
Vlinders en libellen spotten met 
de Vlinderstichting p.13

Het bionieuws van deze maand 
p. 5

Verrassend Taiwan p. 8 Het grootste organisme op 
aarde p. 14
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Je kent het wel, het 
moment waarop je 
eindelijk de naam 
van die ene acteur 
van die ene film 
herinnert (het was 
Ian McKellen) of, 
iets biologischer, 
die ene naam van 
dat enzym in dat 

bepaalde proces. Het Aha! moment.

Toen Archimedes met zijn benen in bad stond en 
zag hoe het water was gestegen, wist hij hoe hij 
kon bewijzen dat de kroon van de koning echt van 
goud was gemaakt. Schreeuwend rende hij door de 
straten ‘Eureka!’ (‘ik heb het gevonden!’). 

Er is al veel onderzoek gedaan naar dit soort 
epifanies. Proefpersonen krijgen drie woorden 
te zien en moeten het verband ertussen zien te 
vinden. Bij een aha-moment lukt het de mensen om 
ver-gerelateerde informatie bij elkaar te brengen. 
Er worden nieuwe verbanden gemaakt tussen 
bestaande kennis. Het blijkt dat in dit kleine moment 
van inzicht een specifiek deel van de hersenen 
hevige activiteit vertoond namelijk de rechter 
temporale lob. Nu we weten waar de regulatie zich 
bevindt zou het in de verre toekomst misschien 
mogelijk zijn om de aha-momenten te forceren door 
dit gedeelte van de hersenen te stimuleren. Het is 
wel een beetje ver doorgedacht, maar toch een leuk 
idee als we allemaal een klein knoppenkastje met 
een draadloze verbinding met je rechter temporale 
lob hebben. Als je even een nieuw inzicht nodig 
hebt: *klik* Oja! Dat was het!

Deze maand leren we meer over een ziekte in de 
hersenen: ALS (p.10). Maar we hebben ook iets 
luchtigere onderwerpen. Zo kun je lezen hoe het 
kan dat uilen hun hoofd zo ver om kunnen draaien 
en wat nu precies het grootste organisme van de 
wereld is (p. 14) En natuurlijk ook deze week weer 
een leuke puzzelpagina met prijsvraag!

Veel leesplezier!
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Aha!
Lange tijd is biodiversiteit het 

concept geweest waarmee natuur werd 

beschermd. Dat zal waarschijnlijk niet 

lang meer duren. 

Voor biologiestudenten is biodiver-

siteit van alle tijden, maar dat is 

niet zo. De term is in de jaren 80 

van de vorige eeuw gemunt, om een 

krachtiger argument te vinden om 

natuur te beschermen. Het gaf naam 

aan de Conventie voor biodiversiteit 

in 1992 in Rio de Janeiro, waar heel 

veel landen het (eerste) biodiversiteitsverdrag sloten. Daarna 

zijn er wereldwijd vele conventies, verdragen, strategieën en 

wetten onder de vlag biodiversiteit opgesteld. En er is ook veel 

ecologisch onderzoek met die titel getooid.

Maar het concept verliest zijn kracht. De meeste Nederlanders 

waarderen natuur als groene omgeving om te genieten, te sporten 

of anderszins te recreëren. Slechts een kleine minderheid is 

geïnteresseerd in specifieke soorten en andere concrete natuur-

verschijnselen. 

In het beleid heeft de term echter geleid tot prioriteit voor 

het beschermen van soorten. Vanuit een Calimerogevoel zwak te 

staan tegenover economische bedreigingen hebben natuurbescher-

mers gezocht naar de sterkst mogelijke wettelijke instrumenten. 

Intrinsieke en andere waarden van de biodiversiteit vormden 

daarvoor de basis. 

Ondernemers voelden zich, al dan niet terecht, beknot in hun 

mogelijkheden voor ontwikkeling. Het leidde tot steeds meer 

weerstand tegen het beschermen van soorten. En daarmee tegen 

biodiversiteit. Ambtenaren, wetenschappers en andere experts 

kunnen goed overweg met een term als biodiversiteit, maar gewone 

burgers zegt het niet zo veel. Zij willen groen om te wandelen, 

fietsen, sporten, picknicken of om een feestje te vieren.

Het begrip biodiversiteit staat symbool voor de vervreemding 

tussen burgers enerzijds en overheid en wetenschap anderzijds 

als het gaat om de groene leefomgeving. Om dat groen te behouden 

hebben natuurbeschermers een ander verhaal nodig dan het bio-

diversiteitsverhaal. In het maatschappelijk debat over het 

Nederlandse natuurbeleid is dat verhaal, en het strikte be-

schermingsregiem dat daarbij hoort, inmiddels op zijn retour. 

Er is een ander verhaal nodig. Bijvoorbeeld over de ‘grote vijf’ 

van Nederland. Over wat mensen bindt met natuur. Wandelingen 

in de natuur zijn de bron geweest voor belangrijke filosofische 

beschouwingen zoals van Petrarca, Rousseau en Nietzsche. Zo 

groot hoeven die natuurverhalen niet te zijn. Ze mogen ook gaan 

over de kleine verhalen van wat mensen meemaken tijdens hun 

wandelingen. Over de momenten van geluk, maar wellicht ook over 

hun zorgen over het verlies van natuur.

Jos Dekker
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Einde biodiversiteitsverhaal


