elkaar.
Momenteel slaat debalans,helaas veelal ongenuanceerd,
sterk overnaar denatureen dusnaarde aangeboren
kant. De huidige intensieve zoektocht naar de functie
van onzegenen heeft dit gen-denken sterk bevorderd en
wezien deeffecten daarvan ook in andere disciplines
zoalsbijvoorbeeld depsychiatrie.Voorsteeds meer ziektebeelden zoals schizofrenie enAlzheimer blijkt een
genetische predispositie te zijn.
Natureóf nurture!Biologen weten dat dit 'of tézwartwitis.Hetisnamelijk dieinteressante interactie tussen
genen enomgeving dieuiteindelijk het gedrag bepaalt.
Een veel interessanter probleem isdevraag naar demate
vanvariatie ineen eigenschap.Waarom zijn sommige
eigenschappen heel variabel en andere niet?
Verschillen tussen soorten
Totnutoe hebikgesproken over variatiebinneneen
soort. Maarerzouden weinig dierentuinbezoekers zijn
als slechts deze variatie zou worden getoond.Voorhet
ongeoefende oog zijn verschillen tussen soorten veel
opvallender enboeiender en zekunnen ons veel leren

over aanpassing.Vooraldoorhet vergelijken vanheel
nauw verwante soorten, die vaak in veleopzichten sterk
opelkaar lijken, kunnen weinzicht krijgen in het belang
van diehele kleine verschillen diewewél ontdekken.
Darwin toonde ons aldekracht van dittype vergelijkendeonderzoek met zijn vinken opdeGalâpagos-eilanden.
Maarookbij ons eigen werk aan sluipwespen isdit aan
deorde.Nauw verwante Leptopilina-soorten, sluipwespen diede larven van fruitvliegen aanvallen, verschillen
inhun reactie opchemische informatie, zoals geuren,
diezij gebruiken om hun slachtoffers te vinden (3'4).
Kleineverschillen tussen soorten kunnen een cruciale
rol spelen bij belangrijke ecologische processen zoals
concurrentie, het samen exploiteren van hulpbronnen,
m.a.w.voorhet functioneren van soorten binnen levensgemeenschappen.
Tegenwoordig hebben weeen goed idee hoe variatie
ontstaat.Weweten echter beduidend minder vande
ecologische kant vanevolutie en adaptatie.Genen
komen tot expressie in eenindividu dat leeft in interactie
meteen gevarieerdebiotische en abiotische omgeving.
Webegrijpen nog maar weinig vandeze complexe interacties.Degrote hiaten opkennisgebied liggen dus bij de
ecologie en niet (meer)bij de moleculaire biologie.
Variatie en bèta-wetenschap
Het gegeven van zichzelf genererende variatie onderscheidt de levende van deniet levende natuur.
Biologischesystemen kunnenopallerleiniveausvariëren.
Het maakt debiologie,de studie vande levendenatuur
zofascinerend! Helaaszullendefysici, chemici en andere
bèta's dit moeten missen. Zelfs die onzekerheidsrelatie

van Heisenberg, zosprak Prof.Lyklemain zijn
afscheidsrede (5), zou met hetzelfde recht een zekerheidsrelatie kunnen worden genoemd omdat het
Heisenberg-principe exact zegt hoe nauwkeurigje van
een deeltje tegelijk plaatsen snelheid kunt meten.Als
ecoloog denk ikdan: wat saai,alsje alleen maar vandie
deterministische processen hebt waarje alles precies
volgens keiharde wetten kunt voorspellen. Maar niet alle
fysici ontkennen decharme vanDarwin's theorievan
natuurlijke selectie.Erisnu immers een stroming inde
fysica dieeen theorie van anorganische evolutie aanhangt, afgeleid van deDarwiniaanse evolutietheorie.
Dezetheorie vindt zijn toepassing in modellen overhet
ontstaan vandeelementen,deplaneten en het heelal.
Helaas levert dezetheorie weinig spannends voorhet
dagelijkse werk vande fysici. Wantdeelementen zijn er
nuen zeveranderen niet meer.Erisweldynamiek maar
geen zelfreplicatie.
Voorchemici en fysici heeft variatie traditioneel danook
een heel andere betekenis dan voorbiologen. Omdat
processen veelal deterministisch beschreven worden,
wordt variatie overhet algemeen geweten aanonvolmaakte meettechnieken inplaats vanaan intrinsieke
eigenschappen van het systeem dat men bestudeert. Men
vindt variatie eerder een last dan een lust, isereerder
bezorgd overdan erdoorgefascineerd. Ecologen daarentegen zijnjuist gefascineerd door verschillen inhun
meetobjecten. Ecologisch onderzoek aan variabele
levende systemen vereist hierdoor dikwijls een complexe
experimentele opzet.Zonder statistische analysekan
meestal weinig worden geconcludeerd wantdoorderuis
van de variatie zijn zwart-wit,ja-of-nee antwoorden
zeldzaam. Ishetjammer voordie harde bèta's dat zedie
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mooie biologische variatie missen?Of vinden zehet
juist wel aantrekkelijk dat een antwoord duidelijk isen
niet slechtsberust opeen waarschijnlijkheid??
Wetenschappers zijn ook maar mensen....
Variatie-denken in de biologie
Aangezien wemogen verwachten dat allebiologen wel
bekend zijn met debronnen van variatie in levende
systemen,wekt hetin eersteinstantie wellicht verbazing
dat het variatie-denken toch niet universeel aanwezig is
binnen debiologie. Sterker nog,het lijkt zeldzaam inde
meestebiologische subdisciplines buiten die vande
evolutiebiologie. Hetpre-darwiniaanse typologisch
denken, waarbij men uitgaat vaneen gemiddeld individu
vaneen soort ende spreiding rond dit gemiddelde
negeert, lijkt meer regel dan uitzondering. Derat als
model voordemens.Uiteraard isdit vooreen groot deel
teverklaren doorhet feit dat veel vande fundamentele
biologische processen ophet moleculaire en cellulaire
niveau algemeneprocessen zijn diezelfs bij alle soorten
voorkomen. Dewijze waaropopcelniveau geheugenopslag plaatsvindt, het zogeheten synapsgeheugen, blijkt
van fruitvliegje tot mens hetzelfde tezijn. Dat komt
omdat moleculaire bouwstenen tijdens de evolutie
bewaard zijn gebleven.Welijken in dat opzicht nog veel
oponze meest primitieve voorouders.Dit is uiteraard
bijzonder handig omdat wedan een makkelijk tekweken worm kunnen gebruiken voor het kankeronderzoek
inplaats vande menszelf.Ophet niveau van decel lijkt
debiologische wetenschap veel meeropdedeterministischenatuur- en scheikunde.Weinig last vanvariatie.
Newton in plaats vanDarwin!
Een belangrijke ontwikkeling in debiologie is echterdat

scheidingen tussen organisatieniveaus (van moleculair
totecosysteem) beginnen tevervagen (6).Wemoeten toe
naarintegratie van kennis.Endatbetekent dusdatwe
van dereductionistische benadering opcelniveauof
lagerterugmoeten naareenmeerholistischebenadering,
gericht ophet functioneren vanvariabele individuen in
een variabele omgeving.Enja, dan steekt die vervelende
variatie weerflink dekopop.Of zoalscollega Goewie
laatst eens treffend zei:zeweten alles van het linkervoorkwartier van deuier.Hetisjammer datdiekoe
erom heen zit!Voorhet opstijgen van sub-organismaal
naarorganismaal niveau en hoger is wetenschappelijke
moednodig.Hetbeeld wordttroebelerdooreentoename
van variatie.
Wantin verschillende individuen kunnen dezelfde basale
processentochweerheelverschillendegevolgenhebben.
Zelfs alishet werkingsmechanisme hetzelfde, concentraties vanbepaalde eiwitten zullen anders zijn, processnelheden en gevoeligheden vanreceptoren zullen verschillen tussen individuen. Sommige ratten ontwikkelen
met dezelfde dosering toxinen welen anderen geen kanker.Niet elke muis laat zicheven gemakkelijk 'een oor
aannaaien'. Deuitwerking van bepaalde medicijnen is
somsmoeilijk tegeneraliseren overmannenenvrouwen.
Bèta-caroteen isniet altijd goed tegen kanker. Deboodschapisduidelijk. Wekunnen het mechanisme vande
sleutel en het slot volledig ontrafelen maaralser variatie
isinde sleutel en het slot zullen weook in die variatie
inzicht moeten krijgen. Het aids-onderzoek isdaareen
voorbeeld van.Desleutel voorbestrijding vandeze
ziekte ligt waarschijnlijk bij hetontrafelen vandevariatiein vatbaarheid tussen individuen.Waarom krijgen
sommige mensen nainfectie met het HIV-virusweien
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anderegeen aids?Alswedat wisten waren weeen stuk
verder!
Een anderebelangrijke ontwikkeling indebiologieis
hetgebruik van algemene modelsystemen. Webeperken
onstot fruitvlieg Drosophila, worm Caenorhabditis
elegans, muisen mensen zien inderdaad dat eropsuborganismaal niveau zeer veel overeenkomsten zijn. Dit
helptonsdebewaard gebleven evolutionaire bouwstenen
grondig tebestuderen. Debeperking tot slechts een paar
systemen heeft echter ookeen keerzijde. Hetkan leiden
tot kokerdenken. Wefixerenonsopde overeenkomsten
en vergeten deverschillen(7).Want hoezit het danmet
aldiefascinerende variatie in vorm enfunctie tussen
soorten?Alswedeembryonale ontwikkeling van
Dmsophilavergelijken metdie vaneen ander insect,
namelijk depolyembryonide sluipwespsoort
Copidosomafloridanum,dan ishet zoalgemeen veronderstelde mechanisme van embryonale ontwikkeling
echt revolutionair anders!(8).Verschillen tussen deze
soorten geven informatie overdeevolutie vanrecent
verworven eigenschappen dieduiden opspecifieke aanpassingen. Isnietjuist de meest interessante vraag waarom die systemen zoverschillend zijn?
Het negeren van verschillen tussen individuen en tussen
soorten isineerste instantie noodzakelijk om het basale
mechanismeteontrafelen. Maar alswehiermeever
gevorderd zijnf lijken wevariatie tewillen negeren
omdat het lastig is.Terwijl het verkrijgen van inzicht in
deze variatie naar mijn meningjuist heel veel nieuwe
wetenschappelijke inzichten kan opleveren.

li

Variatie-denken in deecologie
Deobjecten enbenaderingswijzen indeecologie zijn
diverseneen eenduidige definitie vanecologie ismoeilijk tegeven.Alsevolutionair ecoloog kan ik mij het
best vinden ineen definitie diedefunctionele benadering centraal stelt.Ecologieisdebiologische wetenschapdiezichbezighoudtmetdebestudering vande
relaties tussenorganismen enhunmilieu,gezien vanuit
deeigenschappen vandeorganismen diehunlevens- en
voortplantingskansen bepalen(9). Bij dezedefinitie ligt
erduseen grote nadruk opvariatie tussen organismen
alsaanpassingaanvariatieinhetmilieu.Dezeevolutionair
ecologische benadering vinden webij uitstek inde
gedragsecologie. Immers,in degedragsecologie ishet
uitgangspunt dat individuen verschillen in hun gedragen
dat natuurlijke selectie hieropkan inwerken.
Deze sterkenadruk opverschillen tussen individuen is
zekerniet algemeen in deecologie.In de klassieke
populatie-ecologie iser weinig totgeen waardering voor
variatiebinnenpopulaties(I0).Indetraditionelepopulatiedynamische modellen,diehet verloopvanpopulatiesin
detijd beschrijven, worden parameters gebruikt die
gebaseerd zijn opgemiddelden en despreiding ronddit
gemiddelde wordt genegeerd. Evenals het feit datdeze
gemiddelden zelf door natuurlijke selectieook een dynamiek indetijd zullen vertonen.Immers deeigenschappen van individuen met het grootstereproductieve succes zullen inde volgende generatie sterker vertegenwoordigd zijn in depopulatie hetgeen het gemiddelde
zaldoen veranderen.
Sindseenjaar of tien zien weechter een toenemende
belangstelling vanpopulatie-ecologen voor individuele
variatie.Dat istedanken aan hetgroeiende inzicht dat
12

aspecten vangedrag en fysiologie endeinteractie tussen
individuen sterk kunnen doorwerken op populatieniveau.
Modellen dieuitgaan vanindividuen, zogenaamde individu-gebaseerde modellen worden indeecologie steeds
populairder. Detoegenomen rekencapaciteit van onze
computerslaatnutoedatgedragvanzeerveleindividuen
tegelijkertijd wordt opgenomen in populatiemodellen.
De verwachting isdatdeze modellen in de toekomst
sterk zullen bijdragen aan detheorievorming binnen de
ecologie (U) . Wekunnen met deze modellen hetbelang
van variatie in het individuele gedrag voorpopulatiedynamische processen bestuderen. Een individu-gebaseerd model vandepopulatiedynamica van het plaaginsect kaswittevlieg en haarvijand, desluipwesp Encarsia
formosa, het succesnummer vandebiologische bestrijding inkasteelten, laat heteffect van variatie ingedragsbeslissingen zienoppopulatieniveau (12).Als het model
alleen werkt metgemiddelden (van detijd dieeensluipwespdoorbracht opeenblad)en variatie dus negeert,
sterft dewittevlieg- en sluipwesppopulatie uit.Alsvariatierond hetzelfde gemiddelde wel wordt meegenomen
blijven zowel dewittevlieg- als sluipwesp-populaties
voortbestaan. Er zal voor dit soort modellen intoenemende matebehoefte zijn aan realistische biologische
kennisover hetgedrag van individuen en de variatie
daarin.
Integratie van verschillende benaderingswijzen
Hetonderzoek vanmijn groepbevindt zich voornamelijk
ophetgebied vandegedragsecologie. Daarnaast speelt
dechemische ecologie,dezintuigfysiologie en sinds
kort deneurobiologie een belangrijke rol.Voorde
theoretische modelvorming isdewiskunde een onont-
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heerlijke partner. De hoofdrolspelers zijn insecten. Ikzal
zespoedig aanu voorstellen.
In tegenstelling tot degedragsecologie zijn dechemische ecologie,dezintuigfysiologie ende neurobiologie
traditioneel veel minder gericht opverschillen tussen
individuen en hebben een meertypologische benadering,
gericht op hetophelderen van werkingsmechanismen.
Nadrukkelijk zegiktraditioneel, wantde laatstejaren
zien webinnen dechemischeecologieendezintuigfysiologie datdeaandacht voorzowel genetische als
omgevings-geinduceerde variatie sterk toeneemt(13'14).
De stijgende waardering voor variatie indeze disciplines
komtvoortuiteentoenemendeenharmonieuzeintegratie
van verschillende benaderingswijzen. Steeds vakerworden vragen vanuit verschillende invalshoeken gesteld:
vragen overde functie (de 'waarom'vraag),het mechanisme (de 'hoe'vraag),defylogenie (deafstamming, de
evolutionaire geschiedenis) en deontogenie (deontwikkeling) van het fenomeen. Doordeze geïntegreerde
benadering krijgen weeen veel vollediger beeld vanhet
fenomeen en devariatie daarin.
Parasitaire insecten
Parasitäreinsecten speleninmijn onderzoekeen hoofdrol.
Trouwens,in werkelijkheid doen zedat ook.Wantzo
achterde schermen, zonderoptevallen, verrichten
parasitaireinsecten zeernuttigwerk.Tezamen metandere
natuurlijke vijanden zoals ziekteverwekkers (pathogenen)en "rovers"(predatoren) houden ze populatiedichtheden vanplantenetende insecten opeen laag niveau
waardoor dewereld groen kan blijven en wij gewassen
kunnen oogsten voordat deinsecten datdoen. Dat
gebeurt overal,in uw tuin, opuw balkon, in het aardap-
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pelveld, in groentenkassen, maar vooral en voorhet
ongeoefende oogonopgemerkt, in natuurlijke vegetaties.
Enbij debiologische bestrijding van plagen maken we
vandezeeigenschap dankbaar gebruik.
Variatie invormenfunctie
Parasitoïden zijn insecten die hun eieren leggen inof op
andereinsecten.De slachtoffers worden gastheren
genoemd.Wellicht heeft u,gevoed door science fiction
filmsalsAlien, overbuitenaardse wezens dieonszouden parasiteren, nareassociaties bij deze levenswijze.
Grote larven die mensenlichamen uitkruipen. Zeerten
onrechtewantparasitoïden zijn uitermate gespecialiseerd
en moeten helemaal niets van mensen hebben!Het overgrotedeel vandeparasitoïden behoort tot devliesvleugeligen, waardemieren, bijen en wespen ooktoe
behoren endevliegen.Hierkomen dewellicht beter
bekende namen als sluipwespen en sluipvliegen vandaan.Deparasitaire levenswijze iswaarschijnlijk ontstaan uit eenprederende levenswijze vanvoorouders die
dodeof levendeinsecten aten.Aangezien het leven
binnen een ander insect specifieke aanpassingen noodzakelijk maakte,heeft ertijdens deevolutie eenexplosieve soortvorming, een adaptieve radiatie,plaatsgevonden.De soortenrijke p*oepblinkt uit invariatie, zowelin
vorm alsin functie endit maakt zeopzich aleen fascinerend onderzoeksobject. Erzijn minuscule soorten van
minderdan 0.5 mmdie zich met meerdere individuen
tezamen ontwikkelen inéén klein vlinderei maarer zijn
ook veel grotere soorten die zich specialiseren ophet
larve-of popstadium vangrote insecten. Erzijn soorten
die hungastheer permanent verdoven waarna dezezich
niet verder kan ontwikkelen maarook soorten diehun
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gastheer door laten groeien en die zelfs dehele ontwikkeling vanhun gastheer fysiologisch naar hun hand zetten.En wattedenken vandebizarre groep van depolyembryonidewespen?Een wesplegt slechts één of twee
eieren ineen gastheer,bijvoorbeeld een ei vaneen mot,
waarnazichdoor celdeling zo'n 2000genetisch identiekenakomelingen ontwikkelen? Dat is nogeens efficiënt
voortplanten, zonder ethische discussie over klonen.
Maar ikzaluniet verder lastig vallen metdeze fraaie
details.Hettoont echter weldeenorme variatie aanin
deze groep,hetgeen zezogeschikt maakt voorevolutionaironderzoek(15). Hetdoel isdan om dezevariatiein
vorm en functie tebegrijpen vanuit een evolutionaire
benaderingswijze.
Deeconomische enecologische rolvanparasitoïden
Parasitaire insecten spelen een belangrijke rol in vrijwel
alleterrestrische ecosystemen zowel in aantallen soorten
alsin aantallen individuen.Wekunnen het aantal soorten slechts schatten.Taxonomen verwachten dat parasitoïden zo'n 20-25%uitmaken van alle 10tot 100 miljoen
soorten insecten dieer wellicht zijn. Nadeplanten ende
planteneters zijn parasitoïden het derdetrofische niveau
(of hoger)en dezehogepositie in voedselketens maakt
zekwetsbaar.Verstoring van hun natuurlijke habitat kan
snel leiden tot het afnemen van hun populatiegrootteof
zelfs tot het verdwijnen van soorten.Zij behoren waarschijnlijk tot debelangrijkste soorten binnen ecosystemen,dezogenaamde sleutelsoorten.(16).Verliesof verwijdering vaneen sleutelsoort heeft een groot effect op
het functioneren van het heleecosysteem. Uitheemse
insecten dieperongeluk geïntroduceerd zijn zonderhun
natuurlijke vijanden kunnen zich opinheemse gewassen
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toteen geweldige plaag ontwikkelen. Door importvan
eeneffectieve natuurlijke vijand uit het land van herkomst van hetplaaginsect kan zo'n plaag weer onderdrukt worden. Dit ishetprincipe van deklassiekebiologische bestrijding vanplagen, waar wereldwijd veelsuccessen mee zijn geboekt.Vooral indeNederlandsekassen isbiologische bestrijding van insectenplagen een
niet meer wegtedenken kassucces.De Nederlandse
tomaten mogen dan wat minderrood zijn dande
Spaanse,zezijn in elk geval zonder insecticiden
gekweekt. Maardat zetAlbert Heijn er indewinkel
jammer genoeg nog steeds nietbij!
Onderzoek nmr }j e |z o e |£. en parasiteringsgedrag
van parasitoïden
Ominzichttekrijgen inderol dieparasitoïden spelen in
deregulatie van hungastheerpopulatie moeten we
begrijpen hoeparasitoïden zijn aangepast aande
omgeving waarbinnen zefunctioneren. Het zoek-en
parasiteringsgedrag vandeparasitoïden staat hierbij
centraal want deverwachting isdat natuurlijke selectie
sterk bepalend is (geweest)bij deze processen.
Vrouwelijke parasitoïden moeten allerlei gedragsbeslissingen nemen alszijopzoek gaan naar gastheren.
Dezebeslissingen, zoals gegeven inFiguur 1,zijn voor
deparasitoïd van levensbelang want zeworden veelal
directvertaaldnaaraantalenkwaliteit vannakomelingen.
Devrouwelijke wespwikt, natuurlijke selectie beschikt!
Het individu metdemeest efficiënte zoek- enparasiteringsbeslissingen zaldemeestenakomelingen produceren.
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Beslissingen:
1.Zoekennaargastherenofvoedsel?
2.Waarzoeken?
3.Welke informatie gebruiken?
4.Hoelangblijvenzoeken?
5.Welke gastheersoorten?
6.Parasiteren,gastheervoeden,
7.Hoeveeleieren?
8.Welkesex-ratio?
9.Welke ontwikkelingsstrategie?

Figuur 1. Gedragsbeslissingen vaneensluipwespmet
betrekkingtotzoeken,eilegenontwikkeling.
Gedragsonderzoek aannauw verwante soorten,dieweinig
verschilleninecologischeeigenschappen,iseenkrachtigb
methode voor het verwerven van inzicht in de adaptieve
waarde van gedragsverschillen tussen deze soorten.
Daarnaast ishet vergelijken vanpopulaties vanéén
soort,die in verschillende omgevingen functioneren,
zinvol ominzicht tekrijgen indegenetische variatievan
eigenschappen.
Webestuderen zowel deproximatealsde ultimate
factoren die hetgedrag bepalen oftewel de combinatie
van mechanisme en functie. Zoonderzoeken we bijvoorbeeld niet alleen welke stimuli parasitoïden gebruiken
bij het zoeken maar weproberen ook te begrijpen
waaróm zedeze stimuli gebruiken. Bij de functionele
benadering streven weernaar variatie in gedragsbesliss18

ingen uittedrukken intermen vankosten (tijd, energie,
sterftekansen) enbaten (aantal,kwaliteit nakomelingen).
Alswedezekosten enbaten kunnen kwantificeren, kunnen wehet gedrag vandieren modelleren alsof ze
optimaal aangepast zijn aan hun omgeving met inachtneming van debeperkingen van het dier.Met deze
modellen kunnen wedan voorspellen hoeeen dierzich
inverschillende situaties zou moeten gedragen endie
voorspellingen kunnen wetoetsen met gedragsexperimenten.Wezien hetgedrag vaneen organisme dan als
een strategie waarbij gedragsbeslissingen dikwijls intermen van afwegingen ('trade-offs'), kunnen worden weergeven.Zokunnenweonderzoeken hoede ruimtelijke
heterogeniteit vandeomgeving,dedichtheid enverspreidingvangastherenenhunvoedselendeaanwezigheidvan
vijanden ofconcurrenten,dekostenenbatenvande
beslissingenbepalen (Figuur2).
FYSIOLOGISCHE
TOESTAND
• eivoorraad
• voedingstoestand
• leeftijd

KOSTEN
ENBATEN

OMGEVING
• heterogeniteit
• dichtheid,verspreidingvan
gastherenenvoedsel
• aanwezigheid concurrenten
envijanden

V7
BESLISSINGEN

GENEN

GEHEUGEN

Figuur 2.Factoren diegedragsbeslissingen van sluipwespen beïnvloeden. Kosten:tijd, energie, sterftekansen.
Baten: aantal enkwaliteit vande nakomelingen.
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Naastdeomgevingsfactoren verwachtenwedatdefysiologischetoestandvanhetdier(honger,hetaantalnog
beschikbareeieren,leeftijd) deoptimaliteit vaneen
gedragsbeslissing beïnvloedt.
Vooreen deel zal hetgedrag van het insect genetisch
bepaald zijn. Maarook deervaring dieeen wesp heeft
opgedaan tijdens het zoeken kan haargedrag beïnvloeden.Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat
leerprocessen en geheugen eenbelangrijke rol kunnen
spelen bij gedragsbeslissingen. Ik zaluer zodadelijk
voorbeelden van laten zien.
Het uiteindelijke doel isteachterhalen hoevariatiein
gedragsbeslissingen doorwerkt op populatieniveau.
Variatieingedrag tussen individuen en soorten kan een
belangrijke rol spelen bij hetverdelen van schaarse
hulpbronnen en dus bij processen alsintra-en interspecifieke concurrentie.Daarnaast zal dewijze waarop
gastheerpopulaties geëxploiteerd worden de dynamiek
enruimtelijke verdeling vandebetrokken populaties
beïnvloeden endecoëxistentie van soorten inlevensgemeenschappen bepalen.
Welke stimuli?
Hetonderzoek speelt zich af overde vollebreedtevan
figuur1waarbij derelatieve bijdragen van experimenteel en theoretisch onderzoek pervraag verschillen.Ik
beperk mij hiertot hetonderzoek naarde stimuli die
parasitoïden gebruiken bij het zoeken naar gastheren.
Omdit goed tebegrijpen moeten weeerst hetjuiste
decor schetsen waarbinnen deparasitoïden functioneren
en het gedrag geëvolueerd is.Het iseen decorvan
dynamische interacties tussen organismen. Parasitoïden
moeten opzoek naar gastheren die onder sterkeselectie-
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druk staan zich niet teverraden.Dit beperkt demogelijkheid voorparasitoïden ominformatie te gebruiken
diedirect afkomstig isvan hun slachtoffers. Andere
informatie, zoalsdie afkomstig van hetvoedsel vande
gastheren, isduseen welkome hulpvoor zoekende
parasitoïden. Inhetgevaldat gastheren planteneters,
oftewel herbivoren, zijn kandeplant zelfs een actieve
rol spelen in het zoekproces van natuurlijke vijanden
door actief parasitoïden teinformeren overdeaanwezigheid van herbivoren. Planten kunnen na beschadiging
door herbivoren extrageuren produceren die natuurlijke
vijanden aantrekken (17'18). Planten sluiten dan alshet
wareeenpact metdevijanden van hun vijanden. De
betrouwbaarheid vanplantengeuren alsinformatiebron is
echterbeperkt.Wantelkebeschadigde plant betekent
natuurlijk nogniet datereen geschikte gastheer aanwezig isenplantengeuren zijn bovendien zeer variabel.
Deproductie en samenstelling van hetgeurbouquet kunnen bijvoorbeeld sterk af hangen vande groeiomstandigheden enconditie vandeplant.Ener isook nog variatie
tussen plantensoorten, tussen plantgenotypen en zelfs
tussen verschillende delen vandeplanten variatiedoor
desoort of dichtheid van herbivoren diedeplant beschadigen.Hoegaan parasitoïden ommetdeze variatiein
informatie? Hoemaken zeonderscheid tussen relevante
enniet-relevanteinformatie, tussen signaal enruis?
Experimenteel onderzoek heeft aangetoond dat ervaring
hierbij eenbelangrijke rol speelt.
Variatie in gedragsresponsen
Vergelijkend experimenteel onderzoek heeft onsveel
inzichtgegeveninhetontstaan vanvariatieinhetgebruik
vanstimulidoorsluipwespen(19).Eeneenvoudig
conceptueel model illustreert dit (Figuur3).
21

potentiële
respons

aangeboren
respons
Immn

*•laag
neen
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geen
noodzakelijk

Figuur 3.Diagram vandepotentiële responsvan een
sluipwespopverschillende stimuli uitdeomgevingen
derelatiemetleren.Alle stimuli diehetinsect kanwaarnemen (SI -Sj)zijn gerangschikt naar sterkte van de
responsdiedestimulus zouopwekken inhetonervaren
insect.
Sluipwespen reageren ineerste instantie,alsnaief insect,
nietindezelfde mateopelke mogelijke stimulus uit hun
omgeving. Natuurlijke selectie heeft ertoegeleiddat
sommige stimuli altijd eensterkereactie,eenhoge
respons opwekken (links).Ditzijn destimulidiezeer
betrouwbare informatie geven zoalsbijvoorbeeld chemische stoffen afkomstig vaneengeschikte gastheer.Bij
deze stimuli zien wedusweinig variatieinrespons
binnen entussen individuen vaneenpopulatie.Weverwachten echter welgenetische variatieinresponsenop
deze stimuli tussen populaties alsgevolgvanaanpassing
aan verschillende gastheersoorten. Ditis bijvoorbeeld
belangrijke informatie alsweparasitoïden moetenuit-
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kiezen omtegebruiken bij debiologische bestrijding
vaneenbepaalde plaagsoort.Verdernaarrechts zien we
stimuli dietijdens deevolutie minder belangrijk zijn
geweest.Zewekken ineersteinstantie een zwakkere
respons op.Totdeze stimuli behoren bijvoorbeeld de
plantengeuren. Maardezeresponsen kunnen tijdens het
leven vandeparasitoïd welgemodificeerd worden door
verschillende soorten leerprocessen (20).Ééndaarvan is
een vorm van leren dieuallen welbekend is.Hetassociatieve leerproces dat werkt zoalsbij dehonden van
Pavlov dieeen bel leerden associëren met voedsel.
Sluipwespen kunnen evenzoeenpositieve ervaring (bijvoorbeeld hetontmoeten vaneengastheer) associëren
meteen andere stimulus (bijvoorbeeld een plantengeur).
Vanaf dat moment isdereactieopdeze plantengeur
sterk verhoogd.De sluipwesp Cotesiaglomerata, een
parasiet vanrupsen vankoolwitjes, leert opwelk gewas
zevraatschade van haargastheer heeft waargenomen.In
eenkeuze-experiment met verschillende planten vliegt
zenu veel vakernaar hethaar bekende gewas(21).
Stimuli in hetmiddenen aanderechterkant vandegrafiekkunnen duszeervariabel gedragopwekken, afhankelijk van wathet insect heeft beleefd. Demeest linkse
stimuli (afkomstig vandegastheer) kunnen fungeren als
beloning bij het leren van andere stimuli.Opdeze wijze
kunnen parasitoïden lerenreageren opallerlei stimuli
(geuren, kleuren, vormen,patronen) die betrouwbare
informatie leveren overdeaanwezigheid van geschikte
gastheren. Naast positieveervaringen bepalen ook negatieveervaringen en niet-associatieve leerprocessen het
gedrag.Zomaaktde sluipwespLeptopilina heterotoma
pasonderscheid tussen geuren van substraten van
'Goudreinette'en 'Golden Delicious'appels nadat ze
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dooreen negatieve ervaring geleerd heeft dat eropéén
vande appelsubstraten geen gastheren aanwezig zijn (22).
Bij 'onvolledige'informatie overde verdeling van de
gastheren, dus na slechts een positieve ervaring tehebben gehad opéén vande appelsubstraten, maakt zijdit
onderscheid niet.Denegatieve ervaring helptde sluipwespom haar kostbare tijd efficiënt tebesteden door
verdergeen tijd meerte verdoen met het zoeken op
minder winstgevende substraten. Leren isduseen
belangrijk mechanisme om adequaat tereageren op
variatie indeomgeving.
Leren isdus nuttig maar kan ook kosten met zichmeebrengen.Wantdereacties zijn niet onmiddellijk, ermoet
immers eerst geleerd worden hetgeen waardevolle tijd
kost, enerkunnen fouten gemaakt worden.De functie
van leren zal verschillen tussen soorten en waarschijnlijk
afhangen vandematevan variatie dieeen organismein
het systeem ondervindt(20'23). Eenparasitoïd die meerdere gastheersoorten opmeerdere plantensoorten kan
aanvallen zal waarschijnlijk meervoordeel hebben van
een flexibel gedrag dan een parasitoïd die slechtséén
gastheersoort opéén soort waardplant aanvalt. Bijde
laatste soort zal een genetisch vastliggende voorkeur
voordegeur van dewaardplant zelfs voordelig kunnen
zijn. Dehypothese dat demate van fenotypische plasticiteit samenhangt metde 'dieetbreedte' van eenorganismewordt sterk ondersteund door het werk aantwee
nauwverwante Cotesiasoorten, dierupsen van koolwitjes
parasiteren (24). Degeneralistische soort Cotesia glomerata,die meerdere gastheersoorten kan benutten, vertoont eenflexibelgedragen leert degeuren van plantensoorten, zelfs van cultivars, waaropzeeerder gastheren
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heeft gevondenteprefereren. Dit integenstelling totde
nauwverwantespecialistische soort Cotesiarubecula die
dit soort flexibiliteit door leren niet vertoont.
Zintuigfysiologie en neurobiologie
Naast variatiein hetgedrag zijn weook geïnteresseerd
inde verwerking vangeurinformatie ophet niveau van
dezintuigen endehersenen en vooral hoedezegekoppeld isaan variatie ingedrag.Hetbovengemeldegegevendattweenauwverwante soorten verschillen inde
manier waarop zeplantengeuren leren biedt onsdegelegenheid bij uitstek om deeffecten van leren tebestuderen opzintuigfysiologisch enneurobiologisch gebied.
Effecten van leerervaringen hoeven niet alleen beperkt te
zijn totprocessen diezich afspelen inhet centrale
zenuwstelsel. Onsonderzoek heeft eerder aangetoond
dat erook eeneffect van ervaring kan zijn ophetperifereniveau van dezintuigen. Met denieuwste histologischeen neurohistochenüschetechnieken kunnen wenu
hettransport vangeurinformatie van dezintuigen opde
antennen naardehersenen aantonen enbestuderen hoe
leerprocessen dehistochemie van bepaalde hersendelen
beïnvloeden. Wezijn daarbij indeuniekegelegenheid te
onderzoeken of dit verschillend istussen de lerendeen
niet-lerende Cotesia-motim. Daarnaast moet hetmogelijk zijn deeffecten vanverschillende leerprocessen
(zoals habituatie en sensitisatie)endewerking van het
lange-enkorte-termijn geheugen opdit niveau tebestuderen en tekoppelen aandegedragsbeslissingen. Ikben
ervan overtuigd dat wehiermee een zeerbijzondere bijdragekunnen leveren aan het onderzoek naardeneurobiologie van leerprocessen. Wellicht desluipwespals
model voorde lerende mens?
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Consequenties vanleren enplant-oriëntatie door
parasitoïden
Het feit dat parasitoïden door leren zo'n flexibel gedrag
vertonenendatzezichsterkoriënteren opplantengeuren
heeft niet alleen belangrijke evolutionaire en ecologische
consequenties voordeparasitoïden zelf maarook voor
deplanten endeherbivoren (25).Alsplanten actief de
vijanden van hun vijanden kunnen recruteren kan de
matewaarin deplant hierprofijt van heeft deevolutie
van verdedigingsmechanismen van deplant beïnvloeden
(investeren indirecte of indirecte verdediging). Omdat
plantensoorten, genotypen en zelfs plantendelen kunnen
verschillen in dematewaarin zij geuren produceren die
natuurlijke vijanden aantrekken,kunnen herbivoren door
plantselectiegedrag dekansopsterfte door natuurlijke
vijanden beïnvloeden. Dit zal gevolgen hebben voorde
dynamica van deherbivoorpopulatie en hetkande
evolutie van hetplantselectiegedrag vande herbivoor
beïnvloeden.
Naast deze fundamentele aspecten heeft het onderzoek
ook inzichten opgeleverd die van belang zijn voortoepassing. Nuweweten dat omgevingsfactoren zoals
waardplanten en leerprocessen zo'n belangrijke rolspelen bij hetbepalen van het gedrag van natuurlijke vijanden kunnen wedit exploiteren.Teneerste kunnen wede
leerprocessen gebruiken ombiologische bestrijding nog
effectiever temaken. Immers,natuurlijke vijanden doen
huneersteervaringen opin massakweken voordat ze
worden losgelaten.Wekunnen hetgedrag manipuleren,
bijvoorbeeld doorzeeen positieve ervaring tegeven met
het gewaswaaropze laterdeplaaginsecten zullen moeten zoeken.Ten tweedekunnen wedeeigenschapdat
planten natuurlijke vijanden aantrekken exploiteren.Als
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plantenveredelaarsrekening gaan houden met het derde
trofische niveau en naast het inbouwen van resistentie
tegen hetplaaginsecteen toename vande effectiviteit
vandenatuurlijke vijanden zouden kunnen bereiken zou
menig plaagprobleem duurzaam kunnen wordenopgelost.Tenderde kan het feit dat natuurlijke vijanden, net
alsdeherbivoren, zichopplantengeuren oriënteren consequenties hebben voor hettelen vangewassen inmengeultures.Erzijn veel bewijzen dat mengcultures plaagonderdrukkend kunnen werken maarde mechanismen
daarachter zijn veelal onbekend. Zoisernog weinig
inzicht in deeffecten van gewasdiversiteit, zoals mengteelten of ondergroei,ophet zoekgedrag vande natuurlijke vijanden endeherbivoren. In Nederland en Kenia
bestuderen wemomenteel heteffect van gewasdiversiteit
ophet oriëntatiegedrag van natuurlijke vijanden.We
onderzoeken hierof menging van waardplanten met
niet-waardplantendeoriëntatie opwaardplantgeuren al
dan niet verstoort ofjuist verbetert en webestuderen de
rol van fenotypische plasticiteit bij deze mogelijke geurmaskering.
Toekomst
Mijnonderzoekisvoornamelijk internationaal georiënteerd
en vindt plaats insamenwerking metecologen inde
Verenigde Staten,Canada,Afrika eneen aantal
Europese landen. Indit onderzoek staat devraag centraal hoeorganismen zijn aangepast aaneen variabele
omgeving.Dit isbij uitstek het terrein van de landelijke
onderzoeksschool Functionele Oecologie waar mijn
onderzoek totjanuari 1998deel van uitmaakte.Het
onderzoek van deWageningse evolutionair-ecologen is
nu overgegaan naardeWageningse onderzoeksschool
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Productie-eeologie.Ikvertrouw volledig opde flexibiliteit van het gedrag vandeonderzoekers,inelusief mijzelf,omtekomen tot succesvolle samenwerking.
Levenslang leren geldt immers niet alleen voorparasitoïden! Samenwerkingsmogelijkheden zie ik vooral op
het gebied van deinvloed van teeltmethoden opplantinsect interacties opindividu- enpopulatie-niveau in
agro-ecosystemen. Maarook onderzoek naar debetekenisvanruimtelijk beheer voorderegulatie en vooral de
preventie van ziekten enplagen. Bijdit laatste denk ik
aan natuurlijke vegetaties alsbron van diversiteit en
genetische variatie binnen soorten natuurlijke vijanden
en aan interacties tussen populaties in natuurlijke en
agro-ecosystemen. Ik ziehier goede mogelijkheden voor
samenwerking vande leerstoelgroep Entomologie met
deDLOinstituten en andere LU-groepen.
Mijn grootsteinteresse ligtbijhetonderzoek opindividuniveau vanuit een evolutionaire invalshoek.Voor mijzelf
isdevraag hoedepopulatiedynamica selectieprocessen
beïnvloedt en dus degedragsbeslissingen van individuen
vorm geeft, interessanter dan deomgekeerde vraag hoe
individuele variatie depopulatiedynamica beïnvloedt.
Dezelaatstevraagisechterwelcruciaal voordepopulatieecologie, al wordt hij niet dikwijls gesteld. Ik hoopde
productie-ecologen te mogen verleiden toteen grotere
mate van variatie-en evolutiedenken in het populatiedynamisch en systeem-analytisch onderzoek. Waarmee
ik niet wil beweren dat allevariatieop individu-niveau
van belang isvoorpopulatieprocessen. Maarprecies dft
feit maakt het zointeressant omuitte zoeken welke
variatie danjuist wél en welke in het geheel nfet van
belang is!
Mijn onderzoek is fundamenteel van karakter.
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Nieuwsgierigheids-gedreven onderzoek ineen maatschappelijk relevante context.De laatste tijd krijg ik het
beklemmende gevoel dat deruimte voorhetpure fundamentele onderzoek binnen hetWageningse flink aan het
verminderen is.Ik wil hiereen vurig pleidooi houden
voorbehoud vandittypeonderzoek binnen hetKCW.
Fundamenteel onderzoek isdebasis vooralle wetenschappelijke vooruitgang en het vuur onderdeketelvan
detoepassing.Zoishetaltijd geweest enhet iseen
illusie tedenken datditooit anders kan zijn.
Variatie en landbouw
Dit brengt mij bij mijn laatsteen meestWageningse
reflectie opvariatie.Mijn stelling isdat reductie in
variatiedeoorzaak isvan verschillende hedendaagse
problemen inde landbouw zoals veterinaire epidemieën
endegrote afhankelijkheid vanchemische bestrijdingsmiddelen.Wantdeagrarische wereld houdt nietvan
variatie,ook alhebben typischWageningse vakgebieden
erwel hunbestaansrecht aan tedanken.Zondergenetischevariatie waren dekoeienuiers en komkommers niet
zogroot endekippen langerkuiken. Plantenveredelaars
en veetelers vervangen natuurlijke selectiedoor kunstmatige selectie.Dat isoverzichtelijk, duidelijk en voorspelbaaromgaan met variatie.Alleen het uniforme eindproduct vande selectie isinteressant. Helaas ookuniform in minder gewenste eigenschappen alsgevoeligheid voorziektes.Minder variatie betekent dus minder
risicospreiding, minderbuffer. Jackpot voor virussen.
Ook variatie buiten,ophet land, wordt slecht gewaardeerd.Deovergang van natuurlijke naar agro-ecosystemen wordt getypeerd dooreen vergaande reductiein
variatie opallerlei niveaus.Bijdegangbare landbouw is
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dezereductie het sterkst, bij ecologische landbouw minder.Doorruilverkaveling iserverlies in variatie oplandschapsniveau. Houtwallen, akkerranden, bomenrijen zijn
opgeruimd. Schaalvergroting leidt tot nog grotereuniformiteit van het landschap. Opbedrijfsniveau isereen
grote matevan specialisatie opgetreden. Gemengde
bedrijven zijn taboe.Opteeltniveau wordt gekozen voor
een beperkt aantal gewassen, gekweekt in steeds grotere
monocultures met een krappe gewasrotatie.Opgewasniveau isdegenetische variatie geminimaliseerd. Het aantal rassen dat wordt gebruikt iszeerbeperkt en voor
sommige gewassen zoals rijst, katoen en mais,gaatdit
zelfs wereldwijd op.Enchemisch bestrijden wealdat
levende spul dat er niet welkom is.Inclusief allerlei
nuttigeorganismen.Variatie wordt gezien als vijand van
maximalisatie vanproductie.
Derelatie tussen variatie opaldie niveaus enecologischefunctie iscomplex en het wetenschappelijke inzicht
hierin is nogbeperkt. Hier ligteen uitdaging voorecologen. Ondanks de hiaten in kennis wordt hetde hoogste
tijd dat wij,ecologen, massaal deboeropgaan metwat
wenu al weten voordat hette laat is.Dat biodiversiteit,
variatie in soorten en genotypen, belangrijk kan zijn
vooreen duurzame landbouw. Dat hetruimtelijk beheer
een groterol kan spelen bij deregulatie ofbeter gezegd
depreventie van ziekten enplagen. Datakkeiranden,
heggen, houtwallen niet alleen in deweg staan maarook
eenecologische functie vervullen(26>27).Datmonocultures
juist uitnodigen tot plaagvorming(28).Dat veleplagen
vaak ontstaan doorchemische bestrijding, door hetvolledigwegvallen van natuurlijke vijanden. Dat variatie
geen vijand is maarje vriend kan zijn.Alsecoloog hebben weniet alleen detaak om kennisoverdefunctie van

30

diversiteit tevergaren maarookomeen mentaliteitsveranderingtebewerkstelligen doorvanonstelatenhoren.
HetadviesvanhetRathenauinstituutaanhetparlement
in 1996ishelder(28).Deduurzame gewasbescherming
vandetoekomstzalvergaandgebaseerdmoetenworden
ophetvoorkómenvanziekten,plagenenonkruiden, o.a.
doorhetbevorderen vannatuurlijke enbiologische
bestrijding. In 1990heeft deregering methaar
Meerjarenplan Gewasbescherming eeneerstestapinde
goederichtinggezetdooreenhalveringvanhetpesticidengebruik inhetjaar2000natestreven.Daarnaast
zoudennieuwegewasbeschermingsmethoden ontwikkeldmoetenwordenomdeafhankelijkheid vanpesticidentedoorbreken.Diereductievangebruik enemmissievanpesticiden zalwellukken.Maarwaarzijndie
nieuwegewasbeschermingsmethoden? Daarisnogniets
aangedaan!Erkanenmoetveelmeermaardatiseen
kwestievankeuzenmaken.Eenkeuzevandepolitiek,
vandeagrariërenvandeconsument.Een gedurfde
keuzevoormeervariatie.Webegevenonsophetwetenschappelijk uitdagendespanningsveld vanvoedselproductieenecologisering vandeprimaireproductie. We
strevennaareengevarieerdeenmulti-functionele landbouwdieookletopnatuur,milieu,gezondheid,landschap,recreatieendieeenmissieheeft t.a.v.hethandhavenvandebiodiversiteit inonzeleefomgeving.Het
KennisCentrumWageningen,voortgekomen uitde
recentefusie tussende Landbouwuniversiteit
Wageningen,deDLO-institutenenproefstations zietdit
alséénvanhaarbelangrijkste missiesenzalhaarwetenschappelijke krachten bundelen omditbeleiduitvoerbaartemaken.Ikhoopdaareenbijdrage aanteleveren
middelsdehiergepresenteerdevisie.
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Laat ik mijn pleidooi voorvariatie in leven en wetenschapeindigen met een citaat vanCicero: 'varietas
delectat\ 'afwisseling isaangenaam', oftewel 'veranderingvan spijs doeteten'!
Dankwoord
Mijn genotype hadnooit dit fenotype opgeleverd alshet
niettot expressie wasgekomen in een omgeving van stimulerende interacties met anderen.Die eerstefijneinteracties waren met mijn liefdevolle oudersdie ik hiervoor
zeerdank.
HooggeleerdeBakker, Hooggeleerde Wiebes, beste Kees
enKoos,
Ikkoester nog altijd denurture van mijn promotietijd.
Jullie wetenschappelijke opvoeding van evolutionaire
ecologie,biosystematiek enevolutiebiologie vormdede
solidebasis voormijn verderewetenschappelijk denken.
Hooggeleerde vanLeuteren,besteJoop,
Hétcruciale leermoment inmijn wetenschappelijke carrièrewasjouw capita selecta serie over biologische
bestrijding. Jouw aanstekelijk enovertuigend enthousiasme voordit onderzoeksgebied had tot gevolg datik
mijn plantenecologische en hydrobiologische vooropleiding inéén klapopofferde voordewereld van dierecologie en parasitaire insecten. Maar boven alles leerde
je mehoebelangrijk enthousiasme, en het overbrengen
vande liefde voor het vak,isvoor hetbereiken van
onderwijsdoelen en voor het motiveren van studenten en
medewerkers. Ikdankje voordeze waardevolle lessen
en voorhetonvoorwaardelijke vertrouwen datje altijd in
mij hebt gehad.
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Hooggeleerde Dicke, besteMarvel,
Samen veroordeeld totopsluiting in eenLeidse klimaatcel voorhetdoen vangedragsexperimenten. Daarishet
klimaat geschapen vanwederzijds vertrouwen en vriendschapdat heeft geleid totonze huidige succesvolle maar
vooralplezierige samenwerking ophetgebied van multitrofe interacties.Ik hoopnog lang vanonze wetenschappelijke discussies en vanjouw efficiënte werkwijze
temogen genieten.
Medewerkers vanhetLaboratorium voorEntomologie,
De leerstoelgroepEntomologie isbij verschillende
gelegenheden zeerpositief beoordeeld. Dit feit heeft ons
echternietgevrijwaard tegenreorganisatie,bezuinigingen
enanderepijnlijke ontwikkelingen.Onderdezemoeilijke
omstandigheden leerjeje collegae extratewaarderen.Ik
koester deplezierige samenwerking met aldieverschillendepersoonlijkheden dieEntomologierijkis.
Promovendi, nationaleeninternationale onderzoekspartners,
Het schijnt een wereldwijd probleem tezijn. Het virus
vanoprukkende werkdruk en bureaucratie binnen universitaire instellingen. Maarhet vuur vande wetenschap
valt niet tedoven en wordt gelukkig,doorinteractie met
jullie, steeds weeropgestookt.Devlammende discussies
overwetenschap geven mijdeenergie voorhet verrichten vande mindergeliefde taken. Ikdank
jullie voordebrandstof.
Studenten,
Hetecologische onderwijs aan deLUisdivers.Het
bestrijkt alle niveaus vanecologische organisatie van
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molecuul tot systeem. Dedocenten, verenigd inhet
Centrum voorEcologieWageningen, hebben de laatste
jaren hard gewerkt om deafstemming enopbouw van
ditecologische onderwijs teoptimaliseren. Julliekritischeinbreng is hiervoor essentieel gebleken. De
Landbouwuniversiteit heeft detaak ecologen afteleveren die in staat zijn complexeproblemen ophet gebied
van landbouw, natuur en milieu opadequate wijze aante
pakken.Creatieve,multi-inzetbareen flexibele ecologen
diegewend zijn aan integratie vanverschillende benaderingswijzen. Ik zie het als mijn plicht de onderwijsomgevingtescheppendieditgewenstefenotype zalopleveren.
LieveAndré,Pepijn enBoris,
Jullie zijn de liefste variatie in mijn leven.Ik dankjullie
voorderuimte.
Ik heb gezegd.
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