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Het doelvan dewetenschap isdezuinigsteen
eenvoudigsteabstracte uitdrukkingvan de feiten
(Mach, 1882)

MODEL, SCHAALEN AGGREGATIENIVEAU

Mijnheerde rectormagnificus, damesenheren,
Nu ruim 100jaar geleden steldeMach als doelvan de
wetenschap deveelvuldigheid van de feiten zo
abstract, eenvoudig en zelfs zuinig mogelijk weer te
geven. Dewiskunde ishiertoehet aangewezen
medium, omdat een enkel symbool een helereeks
bewerkingen vervangt. Mach (1882)gaf duidelijk aan
datbeschrijving enniet voorspelling het primaire doel
van dewetenschap is.Degravitatiewet vanNewton
noemdehij hierbij alsvoorbeeld van een sublieme
samenvatting van dedriewetten van Kepler, dieop
hunbeurt weer een aanzienlijke vereenvoudiging
waren van het antiekestelsel van scharnierende
cirkelvormige planetenbewegingen. Dathierbij tevens
een verbetering van devoorspelbaarheid verkregen
werd, wasslechts een toegift.
In debiologischeen landbouwkundigewetenschappen
verkeren webij langena niet ineen positiedatwe
uitzichthebben op een soortgelijke vereenvoudiging
van onsbeeld van dewerkelijkheid. Zeker, er zijn
grote successen geboekt, maar de correlatieve
verbanden diedebioloogof landbouwkundigena
moeizamewaarnemingen, hetzij aanvan nature
gegeven variaties, hetzij aan opzettelijk opgelegde
behandelingstrappen, heeft gevonden zijn inprecisie
enbetrouwbaarheid verre deminderevan fysische
natuurwetten zoals dievan dezwaartekracht of
elektriciteit en magnetisme. De theorievande
zogenaamde quantumelectrodynamica (QED)
berekent het magnetisch momentvan het elektronin
12decimalen, waarvan deeerste 10kloppen metde
waarnemingen (Penrose, 1989). Op grond van deze
ongelooflijke precisievoert Penrose voor fysische
natuurwetten (hij spreekt overigensconsequentvan
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hypothesen) decategorie "superb" in, in onderscheid
van degewonehypothesen ofwetmatigheden. Inhet
algemeen zienweeen verslechtering van precisieen
betrouwbaarheid naarmate weop een hoger wetenschappelijk:integratieniveau komen. Verbaal wordt
deze rangschikking totuitdrukkinggebracht inde
volgende reeksvan termen: natuurwet, wetmatigheid,
trend, beeldspraak. Deze reeks stemt grofweg overeen
met dewetenschapshiërarchie van wiskunde, natuurwetenschappen, levenswetenschappen, maatschappijwetenschappen. De achtergrond van de afnemende
nauwkeurigheid enherhaalbaarheid naarmate wij ons
van dewiskundeennatuurkunde af bewegen is
toenemende organisatiegraad en complexiteit van de
bestudeerde objecten.
Bij elkevolgende stap inorganisatiegraad van de
materie verschijnen nieuwe,hogere-orde,
wetmatigheden dieweliswaar inprincipe teherleiden
zijn tot dewetmatigheden ophet onderliggende
niveau, maar daaruit toch slechtsbij uitzondering
voorspeld hadden kunnenworden. Ditverschijnsel is
dediepere achtergrond van desplitsingvan de
wetenschap inafzonderlijke disciplines.Wezien dan
ookeen hiërarchische structuurontstaanwaarin de
wetmatigheden ophet hoger georganiseerde niveau
nietvan belang zijn voor het lagereniveau, maar die
van het lagere niveau wel voor het hogere. Zois
biologienietvan belang voor descheikunde, maar de
scheikunde wel voor debiologie, en is fysische
geografie niet van belang voor denatuurkundemaar
natuurkunde welvoor de fysische geografie.
Nieuwebegrippen op het hogere organisatieniveau
kunnen nietuit het onderliggende worden voorspeld,

maar zij zijn er wel aanonderhevig, of soms zelfs
eruit verklaarbaar. Verklaring komtmeestal achteraf
en is duszeker niethetzelfde alsvoorspellen. Een
eerstevoorbeeld is degaswet vanBoyle-GayLussac,
die zegt dat spanning maal volumegedeeld door de
temperatuur van een hoeveelheid gaseen constanteis.
Deze relatie is een fraaie en eenvoudigewet uitde
klassiekenatuurkunde, maar kan tochniet meer bogen
op het predicaat "superb". Bij een zojuist geplofte
ballon geldt dezewetbijvoorbeeld niet, doordat dan
niet meer isvoldaan aan devoorwaarde dat de
bewegingvandegasmoleculen geenenkele
voorkeursrichting maghebben. Ander tekortkomingen
van dewet, voortkomend uit eigen volumeen
onderlingeaantrekkingskracht van de gasmoleculen,
werden beschreven enverklaard door VanderWaals.
Echter, met inachtname van enkelevoorwaarden isde
gasdruk goed herleidbaar tot gemiddelde vande
botsingskracht van degasmoleculen, dieelk
afzonderlijk dewetten van deklassieke mechanica
volgen. De diffusiewet van Fick is een ander
voorbeeld van een schijnbaar eenvoudige, basaal
ogendenatuurwet. Ookvoor dezewet gelden echter
beperkingen, zoals dezevoor toepassingen inhet
bodemmilieu werden aangegeven door Leffelaar
(1989).
Een stapje hoger in aggregatieniveau vindenwede
wetmatigheden van dedynamische meteorologie.
Processen als landwindoverdag, passaatwinden,
depressies en cyclonen endedraaiing van dewind
erin, zijn herleidbaar totdegaswet in combinatiemet
zwaartekracht, rotatievan deaarde, en differentiële
verwarming van het aardoppervlak. Essentieel is
hierbij dat processen ophet hogereniveau worden

bepaald door relatief kleineafwijkingen in
evenwichten ophet lagereniveau. Luchtstromingen
ontstaan doorkleineverschillen indichtheid en druk.
In degeologiekennenwesorteringvan sedimenten,
die optreedt door kleineverschillen in soortelijke
massa of korrelgrootte. Zonering invegetaties
ontstaan door subtieleverschillen in
concurrentiekracht en overlevingsstrategieën.
We zienhier dat hogere-orde verschijnselen ontstaan
door een kleineonbalans in lagere-orde
verschijnselen. Heel duidelijk is ditdit inde
scheikundewaar deresiduen van de fysische
bindingsenergiebepalen hoede scheikundige
bindingen tot stand komen. Zokennen wede
dipool-dipoolordening endepolariteitvan
membranen alsresiduen van primaire elektrische
krachten. Omdat atomen en moleculen onderling
identiek zijn, vallenhunresiduelekrachten steeds
hetzelfde uit, en zijn descheikundigebindingengoed
herhaalbaar. Gaat het omaggregaten dieniet volstrekt
identiek zijn, zoals sedimenterende partikeltjes,
meteorologische druksystemen, of omlevende
wezens, dankunnen individueleverschillen debalans
op onvoorzienewijze doen doorslaan. Dan wordthet
toeval steedsbelangrijker, enontstaat maar al te
gemakkelijk deindruk dat elkverschijnsel nueenmaal
uniek is, en zich aan verder onderzoek onttrekt.
Daardoor iséén van de meest opvallendekenmerken
van debiologieen landbouwwetenschappen ten
opzichtevan denatuurkunde deslechte
herhaalbaarheid, degrilligheid, debijzonderheid van
elkenieuweconstellatievan factoren en organismen
dievoortkomtuit degrote complexiteit.

Toch isherleiding vanbijzondere verschijnselen tot
algemeneprincipes eenhoofdopgave van alle
wetenschappen, niet alleen van denatuurkunde, maar
zeker ookvan debiologieendelandbouwwetenschappen. Hierbij gaathet erom ombinnende
rijkeschakering aanverschijnselen achterliggende
wetmatigheden teontdekken. We zullen dan twee
geheel verschillende typen wetmatigheden
tegenkomen. Dievan deeerste soort vloeien direkt
voort uit derandvoorwaarden van debasale
natuurwetten, zoals debehoudswetten van massa of
energie. Wekunnenhierbij denken aan fluxen van
nutriënten inecosystemen, aanverdamping in relatie
tot deomgevingsfactoren, aan deefficiëntie vanhet
gebruik van water ennutriënten. De wetmatigheden
van detweede soortontstaan inhet gebied van de
levendenatuur zelf in devormvan geheel nieuwe
verschijnselen, diedan ook metnieuweconcepten
beschreven moeten worden zoals delevensfasen inde
ontwikkelingsbiologie, variatie ennatuurlijkeselectie
indeevolutiebiologie,ecologische nisindeecologie.
Het onderzoek inde theoretische produktie-ecologie
en in degewasecologie stelt zich tot taakbeide typen
wetmatigheden teverbinden, enop deze wijze een
brug teslaan tussen deverschillende disciplines
(Rabbinge, 1985).
Voor wat betreft derandvoorwaarden dieworden
gesteld door debasale natuurwetten is er geen verschil
tussen deniet-levendeen delevendenatuur. Nu
vanzelfsprekend, moest dit inzicht nog tot indevorige
eeuw door dewetenschap worden bevochten.

Lucretius (60BC)waszijn tijd wel erg ver vooruit:
Want uitdezelfde oerelementen
zijntochdehemel,dezee, ende aarde,de zon,
de rivieren,
vruchten enbossen enlevende wezens geschapen.
Maardeze
zijninhetenedingzus, inhetandere zoweer
verbonden...
Levende wezens zijn weliswaar onderworpen aan de
basalenatuurwetten, maar kunnen tegelijkertijd dank
zij hunbuitengewoneorganisatiegraad de fysische
wetten van de materieuitbuiten. Zonder datde
gravitatiewet wordt doorbroken kunnen vogelstoch
vliegen. Dit brengt onsop een fundamenteel puntvan
onderscheid tussen biolgieenwetenschappen vande
dode materie, namelijk het gebruik van het begrip
"doelmatigheid"ter verklaring van verschijnselen of
eigenschappen. Opdehogerehiërarchische niveaus
van dewetenschap, zoalsdebiologieende
psychologie,kunnen verschillende soorten
verklaringen, causale èn teleologische, tegelijkertijd
geldig zijn. We zouden kunnen spreken van lagen van
verklaring. Aristoteles onderscheidde reeds vier
soorten oorzaken (volgensH.C.D. deWit (1993)
geeft het woordfactoren beter aan wat Aristoteles
bedoelde) : demateriële factor, de oorzakelijke
factor, devormfactor, en tenslottededoelfactor.
Ter illustratiezou ikhetvoorbeeld vanbloei-inductie
bij granenwillen gebruiken. Opdit terrein isdoor
Van Dobben (19S7)indejaren vijftig fundamenteel
werk verricht aan het toenmalige CILO/IBS,nu
CABO-DLO. Ondanksverschil in tijdstip vankiemen
of van groeiomstandigheden komteen gewas als rogge
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toch altijd eind mei in bloei. Dat kan alleen als bij late
zaai de ontwikkeling van de plant sneller gaat dan bij
vroege zaai. De verklaring bleek een versnelling van
ontwikkeling te zijn door langere daglengte later in het
voorjaar. In een fraaie reeks van proeven kon Van
Dobben een effect van grotere daglengte via
verhoogde fotosynthese uitsluiten. De causale factor in
dit verhaal is dus de daglengte als zodanig. Nu de
doelfactor: de daglengtereactie dient om de bloei van
de planten te synchroniseren, en waarschijnlijk ook
om de droogte te vermijden die gewoonlijk optreedt in
het continentale klimaat waar gewassen als rogge en
tarwe vandaan komen. Dan kunnen de planten nog
tijdig tot zaadvulling komen. De doelfactor ligt dus in
het patroon van de normale biologische ontwikkeling,
en het volgen daarvan zou bestempeld kunnen worden
als het doel van elk levend organisme. Natuurlijk kan
dit op zijn beurt weer in causale termen worden
ontleed. Maar op het hogere integratieniveau kan
bloei-inductiedoor daglengte kortweg worden
beschreven als een doelmatige reactie. De verklaring
voor dit soort doelmatige reacties is nu, meer dan 100
jaar na Darwin, oude koek maar toch kan ik u zijn
boek "The origin of species" (1859) nog steeds
aanbevelen. Op indrukwekkende wijze beschrijft hij
hoe het generatie na generatie optredende proces van
variatie en natuurlijke selectie in de loop der tijd dit
soort reacties in het genetische materiaal heeft doen
ontstaan. Deze verklaring die teruggrijpt op processen
die liggen in de diepte van de geologische tijd is
causaal van aard, maar tegelijkertijd kunnen we op de
korte tijdsschaal van één groeiseizoen kortweg spreken
van een doelgericht proces.
Toch is het gebruik van doelgerichtheid als

verklaringsgrond nietgeheel waterdicht. Er zijn
uitzonderingenenniet alleeigenschappen of processen
blijken een nuttigdoel tedienen. Sommigeprocessen
zijn gewoononvermijdelijk enhebben geen doelop
zich. Dat geldtbijvoorbeeld voor verdamping door
planten, enhetgeldt ookvoor hetverschijnsel vande
fotorespiratie. Fotorespiratie is een verlies aanCO2,
dat onmiddellijk isgekoppeld aan de fotosynthetische
C02-opname, waar het wel 30% van kan uitmaken.
Fotorespiratie blijkt niet op tetreden ineen atmosfeer
zonderzuurstof, enooknietbij een hoog
C02-gehalte. Daarom gaat het bij fotorespiratie
waarschijnlijk om een toevalligeeigenschap vanhet
fotosynthese-enzym, diein detijdvan het ontstaan
van het fotosyntheseproces nogniet merkbaar was,
want deatmosfeer bevatte toengeen zuurstof maar
welveel C0 2 . Omverdamping als een zinloosproces
voor deplant tebrandmerken lijkt u misschien wel
wat ver gaanen in strijd met de feiten. Met de
verdampingsstroom worden immers voedingsstoffen
aangevoerd, die door diffusie alleen debovenste
bladeren van een boomnooithadden kunnenbereiken.
Inderdaad, en wekunnenhet het beste zo ziendat de
plant aan deonvermijdelijke verdamping toch nogeen
nuttigebestemming heeft weten tegeven.
Opportunisme iséén van debelangrijkste kenmerken
van het leven.
Welke mechanismen staan levende organismen hierbij
ter beschikking omophun omgeving te reageren en
er het bestevan temaken? Ombij het voorbeeld van
deverdamping teblijven, bij watergebrek zienwe
natuurlijk dat deverdamping geleidelijk aan
terugloopt. Door deverdamping wordt een reactie op
gang gebracht die deverdamping zelf reduceert.
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Zoietswordt een negatieve terugkoppeling genoemd.
Inhet omgekeerde geval, wanneer een terugkoppeling
positiefis, wordt een proces door zichzelfjuist
alsmaar versterkt. Voorbeelden zijn: groeivan
kapitaal door renteop rente, groei van eenjong
gewas, engroei van een bevolking.
Deverdamping reduceert zichzelf echter wanneer de
plantuitdroogt. Eén oorzaak van dezenegatieve
terugkoppeling is zuiver fysisch. Dewaterpotentiaal in
het blad daalt endaarmee derelatieve luchtvochtigheid, zodatdedrijvendekracht voor deverdamping
afneemt. In deregel blijkt echter dat de hoofdoorzaak
van dedalingvan deverdamping een sluitingvande
huidmondjes is,dieoptreedt tervoorkomingvan
uitdrogingvan het blad. Dit iseen doelgerichte,
fysiologische reactie van deplant, en meestal isdeze
reactie zosterk dat deeerder genoemde fysische
terugkoppeling zelfs helemaal niet inzichtkomt. De
biologischereactie isde fysische reactie dusvoor.
Toch blijft het zodat er bij terugkoppeling sprake is
van een reactie achteraf. Deverstoring iser dan al,
en dehiermee verbonden tijdsvertraging kan
aanleiding geven totoscillaties, of erger nog, de
reactiekan zelfs telaat komen. Anticiperende
gedragingen kunnen dit soortproblemen voorkomen,
en dievindenwedan ook zowel indenatuur alsinde
techniek. Er zijn dannogtwee soorten anticiperende
gedragingen, ten eerste dezogenaamde voorwaartseof
feed-forward koppeling, en ten tweedede sturing door
een inwendigeklok, het bioritme. Het geijktebeeld
van feed-forward koppeling isdatvan debuitenthermometer diedeketeltemperatuurvan deCV
regelt, teneindeeen zuiniger gebruikvan aardgas en
een beter binnenhuiscomfort tebewerkstelligen. Een

alternatief isde schakelklok diebij bedtijd de
verwarming uitzet, of hetbuitennu warm isof koud,
endat staat model voor het andere anticiperende
gedrag, datvanhetbioritme. Feed-forward koppeling
reageert op detoestand indeomgeving, maar het
bioritmedoetdat niet. Eenvoorbeeld van
feed-forward koppelingbij planten is desluitingsreactievanhuidmondjes opdrogelucht, dievooral
voorkomt bij planten uithet Middellandse Zeeklimaat.
Ophetheetst van dedag ishet vanuithet oogpuntvan
watergebruik beter omdehuidmondjes evenwat te
sluiten, ookal gaat dat tenkostevan de fotosynthese.
Deze reactie kan zosterk zijn dat deverdampingssnelheid in drogeluchtzelfs lager wordt dan de
verdampingssnelheid invochtigelucht.
Het tweede typeanticiperende reactie, het bioritme, is
een aanpassing aan een regelmatig terugkerende
cyclus, zoalsdedagcyclus of dejaarcyclus.
Huidmondjes gaan net voor zonsopgangwanneer het
nogdonker isal open, en reageren dan bijzonder
gevoelig op licht. Overjarige plantengaan inhet
najaar in rust, enbouwengeleidelijk aaneen
vorstresistentie op die zeinhetvoorjaar weer
verliezen. Een fraai voorbeeld van eenbioritmeisde
dagelijkse verticale beweging van zoöplankton inde
zeeof in meren, zoalsdat bij dewatervlo Daphnia
wordt gevonden (Ringelberg en Flik, 1993).Overdag
zakken deze diertjes honderden meters naar dediepte
omrovende visteontwijken, om 's-nachts weer bij de
oppervlakte tekomen. "Howstrangeare these facts"
schreef Darwin in 1859,over ietsanders overigens,
maar toch goed van toepassing. Alsweditsoort
processen causaal-mechanistisch, enmet slechts
beschrijvend, in modellenwillen opnemen zal er nog
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heel wat onderzoek moeten gebeuren. Overigenshoop
ikdat deontrafeling van dezeprocessen niet tenkoste
gaatvan deprimaireverwondering erover.
Bij het inkaart brengen van zo'n geheelvan
terugkoppelingen ontstaat een structuur diemeestal
vrij moeilijk is teoverzien. Detechniek vanhet op
zinvollewijze verbinden van devariabelen ineen
model iseen vak apart dat geleerd moetworden,
vooral omdat modellenenwiskundige vergelijkingen
minder star zijn dan somswel wordt gedacht. Eén
vergelijking kan opveel verschillende manieren
worden geschreven, eneen modelkan opveel
verschillende manieren worden samengesteld.
Voor detekiezen structuur van een model isde
tijdsschaal van grootbelang. Eerst een eenvoudig
voorbeeld uit desimulatievan groei en ademhaling
van planten in relatie tot fotosynthese. Aangenomen
wordt dat op dekorte termijn, binneneen uur ofzo,
degroei van nieuwplantweefsel afhangt vande
beschikbare voorraad aan assimilaten. Debenodigde
assimilatenvoor deze groei, maarookdievoor
onderhoudsademhalingworden beide tegelijkertijd
onttrokken aan deassimilatenvoorraad. Er isdus
sprakevan een parallelle structuurvan onttrekking.
Op delange termijn echter heeft deonderhoudsademhaling prioriteit. Pasals debehoefte daaraan
gedekt iskan groei voortgang vinden. Daarom zal in
een model met tijdstappenvan een dag eerst de
ademhalingsbehoefte worden berekend en afgetrokken
voordat degroei wordt uitgerekend. Dan gebruiken
wedus een seriële structuur van onttrekking. Dit
verschil in structuur isheel gemakkelijk te begrijpen
door vergelijking metuitgaven voor eerste
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levensbehoeften envoor luxeartikelen. Ookalkomt
het gelduit dezelfde portemonnee (dusparallel), inde
planningzullen weeerst deaankoop vanvoedsel
veilig stellen (dusserieel). Het verschil tussen
parallelle en seriële structuur wordtuitsluitendbepaald
doordetijdsschaal, enhangt samen methetverschil
interugkoppeling. Groei hangtwél van assimilatenvoorraad af, maar ademhalingssnelheid niet. In
economische termen vertoont groei een elastische
respons, enademhaling een inelastischerespons. De
conclusie isdatbeidemodelstructuren geldig zijn,
maar elk op huneigen tijdsschaal.
Hetbelang van tijdsschaal zienweook inde
temperatuurafhankelijkheid van groei. Bij metingover
een periode diekorter isdaneen uurvindenweeen
vrij sterke reactie van groei op temperatuur, maar
over een wat langereperiode wordt de afhankelijkheid
minder. Deachtergrond van deze aanpassing ligt inde
assimilatenvoorraad dieeen buffer vormt tussen
fotosynthese engroei. Fotosynthesehangt minder
sterk van detemperatuur af, dan de onmiddellijke
groeireactie. Daarom zal bij een lagere temperatuur de
groei aanvankelijk sterk terugvallen, maar omdat
fotosynthese minder terugloopt, zal deassimilatenvoorraad toenemenendegroei zichenigszinskunnen
herstellen. Een eenvoudigeinwendige terugkoppeling
verklaart dushet verschil inreactie opdekorte
termijn en delange termijn.
Fysischewettenkomen opverrassende wijze langs
een achterdeur debiologieweer binnen.
Opdezeer langetermijn van deevolutionaire
werkzaamheid van denatuurlijke selectiekonden
fysische randvoorwaarden geleidelijk aan omgezet
12

worden in schaalverhoudingen, aangeduid met de
benaming allometrische relaties. Eenvoudige
voorbeelden van allometrische relaties zijn die tussen
lengte en gewicht, longvolume en hartslag. Juist
omdat het om fysische randvoorwaarden gaat is ook
de techniek eraan onderhevig. Tennekes (1992) stelde
daarom in zijn boek "Dekunstvan het vliegen" dat
een Boeing 737 te beschouwen is als een uitvergrote
spreeuw. Veelal blijken allometrische relaties
eenvoudige machtsfuncties te zijn, zoals de relatie
tussen ademhalingssnelheid en gewicht, of tussen
gewicht van de gewichtsheffer en de maximale
prestatie (McMahon en Bonner, 1983). Allometrische
relaties worden bijna altijd op logarithmische assen
uitgezet en dat verbloemt een beetje de resterende
spreiding rond de regressielijn. Juist de restspreiding
is doorslaggevend in de concurrentieslag. Bij
sportwedstrijden worden gewichtsklasse-indelingen
gebruikt om enigszins tot eerlijke vergelijkingen te
komen, maar bij de klassegrenzen krijgen we
natuurlijk altijdproblemen. Een deskundig gebruik
van allometrische relaties zou deze problemen kunnen
oplossen.
Zijn allometrische relaties in de zoologie en humane
fysiologie gemeengoed, in de plantenwetenschappen
vinden we ze veel minder vaak toegepast. Planten zijn
nu eenmaal veel plastischer inhungroei en
ontwikkeling dan dieren, waarschijnlijk doordat
planten aan hun standplaats zijn gebonden. In de
bosbouw worden allometrische relaties nog het meest
toegepast, veelal noodgedwongen omdat destructieve
bepalingen in bossen voor lange tijd merkbaar blijven.
Van spreeuw naar Boeing, van surfplank naar
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supertanker, of van tarweplant naar sequoia iseen
forse schaalvergroting. Ditbetreft echter nog steeds
hetuitvergroten vanéén individu.De modelleeropgavewordt ingewikkelder wanneer wede
schaalvergroting het individulaten overstijgen. Voor
dieactiviteitwordt meestal de Engelse term
"scaling-up" gebruikt. Scaling-upis in, maar is
natuurlijk nietsnieuws.In dewetenschap wordtdeze
modieuze termvaak gebruikt voor deactiviteitvan
afleiding van relaties op een groter, meer omvattend
gebied vanuit relaties op een kleinerbeperkter gebied.
Gebiedsverdamping moet bijvoorbeeld worden geschat
uitgaandevan relaties diebekend zijn op datvan
individuelekleineveldjes. Dit is moeilijker dan
eenvoudig optellen want er zijn terugkoppelingen
werkzaam in deonderste lagen van de atmosfeer.
Dezevormvan scaling-up kan noghetbest worden
omschreven met aggregatie, het samenvoegen van
min of meer gelijkwaardige elementen die onderling
interactie vertonen. Andere voorbeelden zijn
berekening van gewasfotosynthese uit datvande
individuelebladeren, of het gedrag van een populatie
uit datvan debeestjes afzonderlijk.
Niet alleen ruimtelijk, ook in detijd passenwe
scaling-up toe. Weintegreren bijvoorbeeld de
dagelijkse gangvan denetto C02-assimilatietoteen
seizoenstotaal ten einde degewasopbrengst tevinden.
Ruimtelijke of temporele aggregatie in modellenkan
wiskundig-analytisch plaatsvinden, maar meestal
gebeurt hetnumeriek. Hetprincipe isheel eenvoudig:
weherhalen deberekeningen voor de afzonderlijke
elementen, of voor deopeenvolgende tijdstippen zo
vaak alsnodigis.
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Door de activiteit van scaling-upworden
onderzoeksvelden van verschillende schaal met elkaar
verbonden. In Figuur 1zijn enkele processen en
verschijnselen gerangschikt aan de hand van hun
karakteristieke tijd-en ruimteschaal. De as-indeling is
logarithmisch, en de assen mogen daarom evenwijdig
worden verschoven. De ruimte-as is schuinnaar
rechtsonder gericht, en de tijd-as schuinnaar
rechtsboven. Door deze weergave komen vluchtige
processen die snel over grote oppervlaktes veranderen
bovenaan terecht, en tragekleinschalige processen
onderaan. Van onder naar boven zien we dus een
toenemende diffusiecoëfficiënt, en dat stemt dan
tevens overeen met de volgorde van de vier antieke
oerelementen aarde, water, lucht en vuur (licht). In de
Oudheid werd de natuurlijke plaats van aarde
onderaan gedacht, en die van het naar boven
strevende vuur ofwel licht bovenaan. Op deze manier
weergegeven vindt integratie plaats van linksnaar
rechts, terwijl overdracht van informatie
(terugkoppeling) van rechts naar links verloopt.
De analyse tegenovergesteld van die van scaling-up:
beschrijving van een geaggregeerd verschijnsel in
termen van een hypothetische verdeling van
componenten kannatuurlijk ook. Een origineel
voorbeeld van deze werkwijze is geleverd door
Rappoldt(1992) die aantoonde dat
transportverschijnselen in onregelmatig gevormde
bodemaggregaten kan worden beschreven alsof ze
plaatsvonden in een voor het aggregaat op
karakteristieke wijze verdeelde set van bollen,
cylinders of plaatjes. Deze methode is een ruimtelijke
tegenpool van wat de Fourieranalyse is in het
temporele domein.
15
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Figuur1 Rangschikking van verschijnselen naar
hunkarakteristiekeschaal inruimteen tijd. Vanonder
naar boven isdevolgordevan devier klassieke
oerelementen te zien, diecorrespondeert meteen
sterke toename van deeffectieve diffusiecoëfficiënt.
Integratie (scaling-up)verloopt naar rechts, en
terugkoppelingverloopt naarlinks.
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Deambitieuzebeginnende modelbouwer wordtdoor
demogelijkheden van scaling-upgemakkelijk tot
grootseplannenverleid, bijvoorbeeld omhet
ecosysteem tewillenverklaren uit processen ophet
biochemische niveau in decel. CT. deWit (1968)
heeft inzijn inaugurele rede reeds gewezen opde
moeilijkheden die ontstaanbij stapeling van modellaag
op modellaag binnenéén model, vooral wanneer de
tijdscoëfficiënten van debestudeerde processen vele
ordesvan grootteverschillen. In deinmiddels
verstreken periode isdewiskundigetheorievan de
chaotischeverschijnselen ontwikkeld. Deze theorie
bevestigt watDeWit reeds aangaf enwerpt een nader
licht op dezaak. Wanneer wedeeenvoudige
logistischegroei numeriek integreren, gaat bij tegrote
tijdstappendeuitkomstonbeheerst heen enweer
schieten. Normaal gesproken willenwedeze fout
vermijden en metdejuisteprogrammatuur enkleine
tijdstapjes luktdat ookheel goed. Het onderzoek nu
van wat er precies gebeurt wanneer wede fout vande
tegrote tijdstappen wel maken heeft geleid tothet
nieuween fundamentele inzicht dat een zuiver
deterministischevergelijking tochkan leiden tot
onvoorspelbare resultaten met een zekere matevan
chaos. In de theorievan deweersvoorspellingen is dit
inzichtuiterstbelangrijk gebleken. Dechaotische
bewegingen blijven gelukkigwelbeperkt toteen
gebied rond dezogenaamde "attractor", enhet isde
beschrijving van deze attractor diehet onderwerp van
onderzoek is in degroteklimaatsmodellen. Of
chaotischeverschijnselen ookeen rol spelen inde
groei van planten endan medekunnen verklaren
waarom gewasgroeimodellen het somsnogal slecht
doen iseen vraag dienogniet isbeantwoord.
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In eerste instantiezou men denken dat chaotische
verschijnselen inmodellenvermeden zouden kunnen
worden door detijdstapjes van integratiemaarklein
genoeg tenemen, zodat curves zoals de logistische
curve, gladjes kunnenworden gevolgd. Dat zouook
zozijn als de tijdscoëfficiënt van depositieve
terugkoppeling maar stabiel zoublijven. Watwe
echter bij verschijnselen zoals groei van populaties
tegenkomen is dat degroeiomstandighedensterk
seizoensgebonden zijn. Debereiktegroottevan de
populatieaan het eindvan het seizoen bepaalt de
uitgangssituatievoor een dan inwerking tredende
reeks van negatieve terugkoppelingen zoals door
sterfte enpredatie. Deze afwisseling van positieveen
negatieve terugkoppeling kan principieel nietworden
doorbroken door een kleinere tijdstap, enkan tot
chaotische populatieschommelingen leiden. Een
soortgelijk verschijnsel kan ookoptreden bij scheiding
van positieveennegatieve terugkoppeling zoals
wanneer organismen verschillende fasen van
ontwikkeling doorlopen.
Niettemin zijn er situatieswaarin wel degelijk een
modelmatigekoppelingmogelijk is tussen processen
die sterk in tijdsschaal verschillen. Ik denk hierbij aan
depositieve responsvan degroei vaneen
niet-nutriëntengelimiteerdgewasop atmosferisch C0 2 .
Deze gewas-respons kan regelrecht worden verklaard
uit onderdrukkingvan deeerder genoemde
fotorespiratie van het C02-assimilerendeenzym.
Negatieve terugkoppelingen zijn wel degelijk
aanwezig, maar veroorzaken waarschijnlijk geen
grilligeopbrengstwijzigingen. Overigenswordt dit
onderwerp experimenteel intensief onderzocht bij het
CABO-DLO, waarmee devakgroep nauwe
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operationelebanden onderhoudt.
In gecompliceerde situaties, zoalsdewerkelijkheid die
nu eenmaal kent, komen vele soorten terugkoppelingen envoorwaartse koppelingen tegelijkertijd
voor. Een micrometeorologische illustratieiseen
model voor desimulatievan deluchttemperatuur vlak
boven degrond. Deze temperatuur isgekoppeld aan
dievan debovenlucht, maar ook aan dievande
bodem. Bovendien iser een koppelingmet
luchtvochtigheid want invochtigelucht zal meer
dauwvorming en mistoptreden. Ookdeuitstraling
hangtvan de temperatuur af. We zien in zo'n
ingewikkeldesituatieal gauw instabiliteiten inonze
modeluitkomsten optreden. Sommigedaarvan liggen
gewoon aan programmeerfouten zoals een onjuiste
keuzevan laagdikteen tijdstap, andere liggen
fundamenteel indeaard van het systeem en zouden
ook indewerkelijkheid kunnenvoorkomen. Het
voorbeeld van deprooi-predator oscillatiesvolgensde
Lotka-Volterravergelijkingen isuiterst leerzaam.
Modelontwikkelingop elk terrein eist inzicht in
mogelijke oorzaken van artefacten en inderelatieve
groottevan terugkoppelingen. Een oppervlakkige
overeenstemming russen model enexperimentele
gegevens zegt vrij weinig, enhet is detaak van de
modelbouwer omuiterst kritisch dezwakkepunten
van het model teonderzoeken en te publiceren.
Hoezeer dewerkelijkheid onsbij deneuskan nemen
toonthet meteorologische verschijnsel van
vlagerigheid van wind dat er zelfs toeleidt datde
traditionelediffusiewet van Fick indeonderste meters
van deatmosfeer helemaal niet meer geldt!Wekomen
daar het fysisch schijnbaar onmogelijke verschijnsel
tegen van opwaarts transport tegen degradiënt in. De
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verklaring moet hierin worden gezocht dat transport
en gradiënt ruw gezegd elkaar afwisselen. Alser
transport is, iser praktisch geen gradiënten
omgekeerd. Transport vindtplaats tijdens korte
heftige vlagen, onder invloedvan eennogal grove
uitwisselingmet debovenlucht, terwijl de gradiënt
van bijvoorbeeld temperatuur zich in detussenliggenderustige langeperiodes zonder uitwisseling
geleidelijk aan kan opbouwen. Ditverschijnsel heeft
deaanpak van modellering van micrometeorologische
verschijnselen fundamenteel veranderd, en is
momenteel onderwerp van onderzoek samen met de
vakgroep Meteorologie.
Ophetgeïntegreerde niveau kunnennieuweeigenschappen verschijnen en dat isdemeestemodelbouwers wel bekend. Deze eigenschappen kunnenzeer
verrassend zijn, zelfs inlineaire modellen (Goudriaan,
1977).Hoeonterecht isdan ookdeuitspraak dateen
model niet meer oplevert danje erin stopt. Maar
zeker bij niet-lineairemodellen geldtdatze
onverwacht gedrag opleveren. Derijkdom aan gedrag
isvrijwel onuitputtelijk. Nauwgezette studievan
modelgedrag kan nieuwehypotheses genereren, die
somsverrassend eenvoudig kunnen zijn. Zohebben
Kropff en Van Laar (1993), zichbaserend opwerk
van Spittersen in samenwerking met veleanderen,
aangetoond dat onkruidschadevooral samenhangt met
relatief bladoppervlak van deonkruiden, eerder dan
methun plantdichtheid.
Determ "model"wordt indewetenschap gebruikt in
vrijwel allegraden van complexiteit, maar inhet
dagelijks spraakgebruik wordt met determ "model"
meestal een enkelegedachtebedoeld:het
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overlegmodel, hetJapanse ontwikkelingsmodel,het
atoommodel. Modellen indezinvan simulatiemodellen zijn ingewikkeldeuitwerkingenvan
concepten of vormen zelfs conglomeraten van
concepten. Dit leidt wel totproblemen. Is zo'n
conceptenconglomeraat nogwel een zinvolle
afspiegeling van dewerkelijkheid, of ishet op zijn
best een soort monster van Frankenstein? De
voorspellendekracht van deze grote modellenis nogal
teleurstellend. Ik noemde reeds dechaotische
verschijnselen als mogelijke verklaring. Een andere
oorzaak isdatbij deintegratienaar nettobalansen inenuitgaandestromenworden opgeteld dieelk
afzonderlijk ookniet erg nauwkeurigbekend zijn.
Ookinhet IGBP(International Geosphere-Biosphere
Program), waar ikoverigens nauwbij betrokken ben,
zijn deverwachtingen wel erg hoog gespannen als
daar alsdoelstellingwordt genoemd: "Topredict the
effects of changes inclimate, atmospheric
composition, and landuseon terrestrial ecosystems,
including agricultural andproduction forest systems"
(IGBP, 1992).Een nauwkeurige mechanistische
voorspelling zal waarschijnlijk uitzondering blijven
(Seligman, 1989).Eenvoudige modellen, mitsgoed
gecalibreerd, zijn vaak nauwkeuriger dan
ingewikkeldemodellen en daarom beter geschiktvoor
voorspellingsdoeleinden. Ingewikkeldemodellen
voldoen echter aan debehoefte omalleseens in
onderlingesamenhang bij elkaar te zienende
interacties engevoeligheden goed teonderzoeken. De
kracht van deze modellenligtvooral ophetvlakvan
hetverschaffen van inzicht.
In de meteorologie isbekend dat simulatievanhet
weer een anderebenadering vraagt dan simulatievan
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het klimaat,juist vanwegehet groteverschil in
tijdshorizon. In deecologie geldthetzelfde voor
simulatievan dagelijkse stof-enenergiestromen in
onderscheid van ecosysteemontwikkeling op delange
termijn. Desondanks acht ikbestudering vanhet
ecosysteem op de tijdsschaal van een uur of korter
gerechtvaardigd vanuit lange-termijn problemen zoals
deklimaatsproblematiek. Kennisvan debasisprocessen isnodigvoor een beter begrip van delange
termijnprocessen. Men zou immers ook geen mondiale
klimaatsmodellen kunnen maken zonder debasiskennis
van demeteorologische processen.
Toetsingenontwikkelingvan modellenkanniet
plaatsvinden zonder meetreeksen, dievoor klimaaten
ecologie langeperiodes moeten beslaan. Juist omdie
reden ishetvan het grootstebelang dat
waarnemingsreeksen zorgvuldigen goed gedocumenteerd ononderbroken worden voortgezet, ookal lijken
zij saai en oninteressant, en leveren zij niet iederjaar
een wetenschappelijke publikatieop.
Terugkoppeling, slingering, chaotisch gedrag,
onvoorspelbaarheid, het isallemaal onlosmakelijk
verbonden aan modellen en systemen, ookdievan
beleid en bestuur. Het isduseigenlijk eenwonder dat
bestuurders van organisaties inbedrijfsleven of
overheid nietvaker deplank misslaan. Bij
contra-intuitieveresultaten van bestuursmaatregelen is
deverleiding groot omdebesturende overhead en
bureaucratie nogmaarwat zwaarder aan tezetten.
Afgeleide doelstellingen encriteria gaan de
oorspronkelijke doelstellingoverheersen. Een
indirektemaatstaf voor productiviteit aan de
universiteit als citatie-index of zelfs Engelstalige
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uitvoeringvan publikatieskan dan plotseling
belangrijk worden. Lukthetdannognietommetde
bestaande structuren dedoelstelling te verwezenlijken,
dan probeert men een nieuwestructuur zoals
bijvoorbeeld hetonderzoeksinstituut. Inhetbegin
loopt dat moeizaam, maar zoals deplant heeft leren
leven met deonvermijdelijke verdamping, en er het
bestevan heeft gemaakt, zozullen ookmensen in
organisaties leren ommet deeigenaardigheden van
nieuweorganisatiestructuren omtegaan. Zo'n
aanpassingsproces vraagt echter wel tijd, en alshet
deze tijd tochmoet kosten zal een geleidelijke
ombuigingvan deoude structuur waarschijnlijk
effectiever zijn. Met goede inzet van dezogenaamde
"humanresources" moet dat lukken.
Geachte ledenvan het College van Bestuur,
De wil van deze plaats mijn grotedank uitsprekenvoor
dezebenoeming enhet daaruit gebleken vertrouwen.
De hoopvan ganser harte dat ik instaat zal zijn om
onderzoek en onderwijs aan deze universiteit te
versterken.
Hooggeleerde De Wit,beste Kees,
De hebhet nooitbetreurd dat ikvanuit het technische
Delft naar het landbouwkundigeWageningen ben
gekomen, enpas later heb ikmegerealiseerd wateen
geluk ikheb gehad dat ikbijjou ben terechtgekomen.
Alsonervaren Delftenaar heb ikvanjou deprincipes
van degewasecologie en desysteemanalyse geleerd.
Jeverstaat dekunst omzwakkeplekken in redenering
of manuscript feilloos naar boven tehalen, en daarbij
tevens aan tegeven hoeeen uitweg is tevinden. Je
bent enblijft een onvergelijkelijk inspirerende
leermeester.
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Hooggeleerde Schenk, besteJaap,
Jehebtmij nu al weer ruim 15jaar geldenbij de
voorbereiding van mijn proefschrift opje eigen
voorzichtige, maar toch zogrondigewijze bijgestaan.
Mijn grotewaardering voor die inspanningwil ikhier
niet onvermeld laten.
Hooggeleerde Kabbinge, beste Rudy,
Je hebthet initiatiefgenomen ommij voor depositie
van persoonlijk hoogleraar voor tedragen, en ikwil
je daarvoor mijn welgemeende dank betuigen. Je hebt
je altijd bereid getoond omdezwaarste klussenopte
knappen, en inhet gewoelvan bestuurlijke
verwikkelingen de rest van devakgroep het gevoel te
geven dat allesvrij moeiteloosen soepeitjes verloopt.
Je aanpak vanhet promovendi-overlegisvoor mij een
voorbeeld.
Geachte mevrouw Van Laar, beste Gon,
Alsmedewerkster van devakgroep benje een klasse
apart. Metje werkkracht enkritischehoudingbenje
promovendi en medewerkers tot steun en toeverlaat bij
het professioneel afwerken van proefschrift of boek.
Geachte collega'svan de vakgroep Theoretische
Produktie-ecologie,
Onze samenwerking isuitmuntend. In een sfeer isvan
openheid envertrouwen wordt er met enthousiasme
aan sterk uiteenlopende vakgebieden gewerkt. Ikhoop
datweditnaar de toekomst zullen vasthouden.
Geachte collega'saandeLUWenbijhet
CABO-DLO,
Ik heb in mijn rede depluralistischebenadering van
dewetenschap verdedigd. Geen enkelediscipline heeft
24

het recht zichboveneen andereverheven tevoelen,
maar wel is het zodatwij vanelkaar inmethodiek
kunnen leren. Waarneming en theoretischeanalyse,
eventueel ondersteund door computersimulatie, zijn
elk afzonderlijk van beperkte waarde maar krijgen een
bijzondere verklarende kracht bij wederzijdse
interactie. Ik zie simulatie zelf echter niet anders dan
alseen verlengstuk van denormale analysemethodes,
naast andere zoals hetbestuderen van grafische
weergaves en statistischeanalyses. Niettegenstaande
mijn voltijdse aanstelling bij de Landbouwuniversiteit
heb ik tochvaak en intensief contact met methet
CABO-DLO. De ervaar dezehistorisch gegroeide
situatienogsteeds alsvruchtbaar. Tegeneen
toenemendeneigingtotwederzijdse profilering inzou
ikwillenpleitenvoor meer gezamenlijke projecten in
onderzoek en onderwijs.
Geachtepromovendi, AIO's en studenten,
Er isgedrevenheid en doorzettingsvermogen nodigom
te studeren in een tijd waarin devooruitzichten opeen
wetenschappelijke loopbaan moeilijk liggen. De
toenemend slechtenaam van delandbouw heeft u er
gelukkignietvan kunnenweerhouden omnaar
Wageningen tekomen danwei samenwerking metde
LUW te zoeken. Juist ineen tijd waarin deproblemen
rond het milieu enhet gebruikvan degrond groot zijn
ishetnodig dat er op rationelewijze naar oplossingen
wordt gezocht. Met rationeel bedoel ikniet dat wehet
hart en deintuitiemoetenweglaten, en zeker nietdat
wealleen economische waarden moeten laten tellen.
Ik heb het overleg metu altijd als bijzonder
stimulerend ervaren, enu weet dat mijn deur altijd
vooru openstaat.
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Geachte toehoorders,
Biologischeprocessen hebben grote invloedop
fysische factoren inhet milieu. Het meest vergaande
voorbeeld isde groteinvloedvanhet leven zelf opde
geologischetoestand van dezeaarde, zoals is
aangetoond door Lovelock (1988).Dehypothesevan
Lovelock dat deaardsebiosfeer één superorganisme
zou zijn, Gaia genaamd, dat de temperatuur aan het
aardoppervlak als geheel zelf regelt, heeft grote
indruk gemaakt in dewetenschappelijke wereld, maar
ookveel kritiek opgeroepen. Ongetwijfeld heeft
Lovelock baanbrekend werk verricht indevisieophet
leven als geologischekracht (Westbroek, 1992),maar
deGaia-hypothese isnaar mijn mening letterlijk
genomen onhoudbaar. Deaardse biosfeer isgeen
organisme, kent geendoelgerichtewerkingeneen
mechanisme zoalsvariatieennatuurlijke selectie
waardoor dithad kunnen ontstaan ontbreekt. Het
beeld opgeroepen in Lovelock's Daisyworld, waarin
witteen zwarte madeliefjes door concurrentieen
natuurlijke selectiehun optimalemix vinden en zohun
omgevingstemperatuur stabiliseren kan nietworden
geëxtrapoleerd naar een eventuele regelingvan
COyconcentratievan delucht, zoalsook
Van Breemen (1993) reedsaangaf. Immers, het
mechanisme van natuurlijke selectiewerkt alleen
wanneer hetcomparatievevoordeel aan deeigen soort
toevalt. Dat isbij dewitteen zwarte madeliefjes wel
het geval omdat het effect lokaalwerkt, maar bijeen
mondiaal effect zoals dat van atmosferisch C0 2 isdat
niet het geval. Integendeel, we zienhet omgekeerde.
Deevolutievan de C4-plantendieplaatsvondinhet
Plioceen (Nambudiriet al., 1978)kanworden
begrepen als aanpassing van deplantenwereld aan een
aanmerkelijk gedaald C02-gehalte. Dit geheel nieuwe
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fotosynthetische mechanismekondedaling alleennog
maar verergeren, enverklaart wellicht medewaarom
wesindshet Tertiair ineen reeks van ijstijden zijn
beland.
Inmiddelsheeft demensheid doorbevolkingsgroei en
technologische ontwikkelingenormeveranderingen in
het vegetatiedek en inhet milieu aangebracht. De
aarde verkeert daardoor ineen crisisen dat zal bijna
zeker erger worden. Debiologieleert ons dathet
leven zichvermenigvuldigt totde grenzen zijn bereikt
ofoverschreden. Demensisslechtsinzoverreeen
uitzondering op dieregel dat hij steedsweerkans
gezien heeft door technologischevindingen degrenzen
keer opkeer teverleggen. Dehistorisch gezien
plotselingebeschikbaarheid van fossiele brandstoffen
en degrandioze mogelijkheden diedaardoor zijn
ontstaan hebben deillusiegewekt dat de ecologische
begrenzing aan degroei van demensheid doorbroken
was. Nudegrenzen tochweer inzicht komen meent
men somsdatwetenschap en techniek hebben gefaald,
en dat men zich moet afwenden van rationalismeen
reductionisme. Dat zouechter hetpaard achter de
wagen spannen zijn. De mensheid isnu meer danooit
aangewezen ophetkoele lichtvannuchterheiden
rationaliteit.

27

Referenties
Breetnen, N. van, 1993.Soilsasbioticconstructs
favouring netprimary productivity. Geoderma 57 :
183-230
Darwin, CR., 1859,(herdruk, 1985).Theoriginof
species. Penguin Classics, Londen
Dobben, W.H. van, 1957.Het voor fotoperiodische
inductiegevoelige stadiumbij rogge, tarwe,
maanzaad, wikkeenvlas.Jaarboek IBS 1957 :57
-64
Goudriaan,J., 1977.Crop micrometeorology: a
simulation study. Pudoc,Wageningen
IGBP/GCTE. 1992.Global Change and Terrestrial
Ecosystems, The Operational Plan. Report No 21.
Stockholm
Kropff, M.J. andH.H. van Laar, 1993.Modelling
Crop-Weed Interactions. CABInternational,
Wallingford, Groot-Brittannie
Leffelaar, P.A., 1989.On scale problems in
modelling:an example from soil ecology.In
Rabbingeet al (Eds):Theoretical Production
Ecology: reflections andprospects". Simulation
Monographs 34.Pudoc, Wageningen
Lovelock,J., 1988.Theages of Gaia, Norton,New
York
Lucretius, ca 60BC. Dererumnatura. Vertaling "
Over denatuur". 1984.Polak en VanGennep,
Amsterdam
Mach, E., 1882.Het economisch karakter van fysisch
onderzoek. In "Natuurkunde, wetenschap en
filosofie",1980. Boom, Meppel
McMahon, T.A. andJ.T. Bonner, 1983.On sizeand
life. Scientific American Books. NewYork
28

Nambudiri, E.M.V., W.D. Tidwell, B.N. Smith, and
N.P. Hebbert, 1978.AC4plant from the
Pliocene. Nature276 : 816- 817
Penrose, R., 1989.Theemperor's new mind. Oxford
University Press, Oxford
Rabbinge, R., 1985. Debrugfunctie vande
gewasecologie. Inaugurele rede, Wageningen.
Rappoldt, C , 1992.Diffusion in aggregated soil.Van
Denderen, Groningen
Ringelberg, J. en B.J.G. Flik, 1993. Dagelijkse
verticale migratievan Daphnia. Bionieuws13.
Seligman, N.G., 1989.Thecropmodel record:
promise or poor show?In Rabbingeet al. (Eds):
Theoretical Production Ecology: reflections and
prospects". Simulation Monographs 34.Pudoc,
Wageningen
Tennekes, H., 1992.Dekunst van het vliegen.
Aramith, Bloemendaal
Westbroek, P., 1991.Life as a geological force,
Norton, NewYork
Wit, CT., 1968.Theorie en model, Inauguralerede,
Wageningen
Wit, H.C.D. de, 1993.Aristoteles en debiologie.
Kniphorst Boekverkopers, Wageningen.

29

