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Thema's in de natuurwetenschappen
Jan Weerdenburg

Wie kent het verhaal niet? Van 1831-1836 maakte de jonge natuuronderzoeker Charles Robert Darwin een refs om de wereld mee op het
i

Britse oorlogschip Beagle. Drieentwintig jaar later publiceerde hij On the
Origin of Species by Means of Natural Selection, waarin hij de theorie
uitwerkt dat alle soorten planten en dieren zich uit voorgaande vormen
hebben ontwikkeld; dat er een evolutie heeft plaatsgevonden. De impli-

catie dat dus ook de mens een voorgaande vorm moet hebben gekend,
betekende een hernieuwde confrontatie tussen kerk en wetenschap.
Darwin zelf wilde daar in eerste instantie zijn vingers niet aan branden
(hij had tenslotte ook theologie gestudeerd in Cambridge); pas in 1871
ging hij in op de afstamming van de mens (The Descent of Man). Het
bestaan van evolutie betekende een revolutie voor de wetenschap. De
evolutietheorie werd een van de belangrijkste natuurwetenschappelijke
theorieen. Survival of the Fittest en Natural Selection werden begrippen
die overal, zowel binnen als buiten de wetenschap, gebruikt maar ook
misbruikt werden. De evolutietheorie vormt een van de grote thema's in
de natuurwetenschappen die in deze Studium Generale bundel in grote
lijnen aan de orde komt.
We beginnen met een bijdrage van prof. H.N.A. Priem over de vorming
van de planeet aarde. Hoewel het fysische processen zijn geweest die het
zonnestelsel met haar planeten deden ontstaan, is het het ontstaan van
het leven geweest dat een beslissende rol heeft gespeeld in de vorming
van de planeet aarde. De verschillende factoren die belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling van de aarde tot een leefbare planeet passeren
stuk voor stuk de revue.
In de tweede bijdrage bespreekt prof. J.A.R.A.M. van Hooff in het kort
de evolutietheorie, zoals door Darwin geformuleerd, en enkele van de
7
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problemen die de evolutietheorie li jkt op to roepen. Hij toont onder
andere aan dat eigenschappen die door natuurlijke selectie worden gese-

lecteerd in ons menselijk ethisch kader zowel goed als slecht kunnen
zijn. Hij grijpt deze constatering aan om aan het eind van zijn verhaal
met kracht racistisch misbruik van de evolutietheorie to bestrijden.
Prof. W.P.M. Hoekstra beschrijft in een derde bijdrage heel kort enkele
ontwikkelingen in de moleculaire biologie van na de Tweede Wereldoorlog. De opheldering van de structuur van DNA, door Watson en
Crickin 1952 gepubliceerd, betekende een grote doorbraak in de biologie. De groei van kennis over het DNA leidde tot allerlei toepassingen:

er ontwikkelde zich een DNA-technologie. Deze technologie staat,
gezien haar grote maatschappelijke betekenis, momenteel sterk in de
belangstelling. Aan enkele toepassingsmogelijkheden van de DNA-technologie besteedt prof. Hoekstra ruim aandacht.

In de laatste bijdrage gaat prof. W.A.P.F.L. van de Grind in op het
vraagstuk van de relatie tussen geest en lichaam. Hij doet dat vanuit een

biologisch perspectief. Wat heeft onderzoek naar de werking van de
hersenen in de loop van de tijd opgeleverd en welke consequenties heeft
dat gehad voor ons denken over lichaam en geest. Hij last daarbij zien

dat enkele van de posities die filosofen innamen vanuit biologisch
perspectief onhoudbaar bleken.
De vier bijdragen aan deze bundel zijn schriftelijke bewerkingen van de
lezingen die gehouden zijn in het Studium Generale programma `In grote
lijnen: Thema's in de natuurwetenschappen' (najaar 1995). Deze lezingen
kenden een grote en enthousiaste publieke belangstelling. Ik vertrouw
erop dat deze bundel hetzelfde enthousiasme oproept.
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De aarde als planetair systeem
H.N.A. Priem

In onze ti jd draaien satellieten rond onze planeet en bespieden onze wereld

vanuit de ruimte. Tot in de verste uithoeken van het Zonnestelsel ontsluieren ruimtesondes de geheimen van andere hemellichamen. De ruimte-

robot Voyager I deed ons van achter de banen van Neptunus en Pluto
beelden van de Aarde toekomen - een nietig lichtpuntje tussen talloze
sterren tegen een zwarte achtergrond. Toch zou het al van verre de aandacht trekken van ontdekkingsreizigers uit een ander deel van de Melkweg,
als die ooit ons Zonnestelsel zouden verkennen. Het planeetje zou opvallen
door een aantal bi jzondere kenmerken die de imaginaire explorateurs direct
koers naar de Aarde zouden doen zetten. Van dichtbij zouden zij dan een

planeet zien die zich van alle andere planeten in het Zonnestelsel onderscheidt door vier unieke eigenschappen:
de overvloed aan vloeibaar water, die onze planeet vanuit de ruimte
dat saffier-blauwe uiterlijk geeft met glinsterende witte kappen van
poolijs en doorspikkeld met wolken;
de samenstelling van de dampkring, een bizar mengsel van gassen dat
lijkt to spotten met de wetten van chemisch evenwicht;
de aanwezigheid van een biosfeer;
de tweedeling van de aardkorst in continentale en oceanische korst.
Bij nader onderzoek zouden de explorateurs ontdekken dat al deze unieke
eigenschappen onderling samenhangen en deel 'uitmaken van een enkel
geintegreerd planetair systeem, het systeem Aarde.

-

-

Tijdsperspectief
De planeet Aarde is tegelijk met het gehele Zonnestelsel 4.570 mil joen jaar
geleden ontstaan in een Heelal dat toen ten minste al zo'n tien miljard jaar
oud was. Het verschijnsel Leven vormt al ten minste 3,8 miljard jaar een
9
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integrerend deel van het `systeem Aarde'. De geschiedenis van de mensheid
begon echter pas 2,5 mil joen jaar geleden, toen binnen de orde der prima-

ten de eerste hominide soort evolueerde die stenen bewerkte tot werktuigen. Deze soort wordt als de oudste vertegenwoordiger beschouwd van
het genus Homo, Mens. De stamboom van dit genus is vooralsnog slecht
begrepen en onderwerp van felle controverses. Het lijkt er echter op dat
onze soort, Homo sapiens, omstreeks 200.000 a 300.000 jaar geleden op het
aardse toneel verscheen.

Astrofysici vertellen ons hoelang de huidige constellatie van ons Zonnestelsel nog stand zal houden. Een ster als de Zon heeft een levensduur van
ongeveer tien miljard jaar. Daarvan hebben we nu dus de helft gehad. Na
nog eens dezelfde tijd, waarin de biologische evolutie stellig nog vele
verrassende nieuwe levensvormen in petto heeft, zal de Zon aan zijn doodstrijd beginnen. Dan zal de Aarde in de expanderende zonnematerie worden opgenomen, zodat tenslotte toch nog het Armageddon aanbreekt dat
al zo lang wordt aangekondigd. Zij het, dat er over vijf miljard jaar geen
mensen meer zullen zijn die het Einde der Tijden kunnen ondergaan.
Voor zover het ons Zonnestelsel betreft, is een van de oudste natuurfilosofische twistpunten, van een eeuwige tegenover een in tijd begrensde
materiele werkelijkheid, dus beslecht. Er is een concreet begin en er is
een concreet einde, met daartussen een tijdsinterval van zo'n tien miljard
jaar. Buiten de beperking van ons Zonnestelsel zijn de oude vragen omtrent
eeuwigheid danwel een begin en een einde, echter nog steeds actueel. Vol-

gens het meest aangehangen model heeft het Heelal dat wij kennen een
begin dat zo'n vijftien miljard jaar achter ons ligt, de Big Bang of Oerknal. Er zijn echter nog geen bevredigende antwoorden op de vragen naar
wat er aan de `Big Bang' voorafging, of het Heelal eindig is, en zo ja, wat
er daarna komt. Bovendien zijn er naast het `Big Bang -creationisme' ook
nog andere theorieen gangbaar, die uitgaan van een `steady state' model,
waarbij het Heelal altijd ongeveer net zo is geweest als het nu is - hoewel
onderhevig aan voortdurende verandering.

10

De Aarde als planetair systeem

Hoe dan ook, het perspectief van de Moderne Mens is dat onze soort enkele honderdduizenden jaren geleden zijn intrede deed in de aardgeschiedenis, als onderdeel van de evolutionele ontwikkeling van de biosfeer. Zijn
geschreven geschiedenis gaat echter niet verder terug dan ten hoogste zo'n
zesduizend jaar. Hi j bewoont een planeet die bi jna 4,6 mil jard jaar geleden

ontstond in een Heelal, dat tenminste vijftien miljard jaar oud is. Wij
kennen onszelf dus niet meer de centrale plaats toe in het universum. In
het huidige wereldbeeld leven wij, als een van de talloze levensvormen die
de biosfeer heeft voortgebracht, in een dunne dampkring rond een minuscule planeet die hoort bi j een onopvallende ster in een al even onopvallend

sterrenstelsel. Het bestaan van onze soort speelt zich of halverwege de
levensduur van die ster. In het Heelal zijn mil jarden sterrenstelsels als onze
Melkweg, elk met tientallen mil jarden sterren die in grootte en temperatuur
overeenkomen met onze Zon - hun aantal wordt alleen in ons Melkwegstelsel al op zo'n veertig miljard geschat, waaronder vele, zo niet alle met

een gevolg van planeten. Het aantal planeten van het terrestrische type,
waar de omstandigheden dus min of meer overeenkomen met die op de
Aarde, Venus of Mars, wordt alleen in ons Melkwegstelsel al geschat op
ten minste zeshonderd miljoen.
Voor een mensheid die nog maar enkele generaties geleden dacht in termen
van een zesduizend jaar oude Aarde, en een totale menselijke geschiedenis

die zich binnen dat tijdsinterval heeft afgespeeld, betekende dit een
volstrekt nieuwe wereldbeschouwing - die overigens tot de dag van vandaag in sommige kringen, vooral onder fundamentalistische christenen en
moslims, nog steeds niet wordt aanvaard. Maar ook buiten die kringen is
het voor velen moeilijk om afstand to doen van het antropocentrische
wereldbeeld dat tientallen eeuwen het menselijk denken heeft beheerst.
Hoe kennen we al die ouderdommen, die mil joenen en mil jarden jaren,
die ik zo juist noemde? De vraag naar de lengte van de tijd die is verstreken sinds het ontstaan van de Aarde, de geologische tijd, vormde tot
in de eerste helft van deze eeuw een van de grootste controverses in de
natuurwetenschappen. Pas toen na 1950 de methoden van de radiometrische
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ouderdomsbepaling beschikbaar kwamen, kon dit twistpunt definitief worden beslecht. Deze dateringsmethoden maken gebruik van het verval van
een aantal radioactieve isotopen die van nature in gesteenten voorkomen,
in het bi jzonder uranium, samarium, rubidium en kalium. In essentie komt
de ti jdmeting erop neer dat in een gesteente de hoeveelheden worden bepaald van enerzijds een radioactief isotoop, en anderzijds van het daaruit.
door radioactief verval ter plaatse ontstane stabiele vervalsprodukt. Met
behulp van de voor elk radioactief isotoop karakteristieke en onveranderIijke halveringstijd, kan uit de verhouding van beide hoeveelheden de tijd
worden berekend die is verstreken sinds het stabiele dochterprodukt begon
to accumuleren - dat wit zeggen de ouderdom van het gesteente.

Het begin
Toen deze date ringsmethoden beschikbaar kwamen, kon een twistpunt dat
at speelde sinds de tijd van de Verlichting, definitief worden beslecht: de
ouderdom van Aarde en Zonnestelsel en de lengte van de geologische tijd.
Onderzoek van aardse gesteenten, van stenen die of en toe uit de ruimte
op Aarde vallen, de meteorieten, en in de laatste decennia ook van maan-

gesteenten, heeft eenduidig vastgesteld dat de geboorte van Aarde en
Zonnestelsel 4,57 miljard jaar achter ons ligt. Ik spreek hier bewust van
`geboorte', wat een snel proces suggereert. Het algemeen geaccepteerde
model voor het ontstaan van het Zonnestelsel is het accretiemodel. Kort
samengevat houdt dit model in dat er door de verdichting van interstellaire
materie een roterende, afgeplatte oernevel van gas, stof en gruis ontstond.
Verdere plaatselijke verdichtingen, onder invloed van zwaartekracht, deden
in die `oernevel' de Zon en zijn gevolg van planeten ontstaan. Waarschijnlijk heeft een nabije supernova dit hele proces op gang gebracht. In ieder

geval is een dergelijk proces niet zeldzaam in het Heelal - voortdurend
worden er nieuwe sterren geboren en moeten er in het Heelal vele zonnestelsels van uiteenlopende ouderdommen zijn.
Bi j de accretie van de Aarde en de andere planeten kwam zeer veel warmte
vrij. Bovendien werd veel warmte gegenereerd door het verval van radio-
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actieve elementen, waarvan de abundantie toen veel groter was dan nu.
Berekeningen tonen aan dat er zo ruim voldoende warmte is gegenereerd
om de planetaire gesteentemassa's to doen smelten. In die gesmolten massa

zakten zware elementen naar beneden, waardoor zich in de Aarde en de
andere planeten een zware kern vormde, grotendeels bestaande uit ijzer.
De Aarde en de andere planeten kregen toen grosso modo de structuur die
zij nu nog hebben: een zware ijzerrijke kern omhuld door een mantel van
silicaten.
Het isotopenonderzoek van meteorieten heeft niet alleen hun ouderdom
vastgesteld, maar heeft ook aangetoond dat de geboorte van het Zonnestelsel, geologisch bezien, een zeer snel proces is geweest. De hele sequentie
van gebeurtenissen, beginnend met de synthese van zwaardere elementen

in een ster ouder dan ons Zonnestelsel, vervolgens het uitstoten van die
elementen en hun vermenging met interstellaire materie, de accretie tot
de oernevel, de condensatie van de leden van het Zonnestelsel, en de differentiatie van de planetaire lichamen in een ijzerrijke kern en silicaatmantel - dat hele proces heeft maximaal vijf miljoen jaar in beslag genomen. Een minuscule tijdspanne tegen de bijna 4,6 miljard jaar van de verstreken geologische tijd.
Er zijn geen directe getuigenissen bewaard gebleven die ons vertellen hoe
de Aarde er kort na haar geboorte uitzag. De geschiedenis van de eerste
zeshonderd mil joen jaar van de aardgeschiedenis is uitgewist door jongere
geologische activiteiten. De vroegste jeugd van onze planeet moeten we
derhalve reconstrueren met behulp van geofysische modellering, en met
de kennis die de laatste jaren is verworven bij de geologische exploratie
van de Maan, waar getuigenissen van de vroegste geschiedenis wel bewaard
zijn gebleven. Mercurius, Venus, Aarde, Mars en Maan zijn in geologisch
opzicht nauw verwant. Alle hebben als belangrijkste chemische bestand-

delen magnesium, ijzer, silicium en zuurstof - vier elementen die in de
kosmische materie zeldzaam zijn, maar die in het binnengebied van het
Zonnestelsel, direct rond de Zon, het grootste deel van de materie uitmaken. Venus, Aarde en Mars hebben bovendien gemeen dat zij alle drie
13
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bestaan uit een massieve gesteentebol, omringd door een dampkring. Het
scenario van het vroegste begin is dat de bovenste paar honderd kilometer
van de silicaatmantel toen grotendeels gesmolten was, een magma-oceaan,
met aan het oppervlak een gestolde dunne korst van soortelijk lichtere
silicaten. Die vaste korst werd voortdurend overal doorbroken door magma

dat uit de onderliggende `magma-oceaan' opwelde en als lava aan het
oppervlak uitvloeide. Naarmate de Aarde afkoelde, stolde de `magmaoceaan' progressief van buiten naar binnen en nam de vulkanische activiteit

aan het oppervlak geleidelijk af. Zo evolueerde de aardmantel in 4,5
miljard jaar naar haar huidige toestand: een 2.900 km dikke mantel van
grotendeels vast gesteente met hier en daar pockets van magma dat kan
opstijgen en via vulkanen aan het oppervlak kan uitvloeien.
De afkoeling van onze buren, de Maan en Mars, voltrok zich, als gevolg
van de veel kleinere massa's, veel sneller dan die van de Aarde en Venus.
Daardoor kwam er op de Maan al drie miljard jaar geleden een eind aan
de vulkanische en andere geologische activiteiten. Door het ontbreken van
een dampkring is er op het oppervlak ook nauwelijks erosie - de voetstappen van de Apollo -astronauten zullen er over miljoenen jaren nog net
zo uitzien als nu. Op Mars, met een massa die negen maal groter is dan die
van de Maan, zijn er nog wel zwakke vulkanische en andere geologische
activiteiten. Het oppervlak is ook onderworpen aan erosie door de inwerking van de ijle dampkring. Daarentegen zijn Venus en de Aarde,
waarvan de massa's respectievelijk weer acht maal en tien maal groter zijn
dan die van Mars, geologisch nog volop actief.

Dampkring
Bij vulkanisme komen gassen vrij die bij de accretie in de silicaatmantel
zijn opgesloten. Uit deze ontsnapte gassen ontstonden de dampkringen van
Venus, Aarde en Mars -de Maan en Mercurius zijn to klein om een dampkring vast to houden. Vulkanische gassen bestaan ruwweg voor 80% uit
waterdamp en 20% uit kooldioxide (CO,), naast geringe hoeveelheden van
andere verbindingen. Uit de kooldioxide en waterdamp die vooral kort na
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de accretie, ten tijde van de `magma-oceaan', via vulkanisme zijn uitgestoten, vormden zich op Aarde en op Mars al vroeg een C02-dampkring
en door condensatie van de waterdamp oceanen.

Op Venus, dat dichter bij de Zon staat, was de oppervlaktetemperatuur
echter al vroeg to hoog voor condensatie van de uitgestoten waterdamp.
De waterdamp accumuleerde naast C02 in de dampkring. Beide gassen,
vooral waterdamp, zijn `broeikasgassen', zodat de alsmaar toenemende
hoeveelheid in de dampkring de venusiaanse oppervlaktetemperatuur steeds
verder opdreef. Er was geen enkele terugkoppeling en er ontstond wat we
een runaway greenhouse noemen - een op hol geslagen broeikaseffect. In
de hete dampkring werd de waterdamp verloren aan de ruimte, de planeet
werd als het ware `droog gekookt'. Venus kwam in haar huidige toestand:
een gortdroge planeet met een temperatuur aan het geblakerde oppervlak
van 480°C onder een verstikkende C02-druk van 90 bar, negentig maal de

luchtdruk op Aarde en dezelfde druk die we hier vinden op 700 m onder
het zeeoppervlak. De bij het vulkanisme uitgestoten zwavelverbindingen
hebben ervoor gezorgd dat de planeet omringd is door een permanent dicht
wolkendek, bestaande uit zwavelstof en druppels zwavelzuur. Kortom, de
helse condities op Venus doen meer denken aan Dantes' inferno dan aan
de godin van liefde, waarnaar de planeet is vernoemd - tot teleurstelling
van degenen die tot voor enkele decennia meenden dat Venus een wereld
zou zijn van dampende oerwouden en zompige moerassen, bevolkt door
allerlei levensvormen en misschien zelfs civilisaties.
De ontwikkeling van de milieu's op Aarde en Mars verliepen aanvankelijk

ongeveer hetzelfde. Er kwam zeer snel een C02 dampkring tot stand en
erheersten oppervlaktetemperaturen, waarbij de door vulkanen uitgestoten
waterdamp tot oceanen kon condenseren. Nog steeds zijn op Mars de dalen

to zien, die door stromende rivieren zijn ingesneden - rivieren die lang
geleden regenwater naar zeeen hebben afgevoerd. Het is mogelijk dat er
in de zeeen van Mars toen primitief bacterieel leven was, zoals terzelfdertijd ook op Aarde het geval was. Tussen ongeveer vier en drie miljard
jaar geleden ging het echter mis op Mars. De planeet verloor het grootste
15
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deel van zijn dampkring en de oppervlaktetemperatuur daalde dramatisch.
Daardoor verdween vloeibaar oppervlaktewater en kwam er een eind aan
de eventuele embryonale biosfeer. Deze ineenstorting van het vroege martiaanse milieu was het gevolg van de kleinere massa van Mars, slechts 1/10
van die van de Aarde. Hierdoor koelde het inwendige van de planeet veel
speller af, waardoor de vulkanische activiteit en bijgevolg de toevoer van
CO, en waterdamp naar de dampkring, sneller zijn afgenomen dan op de
veel grotere Aarde en Venus. Bovendien is door de kleinere massa van Mars
de aantrekkingskracht van de planeet kleiner, waardoor bi j zware inslagen
dampkringgassen in de ruimte kunnen worden geslingerd, wat op de Aarde
en Venus nauwelijks mogelijk is - de ontsnappingssnelheid van Mars is
slechts de helft van die van de Aarde en Venus.

Het martiaanse oppervlak kwam in de greep van de barre condities die er
sindsdien heersen: een ijle COZ dampkring met een druk aan de basis die
slechts 0,6% is van de luchtdruk op Aarde, overeenkomend met de dicht-

heid van de aardse dampkring op veertig km hoogte, en oppervlaktetemperaturen die overal beneden het vriespunt liggen. Er is water op Mars,

maar uitsluitend als rijp, in de ijskappen op de polen, als permanent
bevroren bodemwater (de zogenaamde permafrost, die we op Aarde kennen

van de toendra's langs de poolkappen), en waarschijnlijk als vloeibaar
water op grotere diepte onder het oppervlak. Bij de huidige temperatuur
en ijle dampkring kan op het martiaanse oppervlak water niet in de vloeibare fase bestaan, maar uitsluitend als ijs of in de dampfase. Hoewel de
omstandigheden op Mars, van alle planeten, nog het meest overeenkomen
met die op Aarde, zijn zij voor onze begrippen toch uiterst onaangenaam
- koud, droog en een zeer ijle COZ dampkring met felle zandstormen. Een
en ander tot wanhoop van de velen die tot voor enkele decennia speculeerden over het bestaan van een martiaanse biosfeer en zelfs van intelligent
leven. Mars heeft in de barse oorlogsgod een passender naamgever dan
Venus in de hare.
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De Aarde: oase in de ruimte
Onze planeet is, in tegenstelling tot Mars, wel in staat geweest om de naar
onze maatstaven gunstige begincondities to behouden. De geregistreerde
geologische geschiedenis begint 3,8 miljard jaar geleden met de afzetting
van de oudste sedimentgesteenten die bewaard zijn gebleven, in WestGroenland. Die sedimenten laten zien dat er toen op Aarde soortgelijke
condities heersten als terzelfdertijd op Mars. Onder een C02-dampkring
(zonder zuurstofgas) waren er oceanen, hoewel het water misschien warmer
was dan nu. In de oceanen speelden zich dezelfde sedimentatieprocessen
of als vandaag de dag. De oppervlaktetemperaturen lagen dus binnen de
bandbreedte waarin vloeibaar water kan bestaan. De chemische eigenschappen van de sedimenten wijzen erop dat er in het oceaanwater toen al een
overvloed aan leven was, naar men aanneemt bacterieel leven.

De opvolgende paketten van sedimentgesteenten die, verspreid over de
gehele Aarde, in de aardgeschiedenis zijn afgezet (wat we het Geologisch
Archief noemen) laten zien dat Binds de afzetting 3,8 miljard jaar geleden
van de oudste bewaard gebleven sedimenten, de oppervlaktetemperaturen
steeds binnen de beperkte bandbreedte van vloeibaar water zijn gebleven
- in ieder geval op de lagere breedtegraden. Dit ondanks het feit dat de
Zon in de 4,6 miljard jaar van zijn bestaan geleidelijk zo'n 30 a 40% feller
is gaan schijnen. Er is dus een wereldwijd regelsysteem dat de temperatuur
aan het oppervlak van onze planeet reguleert, een aardse thermostaat.

Deze `thermostaat' maakt de Aarde al tenminste vier miljard jaar tot een

oase in de ruimte, de enige planeet waar condities heersen die Leven
mogelijk maken. Hoe de thermostaat in detail werkt, is vooralsnog onduideli jk - helaas, gezien de huidige discussie over het al dan niet optreden
van global warming als gevolg van de antropogene CO2-uitstoot. Het broeikaseffect van CO, is slechts een van vele factoren die het klimaat bepalen.
Andere factoren zijn bijvoorbeeld: fluctuaties in de zonnestraling en de
inkomende zonnewarmte; afscherming van de zonnestraling door wolken,
sulfaatmist, en vulkanisch en antropogeen stof; wolkenvorming, die onder
meer wordt bevorderd door de aanwezigheid van zwaveldioxide dat fun17
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geert als condensatiekern voor waterdruppeltjes; de uitstoot van SO,, ten
dele uit industriele bronnen, maar vooral afkomstig van vulkanen en de
grootschalige produktie van dimethylsulfide (CH3SO2CH3) door fytoplankton in de oceanen (welk gas in de hogere luchtlagen wordt omgezet
in SO,). Dan is er het vertikale warmtetrans port, vooral via de warmtepomp die werkt door verdamping van water aan het oppervlak en condensatie in hogere luchtlagen, evenals het laterale transport door lucht- en
oceaanstromen. Op hun beurt zijn die stromen weer afhankelijk van de
aanwezigheid en ligging van gebergteketens en de verdeling van land en
zee. Elk van de klimaatbepalende factoren is variabel, op korte of lange
termijn, en sommige zijn nog niet of onvolledig bekend. Het klimaatsysteem is een chaotisch systeem, een planeetomspannend netwerk van talloze
onderling samenhangende en op elkaar inwerkende processen. Dat men dit
systeem zou kunnen beschrijven als een serie mathematische vergelijkingen
die met behulp van megacomputers kunnen worden uitgewerkt, zoals geschiedt in de klimaatmodellen, moet wel een forse onderschatting zijn van
het extreem complexe netwerk van dampkring, oceanen, ijskappen, wol-

ken, de biosfeer, het aardoppervlak en hun interacties dat het klimaat
bepaalt.

Kooldioxide
De uitstoot van kooldioxide en water bij vulkanische activiteiten is in de
loop van de aardgeschiedenis steeds doorgegaan, hoewel geleidelijk afnemend naarmate de Aarde langzaam afkoelde. Het water kwam in de oceanen terecht, maar waar is al die CO, gebleven? Die is aan de dampkring
onttrokken als gevolg van allerlei geologische, chemische en biologische
processen, de zogenaamde mondiale C02-pompen. Veel van al dat verdwenen CO2is terechtgekomen in de enorme afzettingen van carbonaatgesteenten, in hoofdzaak kalksteen (CaCO3) en dolomiet (CaMg(C03)2) die in het
geologische verleden in zee zijn gevormd.

Belangrijke carbonaatafzettingen zijn onder andere de riffen die door
koralen en andere rifbouwende organismen zijn gevormd, zowel moderne
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rif fen, als de fossiele riffen waaruit imponerende gebergten zijn opgebouwd. Andere belangrijke carbonaatafzettingen zijn de opeenhopingen
van minuscule skeletjes van mariene eencellige organismen die kilometers-

dikke kalksteenafzettingen vormen (bijvoorbeeld in Zuid-Limburg), en
de chemische, niet-biogene neerslagen van carbonaatmineralen. Een andere
pomp die veel CO. aan de dampkring onttrekt, is de vorming van fossiele
biomassa, zoals aardolie, aardgas, steenkool en allerlei biogene bestanddelen
van sedimenten. De koolstof in deze materialen is afkomstig van C02 dat

planten door middel van de fotosynthese aan de dampkring hebben onttrokken onder afgifte van zuurstofgas, waarna organische resten, als gevolg
van geologische activiteiten, in sedimenten zijn begraven en zo zijn geisoleerd van de dampkring.

Als alle CO, dat nu in carbonaatgesteenten en fossiele biomassa ligt
opgeslagen, in de dampkring zou zijn gebleven, zou de C02-druk aan het
aardoppervlak nu ongeveer 70 bar bedragen, tweehonderdduizend maal
de huidige druk. Onze dampkring zou dan veel gelijkenis vertonen met die
van Venus - beide planeten bezitten ongeveer dezelfde hoeveelheid kool-

dioxide op of nabij het oppervlak, maar terwijl het op Venus een bestanddeel is van de dampkring, is het op Aarde grotendeels opgeslagen in
carbonaatgesteenten en fossiele biomassa.
Leven

In de oudste sedimentgesteenten wijst de isotopische samenstelling van
koolstof, met name de verrijking aan `licht koolstof, er op dat 3,8 miljard
jaar geleden de zeeen al vol leven waren. Dit leven was vrijwel zeker bacterieel. Onbetwiste fossielen uit die tijd zijn echter (nog) niet gevonden.
De oudste onbetwiste fossielen zijn driehonderd miljoen jaar jonger - zij
dateren van 3,5 miljard jaar geleden en representeren diverse soorten
bacterien: eencellige organismen, bestaande uit een primitieve cel zonder
kern en met DNA-molculen die niet in chromosomen zijn gerangschikt.
Deze primitieve cellen noemen we prokaryoten. Behalve de eencellige organismen die uitsluitend onder het microscoop zichtbaar zijn, dateren er van
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3,5 mil jard jaar geleden ook allerlei bouwsels die door complexe bacteriele
leefgemeenschappen zijn gemaakt op de bodem van lagunes en in ondiepe
getijdewateren, de zogenaamde stromatolieten: fijngelaagde, min of meer
ronde bouwsels met doorsneden van een paar centimeter tot enkele meters.
Stromatolieten worden ook nu nog gevormd, hoewel zeldzaam, in milieu's
waarin weinig andere levensvormen het kunnen uithouden, zoals bi jvoorbeeld in de hete, extreem zoute Shark Bay aan de kust van West-Australia.
Uit de grote verscheidenheid in de fossiele 3,5 miljard jaar oude stromatolietvormen blijkt dat er toen at een grote diversiteit moet zijn geweest
in de bacteriele leefgemeenschappen die de bouwsels maakten.
Hoe primitief deze vroege prokaryotische levensvormen ook waren, er moet

at een lange ontwikkeling aan vooraf zijn gegaan. De oorsprong van het
Leven is echter nog steeds een onopgelost vraagstuk. Elk levend organisme,

zelfs het eenvoudigste, is een complex samenstel van chemische verbindingen met het vermogen om een kopie van zichzelf to maken. De conventionele aanname is dat een spontane reeks van chemische reacties vroeg
in de aardgeschiedenis in een omgeving met vloeibaar water, steeds complexere organische molecules deed onstaan - waarbij het gaat om `organische moleculen' in de chemische betekenis, dus verbindingen van koolstof, niet afkomstig van levende organismen. Uit deze moleculen zouden
de chemische bouwstenen van het Leven zijn gevormd. Deze chemische
evolutie leidde tenslotte tot het ontstaan van de eerste levende organismen.
Het lijkt echter uitermate onwaarschijnlijk dat zelfs de allereenvoudigste
Ievende cel zou kunnen voortkomen uit een reeks toevallige chemische
reacties. Waar is het verschijnsel Leven dan vandaan gekomen ? Men speelt
tegenwoordig wel met het idee dat aan de `chemische evolutie' die tot het
verschijnsel Leven leidde, een of ander universeel, nog onbegrepen principe ten grondslag ligt, dat zelf-organisatie wordt genoemd. Dit Principe
zou er voor verantwoordelijk zijn dat fysische systemen, waaraan energie
wordt toegevoerd, steeds complexer van structuur worden. Volgens dit
Principe zouden bij de `chemische evolutie' die tot het ontstaan van Leven
leidde, chemische reacties in een omgeving met vloeibaar water die door
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de zon of vulkanische warmte wordt verwarmd, steeds complexere organische moleculen en tenslotte de eerste levende organismen hebben doen
ontstaan. Als dat inderdaad het geval was, dan is het zeer waarschijnlijk
dat het verschijnsel Leven niet een uniek, tot de Aarde beperkt fenomeen
in het Heelal is. In dit verband wordt met grote spanning uitgezien naar
de eerste monsters van de oudste sedimentgesteenten op Mars - als immers
daarin sporen van vroeger primitief leven kunnen worden aangetoond, zoals
dat ook in de 3,8 miljard jaar oude sedimenten op Aarde is geschied, dan
mag men er van uitgaan dat het verschijnsel Leven een universeel fenomeen is, dat overal tot ontwikkeling komt waar de fysische omstandigheden
daarvoor gunstig zijn.

Er zijn vele theorieen over de aard van de chemische reacties die tot het
ontstaan van Leven hebben geleid en de omgeving waarin zij plaatsvonden.
Sommigen menen zelfs dat het begin van die 'chemische evolutie' buiten
de Aarde plaatsvond. In de interstellaire ruimte en in meteorieten komen
immers allerlei organische moleculen voor, waaronder sommige die overeenkomen met de chemische bouwstenen van het Leven. Dergelijke complexe organische moleculen zouden vroeg in de aardgeschiedenis op Aarde
zijn `gezaaid' en de chemische voorlopers van het Leven zijn geweest.

Hoe dan ook, het geologisch archief en de overeenkomst in biochemische
kenmerken tussen alle levende organismen doen vermoeden dat alle Leven
afstamt van een enkele populatie van bacterien die rond vier miljard jaar
geleden heeft geleefd. Dit voorouderlijke leven verschilde waarschijnlijk
niet veel van sommige hedendaagse bacteriesoorten. Tot zo'n twee miljard
jaar geleden was er uitsluitend bacterieel Leven. Maar ook daarna zijn deze
primitieve organismen tot de dag van vandaag de essentie van de biosfeer
blijven uitmaken. Naast de `bacteriele wereld' is er slechts een bescheiden
rol weggelegd voor dat, wat wij in het dagelijks spraakgebruik de fauna
en de flora noemen. Bovendien kunnen de complexe, meercellige organismen die de zichtbare levende natuur vorm geven, slechts bestaan dankzij
de symbiose met allerlei soorten bacterien.
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Zuurstof
Op het eerste gezicht is een van de meest verbazingwekkende eigenschappen van de Aarde het hoge zuurstofgas-niveau in de dampkring. Chemisch

en planetair bezien, is dit een anomaliteit. Zuurstofgas wordt immers
voortdurend gebonden door allerlei reducerende stoffen, vooral tweewaardig ijzer dat in overvloed in de gesteenten van de aardkorst aanwezig is,
en verder door organisch materiaal en reducerende bestanddelen van vulkanische gassen. Alle zuurstofgas in onze dampkring zou dan ook snel
verdwijnen als er niet voortdurend `nieuw' gas zou worden toegevoerd.
Die toevoer komt in hoofdzaak uit twee bronnen. De kleinste bron is van
fysische aard: de dissociatie, het uiteenvallen van watermoleculen in de
bovenste lagen van de dampkring onder invloed van de ultraviolette straling

van de Zon. De vrijgekomen waterstof ontsnapt daarbij naar de ruimte,
terwi jl de zwaardere zuurstof achterblijft. De bi jdrage uit deze bron, thans
ongeveer 2,5 miljoen ton zuurstofgas per jaar, is echter triviaal in verge-

lijking met de ongeveer 266 miljoen ton per jaar, ruim honderd maal zo
veel, die afkomstig is uit de tweede bron, het samenspel van biologische
fotosynthese, respiratie, oxidatie en allerlei geologische processen. Bij de
fotosynthese, het proces waarbij een organisme de energie in zonlicht benut
om kooldioxide en water uit zijn omgeving om to zetten in koolhydraten
onder afgifte van zuurstof, komt zuurstofgas vrij en wordt organisch mate-

riaal geproduceerd. Daartegenover staat dat deze reactie ook in tegengestelde richting verloopt, doordat bij de ademhaling en bij de rotting of
verbranding van organisch materiaal zuurstofgas wordt gebonden. Een
klein deel van het geproduceerde organisch materiaal, thans ongeveer
honderd miljoen ton biogene koolstof per jaar - dat is zo'n 0,1% van de
mondiale produktie - wordt echter van de dampkring geisoleerd, doordat
het, als gevolg van geologische processen in sedimenten, wordt begraven.
Daarin blijft het uiteindelijk opgeslagen in de vorm van aardolie, aardgas,
steenkool en als fijn verdeeld organisch materiaal in sedimenten.
Het is dit begraven van dood organisch materiaal, dat het hoge gehalte van
zuurstofgas in de dampkring in stand houdt. Elk koolstofatoom dat aan de
kringloop van fotosynthese, ademhaling, rotting of verbranding en oxidatie
22
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wordt onttrokken, levert een nettowinst op van een zuurstofmolecuul. Het
huidige niveau van 21% representeert een evenwichtstoestand in dit complexe samenspel tussen biologische, geologische, chemische en fysische
processen. Omdat elk van de diverse bepalende factoren meer of minder
variabel is, is het resulterende zuurstofgas-niveau in de dampkring ook
niet constant en zijn er in het geologische verleden aanzienlijke fluctuaties
in het niveau opgetreden. Voor de laatste zeshonderd miljoen jaar heeft
men die fluctuaties uit sedimentgesteenten kunnen reconstrueren.
Ten minste 3,5 miljard jaar geleden waren er al bacteriesoorten, de cyanobacterien, die de fotosynthese beoefenden. De hoeveelheid vrij zuurstofgas

in de dampkring is echter tot zo'n twee miljard jaar geleden nauwelijks
boven het het anorganisch-fysische niveau gekomen, dat er ook zonder
biologische activiteit zou zijn, ongeveer 0,1% van het huidige niveau. Al
die ti jd moet de zuurstof die bi j de bacteriele fotosynthese werd geproduceerd, direct weer zijn gebonden. Dit wordt in hoofdzaak toegeschreven
aan twee processen: de oxydatie van reducerende gassen die bi j vulkanisme

werden uitgestoten (het vulkanisme was toen, bij de warmere inwendige
Aarde, veel heftiger dan nu), en de activiteit van bacterien die hun energie
voor levensfuncties ontlenen aan het gebruik van zuurstof om bi jvoorbeeld
tweewaardig ijzer to oxyderen dat in zeewater is opgelost. Zo zijn vroeg
in de aardgeschiedenis de reusachtige gebande ijzerformaties gevormd die
nu de belangrijkste bron van ijzererts vormen.
Direct gerelateerd aan de hoeveelheid zuurstofgas in de dampkring, is de
dichtheid van de ozonlaag op een hoogte van ongeveer 25-30 km. Deze
laag filtert de ultraviolette straling uit het zonlicht, die voor het Leven
schadelijk is. Toen het niveau van zuurstofgas in de dampkring nog zeer
laag was, was het beschermende ozon-schild' afwezig. Leven op de jonge
Aarde was daardoor beperkt tot zeeen, meren en rivieren op het land, waar
de waterkolom de gevaarlijke componenten van de ultraviolette straling
filtert, en tot beschutte plaatsen op het droge land. Er was toen echter nog
weinig landoppervlak. De jonge Aarde was een oceanische planeet, met
alleen vulkanische eilandjes en kleine continentale gebiedjes.
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Tussen 3,0 en 2,5 mil jard jaar geleden veranderde het aardoppervlak echter
ingrijpend. Geologische processen binnenin de planeet brachten een drastische uitbreiding van de continentale gebieden teweeg, waardoor de jonge'

oceanische Aarde met slechts weinig droog land overging in de huidige
`volwassen' Aarde met haar verdeling in oceanen en landgebieden. Daarbij
nam ook het areaal van de ondiepe zeeen langs de continenten toe, die in
biologisch opzicht nog steeds het vruchtbaarste mariene milieu vormen.

Hierdoor trad er een versnelling op in de evolutie van het zeeleven. Het
gecombineerde effect van al deze veranderingen was, dat de hoeveelheid
zuurstofgas in de dampkring begon to stijgen -in feite de grootste mondiale milieuvervuiling die ooit de Aarde heeft geteisterd. Dit leidde ertoe
dat tussen 2,0 en 1,5 miljard jaar geleden eukaryotische organismen evolueerden, gekenmerkt door cellen met een kern en met de DNA-moleculen

gerangschikt in chromosomen - in tegenstelling tot de primitievere
prokaryotische bacterien. De eerste eukaryotische levensvormen waren
eencellige organismen, de protozoa, maar al snel evolueerden ook meercellige organismen, die alle een omgeving nodig hebben met ten minste
enig vrij zuurstofgas. Bacterien, daarentegen, kunnen niet in een oxygene
omgeving leven, behoudens enkele soorten die vermoedelijk betrekkelijk
recente evolutionele aanpassingen zijn. Voor bacterien betekende de
stijging van het zuurstofgas-niveau de vergiftiging van hun leefmilieu,
zodat het bacteriele leven zich moest terugtrekken in anoxygene milieus
-zoals bi jvoorbeeld in uw darmen, die voor bacterien een soortgelijke rol
vervullen als ruimtepakken voor mensen: mini- systeemp jes waarin het ge-

schikte leefmilieu wordt gehandhaafd.
De toenemende hoeveelheid zuurstofgas in de dampkring begon zi jn sporen
na to laten in sedimenten die ongeveer 1,8 mil jard jaar geleden zijn afgezet.

Op basis van de fysiologische kenmerken van fossiele dieren wordt verondersteld dat ongeveer 650 miljoen jaar geleden het zuurstofgas-niveau
was gestegen tot ongeveer 7% van het huidige niveau, en honderd miljoen
jaar later tot ongeveer 10%. Rond 470 miljoen jaar geleden begon de verovering van het landoppervlak door planten en dieren, wat impliceert dat
de hoeveelheid zuurstofgas in de dampkring toen was gegroeid tot boven
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10% van het huidige niveau. Bij een lager niveau is de ozonlaag to ijl om

de ultraviolette straling van de Zon zodanig to filteren dat het landoppervlak een leefbare omgeving wordt. Maar de komst van de landvegetatie dreef op zijn beurt het zuurstofgas-niveau in de dampkring snel verder
omhoog, tot ongeveer het huidige niveau. Sindsdien is het altijd hoog ge-

bleven, maar veel hoger dan nu, 21%, kan het nooit zijn geweest: dan
zouden op grote schaal spontane branden uitbreken die het zuurstof-niveau
weer omlaag brengen.

Tweedeling aardkorst
De Aarde is de enige planeet waar het oppervlak wordt gekenmerkt door
een geprononceerde tweedeling in topografisch hooggelegen, continentale,
en laaggelegen, oceanische gebieden, met een gemiddeld hoogteverschil van
3.900 meter. Geen andere planeet heeft een vergelijkbare dichotomie van

het oppervlak, zoals bijvoorbeeld een vergelijking van de reliefverdeling
laat zien tussen Aarde en Venus, de planeet die in geologisch opzicht het
meest overeenkomt met de Aarde.

De tweedeling van de aardkorst in continentale massa's, die 2/5 van het
aardoppervlak beslaan, en de laaggelegen vloer van de oceanen reflecteert
een fundamenteel verschil in chemische samenstelling. De aardkorst van
de vloer van de oceanen bestaat uit het vulkanische gesteente basalt. In de
continentale gebieden wordt de aardkorst gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan gesteenten, met als gemiddelde samenstelling die van het
gesteente dioriet. Chemisch verschilt dioriet van basalt door hogere gehal-

tes silicium, kalium en natrium, en lagere gehaltes ijzer, magnesium en
calcium. Het verschil in soortelijk gewicht, 3,0 voor basalt en 2,8 voor
dioriet, maakt dat de continentale korst dikker is dan de oceanische korst,
waardoor het isostatisch evenwicht van de aardkorst ten opzichte van de
daaronder liggende aardmassa wordt gehandhaafd - vergelijk een ijsberg
die op water drijft. Dit streven naar isostasie en het verschil in soortelijk
gewicht veroorzaken het hoogteverschil tussen oceanen en continenten.
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Continenten en de basaltische vloer van de oceanen vormen tezamen de
aardkorst, de dunne buitenste schil van de Aarde. Beide ontstaan als gevolg
van geologische processen in de onderliggende aardmantel -de aardmassa
tot een diepte van 2.900 km, in hoofdzaak bestaande uit ijzer-magnesiumsilicaten. Daaronder bevindt zich de metallische kern van de Aarde. De
buitenste 100 km van de Aarde, de lithosfeer, is star en rigide. Daaronder
ligt een 200 km dikke laag, de asthenosfeer, die warmer en enigszins plas-

tisch is. De bovenste rigide laag, de lithosfeer, is verbrokkeld in een
mozalek van een twintigtal afzonderlijke stukken, to vergelijken met de
stukken van een legpuzzle. Deze lithosfeerplaten, met inbegrip van de
continenten, bewegen ten opzichte van elkaar als ijsschotsen op het water
tengevolge van stromingen in de onderliggende asthenosfeer. Die stromingen worden aangedreven door de warmte die binnen in de Aarde wordt
geproduceerd door het verval van radioactieve elementen.

Dit geheel van processen staat bekend als platentektoniek. Tot de platentektonische processen behoort ook de vorming van continentale en oceanische korst. Oceanische korst ontstaat waar twee lithosfeerplaten uitelkaar
drijven, en de daardoor ontstane spleet continu wordt opgevuld door basaltisch magma dat uit de aardmantel opwelt. Waar twee lithosfeerplaten convergeren, zakt in een zogenaamde subductiezone de oceanische korst van

de ene plaat onder een andere plaat, en verdwijnt weer in de mantel.
Gemiddeld ligt er zo'n honderd miljoen jaar tussen de vorming van oceanische korst aan de achterkant van de lithosfeerplaat en haar verdwijning
in de subductiezone aan de voorkant, maar in het geologische verleden,
toen de interne radiogene warmteproduktie hoger was, verliep dit proces
sneller.
Tijdens het verblijf van de oceanische korst aan het aardoppervlak vinden

er echter op grote schaal reacties plaats tussen het korstgesteente en
oceaanwater. De oceanische korst die aan de voorkant van de plaat in de
subductiezone verdwijnt, heeft hierdoor chemisch een andere samenstelling
dan de basalt die aan de achterkant van de plaat is gegenereerd. Wanneer
de voorkant van de plaat in de subductiezone omlaag gaat, komt het in een
26

De Aarde a/s planetair systeem

steeds warmere omgeving en vindt op een diepte van zo'n 100 km gedeeltelijke opsmelting plaats. Zo ontstaat nieuw magma, maar als gevolg van de
chemische veranderingen die de plaat op de oceaanbodem heeft ondergaan,
heeft dit magma nu een dioritische samenstelling. Continentale korst is dus
het produkt van enerzijds de reacties tussen de basaltische oceanische korst
en vloeibaar water, en anderzijds platentektonische processen. Aangezien

er op de andere planeten geen vloeibaar oppervlaktewater is, vinden we
continentale korst uitsluitend op Aarde.

Systeem Aarde
Dampkring, oceanen, biosfeer, landoppervlak, aardkorst, de diepe Aarde,
en al hun wisselwerkingen vormen tezamen een geintegreerd systeem, het
systeem Aarde. Alle componenten van de Aarde spelen een rol in dit systeem. Zo zorgt bijvoorbeeld het samenspel van biosfeer, hydrosfeer en
dampkring er al ten minste vier mil jard jaar voor, dat de luchttemperaturen
aan het aardoppervlak grotendeels binnen de bandbreedte blijven waarin
vloeibaar water kan bestaan. Omgekeerd zou er zonder vloeibaar water en
onder sterk afwijkende fysische omstandigheden geen leven kunnen bestaan. Dierlijk leven heeft zuurstofgas nodig, maar dit gas is er uitsluitend
dankzij de fotosynthese van planten, en het begraven van biomassa in sedimenten als gevolg van geologische processen. Continenten spelen een belangrijke rol in de evolutie van de biosfeer, maar continentale korst is het
produkt van het samenspel tussen platentektonische processen en de reacties
tussen basaltische oceanische korst en oceaanwater. Alles hangt met alles
samen. Dit `systeem Aarde' reikt van het binnenste van onze planeet tot
de bovenste dampkring, de profundis ad astra .

Het systeem functioneert al ten minste vier miljard jaar, zij het, dat het
in de loop van de tijd in een aantal opzichten is geevolueerd. Het wordt
aan de gang gehouden door enerzijds de inkomende zonne-energie, die in
de loop van de ti jd met het warmer worden van de Zon geleidelijk is toegenomen, en anderzijds de eigen warmteproduktie van de Aarde, die door
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bet verval van de warmteproducerende radioactieve isotopen geleidelijk
is afgenomen.
De planeet Aarde is dus niet alleen maar een kolonie in de ruimte die door
bet Leven in bezit is genomen. De biosfeer is meer dan alleen maar een
grote verscheidenheid van biota en biologische processen binnen de natuur-

lijke habitat van bodem, zee en lucht. De `levende' en de `dode' natuur
vormen tezamen een allesomvattend systeem dat men in zijn functioneren
als een levend wezen kan opvatten, een soort superorganisme. Het omvat
de biosfeer en haar gehele planetaire omgeving, en wordt tegenwoordig
wel aangeduid als Gaia naar de vroeg-Griekse godin, die Moeder Aarde
personifieerde.
In de natuurwetenschappen verstaat men onder bet begrip `Gaia' bet concept van een allesomvattend mondiaal, complex netwerk van terugkoppelingen en regelsystemen, dat collectief de condities reguleert die aan bet
aardoppervlak heersen. Dit systeem houdt zichzelf in stand door allerlei
zelfregulerende mechanismen. Hoewel zij voortdurend onderhevig is aan
veranderingen, handhaaft de Aarde, dankzij dit netwerk, als enige planeet

in ons Zonnestelsel al tenminste vier miljard jaar de condities aan het
oppervlak die Leven mogeli j k maken -waarbi j het Leven zelf mede zorgdraagt voor bet handhaven van die condities. Als zodanig is onze planeet
uniek in bet Zonnestelsel, en misschien, hoewel niet zo waarschijnlijk, in
bet Heelal.

Het idee, om bet functioneren van de Aarde to zien als een samenhangend
geheel, is al twee eeuwen geleden naar voren gebracht. Dit systeemdenken
is echter op de achtergrond geraakt als gevolg van de fragmentarisering
van de natuurwetenschappen in de achttiende eeuw, waardoor scherp afge-

bakende deelgebieden ontstonden - bet reductionistisch denken. In het
laatste kwart van deze eeuw is er echter een omslag en worden er allerwegen in de natuurwetenschappen weer unificerende concepten ontwikkeld. In de aardwetenschappen heeft de opvatting dat de Aarde als een
`organische eenheid' functioneert, een enorme impuls gekregen in bet begin
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van het ruimtevaart-tijdperk, toen men voor het eerst de beelden zag van
de planeet Aarde als entiteit in de welhaast oneindige ruimte. Dit confronteerde de wetenschap schoksgewijs met een `planetaire visie' op onze
planeet.

De Mens
In sommige kringen interpreteert men de ontwikkeling van het `systeem

Aarde' als deel van het zogenaamde antropisch principe dat stelt, dat de
gehele evolutie van Heelal en Aarde er van begin of aan op gericht was om
uiteindelijk de Mens voort to brengen. Deze zienswi j ze wordt tegenwoordig

onder andere in christelijke kringen gretig omarmd. Voor het `systeem

Aarde' zou dit impliceren dat vier miljard jaar geleden in de oudste
bacteriesoorten al de evolutionele marsroute was vastgelegd die uiteindelijk tot de evolutie van de Mens moest leiden. Dit is in tegenspraak met
wat de paleontologie ons laat zien. Uit het fossiel-archief blijkt immers,

dat de evolutionele ontwikkeling van fauna en flora helemaal niet zo
rechtli jnig is verlopen als men vroeger dacht, maar dat er voortdurend is
geexperimenteerd met doodgelopen li jnen -een soort `trial and error'. Het
waren min of meer toevallige factoren, bijvoorbeeld in het Ieefmilieu, die
bepaalden welke evolutionele ontwikkelingen konden doorlopen. Een aantal

spectaculaire fossiel-vindplaatsen laat zien, dat als sommige van die
doodgelopen evolutielijnen succes gehad zouden hebben, er in de dierenwereld ontwikkelingen zouden zijn geweest volgens bouwplannen die radicaal anders zijn dan de gangbare.

Een frappant voorbeeld van een `toevallige' bepalende factor in de biologische evolutie, is de plotselinge mondiale milieucatastrofe van 65 miljoen
jaar geleden, aan het einde van het geologische tijdperk dat Krijt genoemd

wordt. Onze planeet kwam toen in botsing met een planetolde met een
doorsnede van zo'n tien km, dat een explosie teweegbracht met de kracht
van ongeveer honderd miljoen megaton TNT equivalent, overeenkomend
met de gelijktijdige detonatie van zo'n vijf miljard atoombommen van het
Hiroshima-type. De explosie deed een krater ontstaan met een doorsnede
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van bijna driehonderd km, die bewaard is gebleven in de ondergrond van
de noordpunt van Mexico's schiereiland Yucatan. Zij had tot gevolg, dat
de Aarde het toneel werd van een milieuramp van onvoorstelbare omvang.
De biosfeer kreeg het daarbij zwaar to verduren: ruim 70% van de bestaan-

de diersoorten stierf uit, zowel op land als in zee. Tot de soorten die
verdwenen, behoorden vermoedelijk ook de laatste dinosauriersoorten die
toen nog op Aarde rondzwierven. Maar na de ramp herstelde het milieu

zich in geologisch zeer korte tijd en ondergingen de overlevende diersoorten een snelle evolutionele expansie en diversificatie. Nadat reptielen
150 miljoen jaar de overheersende gewervelde landdieren waren geweest,
zagen de zoogdieren, die tot dan toe klein en onopvallend waren gebleven,
hun kans schoon. Dit resulteerde in de opvulling door zoogdiersoorten van
alle `ecologische niches' die de reptielen, als gevolg van de catastrofe, leeg
hadden achter gelaten. Als de botsing en de daardoor veroorzaakte mondiale milieucatastrofe van 65 miljoen jaar geleden niet hadden plaatsgevonden,
is niet in to zien waarom de zo succesvolle reptielen niet de overheersende
landdieren zouden zijn gebleven. De explosieve evolutionele radiatie van
de zoogdieren zou dan niet zijn opgetreden en het genus Mens zou niet 2,5
miljoen jaar geleden op het aardse toneel zijn verschenen.
Er zijn in de aardgeschiedenis meer inslagen geweest van reusachtige boli-

den uit de ruimte die het aardse milieu en de biosfeer hebben geteisterd
en de biologische evolutie een andere wending hebben gegeven. Dergelijke
zware inslagen doen zich voor met tussenpozen van tientallen tot honder-

den miljoenen jaren. Het gaat daarbij om lichamen met de omvang van
een flinke berg, zoals de planetoide Gaspra (ongeveer dertig km Lang en
dertien km dik), die in 1992 door de ruimtesonde Galileo van nabij werd
gefotografeerd.

Het lijkt.erop dat er, naast de inslag van 65 miljoen jaar geleden, in de
aardgeschiedenis nog andere mega-inslagen zijn geweest, die gepaard gingen met een mondiale biotische crisis, een massaal uitsterven in fauna en
flora (mass extinction). Zij stuurden de evolutionele ontwikkeling van de
biosfeer telkens abrupt in een andere richting. Het is echter pas de laatste
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jaren, dat men zich het geologisch belang van inslagen is gaan realiseren:
tot voor kort was een van de paradigmata in de aardwetenschappen immers dat de ontwikkeling van het `systeem Aarde' moet worden verklaard
met behulp van interne, aardse geologische factoren. Alleen fluctuaties
in de inkomende zonnewarmte werden als externe geologische kracht toegelaten; andere extraterrestrische factoren mochten geen rol spelen.
De geologisch korte tijd waarin het `systeem Aarde' zich na elke mondiale
milieucatastrofe heeft hersteld, toont aan wat voor een robuust systeem
het is. Het is niet zo kwetsbaar als milieugroeperingen vandaag de dag pos-

tuleren. Menselijke activiteiten hebben er op lange termijn nauwelijks
invloed op. Het is natuurlijk waar dat mensen verantwoordelijk zijn voor
bijvoorbeeld een `masaal uitsterven' in fauna en flora, maar de schaal
waarop dat gebeurt, is bescheiden in vergelijking tot de biotische crises
als gevolg van de milieucatastrofes in het geologisch verleden. Ook onze
beinvloeding van het milieu kan niet anders worden gezien dan als rimpel-

tjes in het functioneren van het systeem.

De robuustheid van het `systeem Aarde' impliceert niet, dat wij de bezorgdheid over de menselijke aantasting van het milieu niet serieus moeten
nemen. Op korte termijn kunnen we onze directe leefomgeving voor onszelf wel degelijk onbewoonbaar maken. Vooral de explosieve groei van de
wereldbevolking wordt een steeds storender element in het complexe `sys-

teem Aarde'. Ongeveer tienduizend jaar geleden, toen de mensheid van
de nomadische levenswijze van jager-verzamelaars in de voorafgaande
honderdduizenden jaren begon over to gaan naar de sedentaire levenswijze
van boeren en veehouders, bedroeg de totale wereldbevolking vijf a tien
miljoen mensen. De invloed van menselijke activiteiten op de natuurlijke
omgeving was toen verwaarloosbaar. In de Romeinse tijd, tweeduizend jaar
geleden, was de wereldbevolking al uitgegroeid tot ongeveer 250 miljoen.

Bij de laatste eeuwwisseling bevolkten ongeveer twee miljard mensen
de Aarde, thans zijn het er 5,6 miljard en volgens de somberste prognoses zullen er in 2150 rond dertig miljard mensen zijn. Vrijwel alles
wat tegenwoordig valt onder het omineuze hoofd `milieuproblematiek', is
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direct of indirect het gevolg van deze explosieve bevolkingstoename. In

feite zijn maatregelen tegen milieuvervuiling dan ook niet meer dan
symptoombestrij ding. Wil de planeet Aarde ook in de komende eeuwen

voor de mensheid een oase in de ruimte blijven, dan zal de groei van
de wereldbevolking moeten worden afgeremd, want dertig, twintig of
misschien zelfs al tien miljard mensen is meer dan onze planeet blijvend
op een redelijk welvaartsniveau kan onderhouden.
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De afgelopen zomer zijn wij getuige geweest van een debat in de media

en in de Kamer over de vraag of de evolutietheorie verplicht moest
worden voor het centraal-schriftelijk eindexamen van het VWO. Duidelijk is geworden dat er nog steeds een grote weerstand bestaat tegen de
gedachtengang dat het leven zich geleidelijk ontwikkeld heeft uit heel
eenvoudige vormen en dat de culminatie van deze ontwikkeling, onze
eigen snort, aan diezelfde stamboom van het leven ontsproten is. Een

voorstelling die blijkbaar bevredigender is voor ons zelfbeeld, is die
waarbij er een breuk in die boom zit. Wij stellen ons graag op een
voetstuk.

Een deel van de weerstand die de evolutietheorie oproept, komt uit een
levensbeschouwelijke achtergrond. Voor veel mensen is de visie die de
evolutietheorie geeft op het ontstaan van het leven en op alles wat wij
waardevol achten in dat bestaan, niet acceptabel. Immers de neo-darwinistische evolutietheorie gaat ervan uit dat de complexe structuren zoals
we die in de natuur aantreffen, onszelf daarbij inbegrepen, het resultaat
zijn van een heel geleidelijk proces van mutatie, van verandering, waarop dan natuurlijke selectie ingrijpt, maar waarbij de mutaties zelf ad
random plaatsvinden en niet volgens een of ander sturend principe. Wel
is het zo dat natuurlijke selectie richting geeft aan de ontwikkeling en
aan dat hele complexe tafereel dat het theater van het leven vormt. Toch
is voor veel mensen deze wetenschappelijke visie problematisch in relatie
tot de levensbeschouwelijke opinies die ze koesteren. Daar wil ik niet
verder op ingaan, maar het is een feit dat de debatten hoog kunnen op*

Deze tekst is een uitwerking van bandopnamen die wij van de lezing van
professor Van Hooff gemaakt hebben. De tekst werd door hem op fouten
nagelezen.
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lopen; dat heeft u deze zomer gemerkt. Ik wil hier volstaan met de constatering dat het alternatief dat voor de evolutietheorie wordt opgevoerd,
het creationisme, in de eigenlijke zin geen wetenschappelijke theorie is.
Immers, in tegenstelling tot de evolutietheorie, die probeert op grond
van natuurwetenschappelijke argumenten, inducties en deducties, een
systeem van verklaringen to geven, wordt in het creationisme het feitelijke probleem buiten de verklaringskaders geplaatst die wij als natuurwetenschappers hanteren.

Creationisten spreken graag over evolutionisten, alsof het ook hier om
een soort `geloofsovertuiging' gaat, en stellen dan dat de evolutietheorie
niet bewezen zou kunnen worden.
Nu weet eenieder die een beetje kennistheoretisch onderlegd is, dat geen
enkele theorie bewezen kan worden. Popper, Lakatos en anderen hebben

ons laten zien dat we in het wetenschappelijk denken theoretische
frameworks ontwikkelen: verklaringsmodellen voor de processen die we
in de werkelijkheid waarnemen. In principe is het mogelijk om aan to

tonen dat uit theorieen voortspruitende predicties niet kloppen met
wat we waarnemen en daarmee een falsificatie van een wetenschappelijk

model opleveren. Maar een bevestiging van een predictie door waarnemingen geeft alleen maar aan dat de theorie niet weerlegd is. Het valt
immers nooit uit to sluiten dat er niet een veel passender theorie is.
De evolutietheorie past uitstekend bij de vele gegevens die in de loop
van de laatste honderd jaar zijn verkregen. Het is een zeer consistente en

uiterst robuuste theorie, maar het is natuurlijk, zoals bij elke wetenschappelijke theorie, niet mogelijk om aan to tonen dat zij het laatste
ware woord levert. Het is echter wel een onmogelijke opgave om een
alternatieve theorie to bedenken die evenveel recht doet aan de overstelpende veelheid van gegevens en samenhangen. Kortom, waar het in
de wetenschap feitelijk altijd om gaat, is gedachten en theorieen tegen
elkaar of to wegen en to beschouwen welke de grootste mate van plausibiliteit heeft, welke in het licht van de veelheid van gegevens de grootste
robuustheid en de grootste verklarende kracht heeft.
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Ik neem aan dat de meesten van u de basisgegevens waar het om gaat in
de evolutietheorie, heel wel beheersen, maar we zullen ze toch even de

revue laten passeren. Het idee van evolutie berust op het feit dat
we langzamerhand, in de loop van de geschiedenis van de biologische
wetenschap, de aardwetenschappen en astronomie, erachter kwamen dat

er een opeenvolging van verschijningsvormen van het leven is, die
uiteindelijk het beste kon worden begrepen in het licht van een ontwikkelingsproces.
Het is nog niet zo lang geleden, ruim twee eeuwen, dat men er algemeen

vanuit ging dat de levensvormen die op aarde voorkomen, er van den
beginne of aan in diezelfde varieteit en diversiteit geweest zijn en via
een scheppingsact op deze aarde geplant zijn.
Maar toen geleidelijk aan de fossiele vondsten talrijker werden, werd
ook duidelijk dat er levensvormen zijn geweest die op dit moment niet
meer voorkomen. Toen men systematisch in de aardlagen ging graven,
ontstond al snel de indruk dat er een opeenvolging was waarbij in
recentere aardlagen regelmatig organismen aangetroffen werden die
meer leken op de hedendaagse levensvormen. Hoe ouder de aardlagen,
hoe minder dat het geval was. Het leek er dus op alsof er, zoals Cuvier
en Geoffrey Saint Hilaire het zagen, een repetitie van opeenvolgende
creaties moest zijn geweest waarbij de schepper zijn bouwplan telkens
weer wat had kunnen verfijnen op basis van de ervaringen die hij blijkbaar met het vorige opgedaan had. Die gedachte van een repetitieve
schepping maakte echter al spoedig plaats voor een idee van een zich
geleidelijk ontwikkelen van levensvormen uit voorgaande levensvormen.
Lamarck nam aan dat levende organismen zich geleidelijk kunnen wijzi-

gen doordat ze streven naar aangepastheid. Verder nam hij aan dat,
wanneer organismen nieuwe, aangepaste, eigenschappen hebben verworven, deze op de een of andere manier in hun erfgoed verankerd raken en

zouden kunnen worden voortgedragen naar volgende generaties (men
had toen nog geen flauw idee hoe de erfelijkheid in elkaar zat). Tenslotte, het markeerpunt in ons hele denken wordt gevormd door de reis
van Charles Darwin met de Beagle. Toen werd een gedachte geformu-

leerd die ook heden ten dage nog de basis is voor het denken over
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evolutie. Ti jdens deze reis kwam Darwin tot het inzicht wat de meest
belangrijke factor in de evolutie is: de natuurlijke selectie. Er bestaan
levensvormen in allerlei varianten. Ook binnen een soort is geen enkel
individu identiek aan een ander, en de natuurlijke selectie haalt daaruit
de best aangepaste of de fittest. Die gedachte is nog steeds de grondslag
van het huidige denken over evolutie.
Darwin kwam tot zijn denkbeelden omdat hi j vertrouwd was met het
fenomeen van de kunstmatige teeltkeus. Hem was bekend dat vele van
de bestaande huisdierrassen en de varieteiten die daarin zijn gefokt,
inderdaad zijn geteeld via teeltkeus, via selectie. Dat bracht hem op het
idee dat natuurlijke selectie de sleutel zou moeten zijn tot het begrijpen
van de ontwikkeling van een veelheid van - en dat is het belangrijke aangepaste levensvormen en aangepaste kenmerken en structuren.
Een van de paradepaardjes in de evolutietheorie is onze voorstelling over

de evolutie van de paardachtigen. Het gaat om een verbazend fraaie
reconstructie waarbij men, op basis van wat men gevonden heeft bij
opgravingen in verschillende aardlagen, geleidelijk aan tot een fraai
samenhangend beeld is gekomen. Aan het begin staat een heel klein, in
het bos levend, tapir-achtig wezentje met drie hoeven (uit het bouwplan

van de zoogdieren zijn er op dat moment al twee verloren gegaan).
Geleidelijk groeit dat dier en wordt het een steppedier, een graseter. Van
de brede radiatie die er is geweest, is het huidige genus Equus de enige
die is overgebleven: een groot dier, een grazer, met een teen per poot.

Dat is het soort gegevens dat het beeld opdringt van een geleidelijk
ontwikkelingsproces.

Een tweede belangrijk aspect

is het verschijnsel `aangepastheid':
eenieder die kijkt naar de verscheidenheid aan vormen die zich voordoet, valt het op dat al deze vormen een structuur hebben, een ordening,
een patroon, die bijna perfect aansluit op het gebruik, op de functies die
ermee verbonden zijn. De vleugel van een vleermuis weerspiegelt als het

ware een `ontwerp', zoals ook ledematen van andere dieren `een ontwerp'
weerspiegelen. Daarbij zie je ook dat telkens dezelfde basiselementen bij

een reeks van soorten terug to vinden zijn. We spreken van homologe
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structuren: structuren die in hun vorm, in hun ordening, zich telkens in
verschillende patronen herhalen. Dat roept de gedachte op dat het gaat
om verschillende varianten van een basispatroon. Dit soort variatie op
thema's zien we telkens terug in de natuur.
Het gegeven dat er een geleidelijke ontwikkeling is, dringt zich onmiskenbaar op als je naar allerhande soorten gaat kijken. Een belangrijk

aspect is dat er aanpassing is, dat er als het ware in het ontwikkelingsproces een steeds fijnere toespitsing plaatsvindt op de specifieke
eisen die vanuit het milieu aan een dier- of plantensoort gesteld worden.
Het darwinistische evolutiemodel probeert dat to verklaren op grond van
de volgende samenhangen. Het model gaat er namelijk vanuit - en dat
heeft Darwin ook duidelijk gezien - dat vrijwel alle levende soorten een
veel groter reproductiepotentieel hebben dan nodig is om de snort in zijn
milieu op een stabiel niveau to houden. Met andere woorden, het reproductiepotentieel is groter dan de draagkracht van het milieu voor die
soort en dat betekent weer dat het aantal overlevenden beperkt wordt. Er
is sprake van competitie. Darwin zag dat geen enkel individu in zijn
eigenschappen hetzelfde is. Variatie in eigenschappen kan berusten op
verschillen in omgevingsfactoren die het ontwikkelingsprogramma van
een organisme kunnen beinvloeden; daardoor kunnen verschillende verschijningsvormen (fenotypen) ontstaan. Maar van een heleboel eigen-

schappen staat vast dat ze tevens berusten op (soms heel geringe)
genetische, dus erfelijke, verschillen. Wanneer er erfelijke variatie is,
dan betekent dat automatisch dat een populatie gevoelig wordt voor

natuurlijke selectie. Die natuurlijke selectie houdt namelijk in dat
de `beter' aangepaste eigenschappen de overhand krijgen. Wanneer er
telkens nieuwe variatie in de aanleg van eigenschappen ontstaat - we
noemen dat mutaties - leidt dit automatisch tot voortgaande adaptatie en
perfectionering.
Darwin besefte dat ook, en was er als eerste van overtuigd dat de perfectie die we kunnen zien in de natuur, zou kunnen worden toegeschreven aan een proces van natuurlijke selectie.
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Dat natuurlijke selectie bestaat en optreedt, wordt inmiddels ondersteund door een grote hoeveelheid waarnemingen.

Een klassiek voorbeeld is dat van Biston betularia, een motje waarvan al
in de vorige eeuw ontdekt werd dat het zich veranderde. Rond 1850 bestond in de Engelse Midlands meer dan 95% van de populatie uit grijze,
gespikkelde motten. Rond 1900 was in de Midlands vrijwel geen gespikkelde mot meer to vinden, maar waren alle motten zwart. Een melanistische vorm had de overhand gekregen. Dit fenomeen werd toegeschreven aan de industriele revolutie. Door de uitstoot van roet, veel zwavel
en andere stoffen in de atmosfeer, stierven korstmossen op boomstammen uit (en het waren juist de kleuren van de korstmossen waarmee de

gespikkelde variant van het motje zoveel gelijkenis vertoonde). De
boomstammen werden relatief donker en egaal van kleur. Er is alle reden
om aan to nemen dat de gespikkelde mot verdween omdat predators die
op de motten jagen de verschillende motten visueel kunnen onderschei-

den. Dat heeft tot gevolg dat tegen een gespikkelde achtergrond de
gespikkelde mot grotere overlevingskansen heeft en tegen een zwarte
achtergrond de zwarte mot. In een meer recente studie is dit ook
aangetoond. Gemerkte motten werden in grote aantallen uitgezet, zowel
gespikkelde als zwarte vormen. Na verloop ,an tijd zijn vallen uitgezet

en werd gekeken wat er teruggevangen werd. Inderdaad bleek in het
stedelijk milieu van Birmingham het percentage teruggevangen zwarte
dieren veel groter to zijn dan gespikkelde dieren. Met andere woorden,
de zwarte hebben het daar blijkbaar veel beter gedaan. Op het platteland
werden er meer gespikkelde terruggevangen; de zwarte zijn daar blijk-

baar voor een belangrijk deel verdwenen. Biston betularia vormt een
klassiek voorbeeld waarbij de invloed van natuurlijke selectie zichtbaar
werd gemaakt.

Een interessant aspect aan de theorie van natuurlijke selectie is dat de
selectie plaatsvindt op het niveau van individuen. In het verleden is wel
eens gedacht dat evolutie plaatsvindt op een manier, die ertoe zou leiden
dat bepaalde varianten zich zouden ontwikkelen om het voortbestaan van
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de snort to garanderen. Maar op het ogenblik weten we dat natuurlijke
selectie plaatsgrijpt op het niveau van het individu. Dit is onder andere
aangetoond in een klassieke studie van David Lack, waarin het aantal
overlevende jongen van een bepaalde vogelsoort vergeleken werd met de
grootte van de legsels waar ze uit voortkomen. Men had al geconstateerd
dat vele vogels de omvang van hun legsel beperken tot een bepaald gemiddelde. Men heeft dat wel uitgelegd als een natuurlijke inperking die
dieren en planten zichzelf opleggen om to voorkomen dat er overbevol-

king ontstaat. Als u daarover nadenkt, dan realiseert u zich dat dit
uiterst onwaarschijnlijk is, want hoe zou de soort moeten `weten' wat
goed voor ze is. Alsof er ergens een notie rondzweeft die vertelt wat ten
bate van het voortbestaan van een soort gunstig zou zijn.
David Lack heeft laten zien dat het intomen van de legselgrootte niet aan
een dergelijk algemeen belang kan worden toegeschreven. We weten dat
verschillen in legselgrootte voor een deel bepaald worden door verschillen in erfelijke aanleg. Je zou dan verwachten dat na verloop van tijd de

dieren met de grotere legsels (en de betreffende aanleg daarvoor), in
de populatie zouden gaan overheersen. Lack constateerde echter dat de
jongen die komen uit nesten met een modale grootte, later het meest
werden teruggevangen. Met andere woorden, natuurlijke selectie vindt
hier blijkbaar niet plaats op grond van een of ander overkoepelend
belang, maar simpelweg op grond van het feit dat jongen die komen uit
een legsel van modale grootte, een betere kans om to overleven hebben.
Het gaat dus om selectie op basis van individueel voortplantingssucces.
Er zijn inmiddels veel soortgelijke studies gedaan die dit bevestigen. Het
betekent dat een kenmerk zich ontwikkelt als de drager van dit kenmerk
daarmee meer nakomelingen nalaat dan dragers van alternatieve kenmerken. Dit is het fundament van het evulutionaire systeem.

Laten we het model van Darwin samenvatten. We hebben variatie in
eigenschappen. De varianten die in een bepaald milieu tot een groter
reproductiesucces van individuen leiden, zullen uiteindelijk in de
populatie gaan overheersen. En zo komen er varianten boven drijven,
die zijn aangepast aan dat milieu.
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Daarmee komen we bij een van de belangrijkste controversiele problemen die de evolutietheorie lijkt op to roepen.
Als een dier of een plant door bepaalde eigenschappen meer nakomelingen nalaat dan individuen met andere eigenschappen, zal zo'n eigenschap zich in de populatie verbreiden. De gedachte dringt zich onmiddellijk op dat dit alleen maar kan leiden tot de verbreiding van eigenschappen die rechtstreeks in het belang zijn van het dragende individu.
Eigenschappen waardoor een individu anderen wegconcurreert en daardoor in staat is om zich beter to voeden, langer to leven en meer jongen
groot to brengen, zulke eigenschappen zullen zich verbreiden. Zo'n systeem moet dus wel leiden tot zeer egocentrische, ten bate van het dragende individu voordelige, eigenschappen.
Met de termen the struggle for life en survival of the fittest wordt dit
proces kernachtig samengevat. We kunnen ons voorstellen dat de sterk-

ste, de meest egoistische, de snelste, de slimste, overleeft, tot voortplanting komt en daarmee andere varianten verdringt. Dit is lange tijd
als een groot probleem gezien voor de evolutietheorie. Het is zelfs
gehanteerd als een argument om to zeggen dat de theorie van Darwin de theorie die probeert het verschijnen van allerlei eigenschappen to
verklaren op basis van individuele selectie in een competitie in de strijd

om het bestaan - tekort moet schieten omdat zo'n model nimmer zal
kunnen verklaren dat er ook eigenschappen als altruzsme of zelfopoffe-

ring kunnen ontstaan. Toch kunnen we in het dierenrijk regelmatig
fenomenen waarnemen die lijken op onzelfzuchtig gedrag: het individu
dat dit gedrag vertoont, lijkt daar in eerste instantie zelf geen baat bij to
hebben, terwijl juist soortgenoten ervan profiteren.
Een van de klassieke voorbeelden is het slaken van alarmkreten. Als bijvoorbeeld in een populatie prairiehonden een groep diertjes buiten de

holen zit en een van de dieren ziet een roofvijand, dan slaakt hij een
alarmkreet. Het gevolg is meestal dat alle anderen en hijzelf nog net
tijdig kunnen wegsprinten. Toch is dit onvoordelig gedrag, want degene
die de alarmkreet geeft, zal niet degene zijn die door de vijand toevallig
over het hoofd wordt gezien.
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Dit is een voorbeeld van wat men in de gedragsbiologie bioaltruisme
noemt, een gedrag dat in eerste instantie ten nadele lijkt to zijn van
degene die dat gedrag vertoont en juist ten goede komt aan anderen in
de buurt. We kunnnen ons ogenblikkelijk voorstellen, bij een simpel
model van natuurlijke selectie, dat dragers van dit soort gedragsneiging
snel worden weggeselecteerd en dat degenen die hun mond houden en
alleen maar luisteren naar anderen die waarschuwingen geven, over-

blijven. Met andere woorden, het ontstaan van eigenschappen die
zelfopofferend zijn, waarbij individuen hun eigen bestaanskansen
reduceren ten gunste van anderen, lijkt onverklaarbaar to zijn.
Ruim twintig jaar geleden is er echter een theorie geponeerd, afkomstig
van Hamilton maar eerder door Haldane geformuleerd, die een verklaring probeert to geven voor het ontstaan van zelfopofferend gedrag zoals
we dat in de natuur tegenkomen. Dat is de theorie van de kin-selection
(verwantenselectie) en de inclusive fitness. Die probeert to verklaren
waarom een individu een ander zou kunnen helpen, terwijl het voor de

voortplanting van de erfelijke eigenschappen van dit individu niet
nadelig uitpakt. Hamilton heeft, Haldane volgend, zich gerealiseerd dat
in de natuur de overdracht en het doorgeven van erfelijke kenmerken

naar volgende generaties niet uitsluitend plaatsvindt door de directe
voortplanting van individuen zelf, hoewel dit het eerste is waaraan we
denken. Op het moment dat een individu een eigenschap heeft waardoor

het langer kan leven en zich beter kan voortplanten, dan wordt die
eigenschap automatisch aan volgende generaties overgedragen en gaat in

de populatie overheersen. Langs die weg wordt het perfectioneringsproces uitgevoerd. Maar Haldane en Hamilton realiseerden zich dat de
verspreiding van eigenschappen in volgende generaties ook fangs andere
weg kan plaatsvinden, namelijk langs een indirecte voortplantingsweg.
Daarbij gingen ze uit van het gegeven dat elk individu een deel van zijn
eigenschappen gemeen heeft met verwanten. Hoe groot dat deel is, hangt

of van de graad van verwantschap met de ander. Met de eigen nakomelingen, maar ook met elk van de eigen ouders, heeft het individu de
helft van zijn eigenschappen gemeen (omdat nu eenmaal elk individu
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van een mannelijke en vrouwelijke ouder de helft van de eigenschappen

krijgt en die combineert). Datzelfde geldt, statistisch gezien, voor de
gemeenschappelijkheid van eigenschappen met broers en zussen, waarmee ieder individu, statistisch gezien, eveneens de helft van het genetisch materiaal gemeen heeft. Met neven en nichten en met kleinkin-

deren een kwart, met achterkleinkinderen een achtste, enzovoort.
Hamilton heeft een formule gegeven waarin hij stelt dat zelfbeschadigende, zelfopofferende eigenschappen in een populatie verbreid kun-

nen raken, mits het eigen fitness-verlies dat het gevolg is van zo'n
eigenschap, meer dan goedgemaakt wordt door de fittness-winst van die
verwanten. De fitness-winst voor de begunstigde moet evenredig groter
zijn, naarmate de begunstigde minder verwant is. (De term fitness zoals
biologen die gebruiken, houdt het relatieve voortplantingssucces in dat
een individu heeft dankzij zijn aangepastheid.)
Deze zogenaamde kin-selection-theorie (of verwanten-selectie-theorie)
zegt dus dat er eigenlijk twee bronnen van fitness zijn: de eigen directe
fitness van het individu, die vergroot wordt wanneer eigenschappen het

eigen voortplantingssucces bevorderen, en de indirecte fitness, die
vergroot wordt doordat dezelfde eigenschappen in verwanten voorkomen. Tezamen vormen deze beide fitness -bijdragen de `inclusive
fitness' of totale fitness.

Er zijn inmiddels veel studies verricht die laten zien dat vormen van
zelfopofferend gedrag, in anderen investerend gedrag, gedrag ten bate
van de gemeenschap, kan worden herleid tot gedrag dat de inclusive
fitness van een Bier vergroot.

Terug naar het voorbeeld van de alarmroep bij prairiehonden. Deze
dieren leven in grote kolonies waarin veelal verwanten zitten, maar
er komen ook vaak immigranten in voor. De samenstelling kan sterk
varieren. Hoogland heeft proeven gedaan waarbij hij een neppredator
aanbood en keek welke dieren reageerden met alarmroepen. Wanneer een

dier in een omgeving zit waar zich geen naaste verwanten bevinden,
wordt het gedrag niet vertoond. Wanneer er wel verwanten zitten - en
dat kunnen zowel non descendant-relatives zijn (neven, nichten, broers
en zussen) als nakomelingen - dan neemt die bereidheid enorm toe.
42

Evolutietheorie

Inmiddels zijn er boeiende studies verricht over allerhande vormen

i

van gemeenschapsgedrag, waarbij geconstateerd kan worden dat dieren
investeren in de voortplantingskansen van anderen. Wanneer we dergelijke gedragingen socio-economisch gaan ontleden - dus in termen van

investeringen die dieren plegen, kosten die ze daarbij maken en de
fitness-winst die ze daarmee boeken - dan blijkt er inderdaad vaak
overeenstemming to bestaan met de predicties uit het model van
Hamilton. Een ander voorbeeld hiervan is helpers - at- the- nest. Bi j
bepaalde soorten dieren zien we dat verwanten - en ook dat kunnen
weer zowel eigen nakomelingen zijn als verdere verwanten - zich
kunnen aansluiten bij een ouderpaar en gaan investeren in de verzorging
en het grootbrengen van jongen die niet van henzelf zijn. Enkele nauwkeurige analyses, bijvoorbeeld bij Afrikaanse ijsvogels, laten zien dat

dit alleen gebeurt zolang zo'n helper door zijn bijdrage aan het voortplantingssucces van zijn verwanten indirect een grotere winst in eigen
fitness kan boeken dan wanneer hij zelf een nest zou zijn begonnen.
`Altruistische' gedragingen kunnen ook vaak begrepen worden als inves-

teringen in bepaalde anderen of in de gemeenschap in het algemeen,
omdat dit op kortere of langere termijn een terugkerend profijt oplevert.
Dit weerspiegelt een principe dat door Trivers geformuleerd is als
reciprocal altruism: hulp op basis van wederkerigheid, het principe
`voor-wat-hoort-wat'. Dit principe werkt onafhankelijk van verwacht-

schap. Stel, u hebt een dier A en een dier B. In dit schematische
voorbeeld zijn hun fitness- voo ruitzich ten voor beiden hetzelfde: laten
we maar zeggen vier `fitnesspunten'. Nu helpt dier A dier B ten koste
van een `fitnesspunt' van zichzelf. Het is duidelijk dat als dier B daar
bijvoorbeeld twee `fitnesspunten' mee scoort, dat buitengewoon voordelig is voor dier B. Dier B zou wel gek zijn om iets terug to doen, tenzij
zich een systeem van wederzijdse reciprociteit ontwikkelt. Als nu dier B
vervolgens besluit om een `fitnesspunt' op to offeren en daarmee dier A
twee `fitnesspunten' to geven, dan zijn ze er aan het eind van deze inter-

actie allebei netto een `fitnesspunt' op vooruit gegaan. Dit betekent
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dat er in een dierlijke gemeenschap waarin het ene dier ten koste van
een geringe investering, een ander een grotere winst kan bezorgen, en de
andere is bereid om op zijn beurt ten koste van een geringe investering

zijn partner een grotere winst to bezorgen, er een systeem van wederzijds hulpbetoon, investeren in elkaars welzijn, kan ontstaan. Maar, zoals
Trivers ook heeft aangetoond, dit is een uiterst kwetsbaar en labiel systeem en kan alleen maar bestaan onder bepaalde voorwaarden. Het kan
niet ontstaan in anonieme gemeenschappen. Immers, het moet zo zijn dat
degene die ontvangt, herkend moet kunnen worden als de potentiele en
verplichte gever voor straks. In een anoniem systeem waar ontvangers
kunnen onderduiken, zijn de ontvangers potentiele `oplichters' geworden die niet reciproceren en dan stort het systeem in elkaar. Het Principe

bestaat bij gratie van het aan elkaar gekoppeld zijn. Het kan alleen in
geindividualiseerde gemeenschappen bestaan en dan ook alleen wanneer
individuen een langdurige relatie met elkaar hebben. Als valt to voorzien
dat een relatie na een bepaalde handeling ophoudt to bestaan en het
laatste reciproceren niet tot stand zal komen, heeft het contract geen
bestaansgrond. Er zijn inmiddels de nodige aanwijzingen dat in dierlijke
samenlevingen dit wederzijds in elkaar investeren het cement voor de
gemeenschap is. Dat impliceert ook dat er bepaalde verwachtingen van
de dieren ten opzichte van elkaar zijn. Voor chimpansees en een aantal
andere dieren is dit uitgezocht. Het geldt bijvoorbeeld voor het elkaar
vlooien. Als het ene dier de ander vlooit, moet die ander dat ook eens
een keer terugdoen, anders stopt het systeem.
De vraag of een dergelijk gedrag zich alleen kan ontwikkelen bij dieren

die cognitief daartoe in staat zijn of dat het ook bij lagere dieren
voorkomt, kunnen we nog niet beantwoorden. Maar we veronderstellen

dat dieren op de een of andere manier in staat zijn een balans bij to
houden van wat gegeven wordt en wat ervoor wordt terugontvangen. Het

werkt vermoedelijk op basis van simpele emoties, die niets anders
inhouden dan `ik vind jou aardig omdat jij aardig bent voor mij'. Dit is
vermoedelijk de basis voor dit soort reciprociteitsrelaties in dienstverlening.
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Natuurlijke selectie leek op het eerste gezicht to leiden tot versterking
van alles dat egocentrisch, selfish, is. Toch valt er dus aan to tonen dat
onder bepaalde omstandigheden processen (en de aanleg daarvoor) uitgeselecteerd kunnen worden, waar het niet perse gaat om eigenschappen
die direct voor het individu als zodanig gunstig zijn, maar die op basis
van ofwel een `sociaal contract' ofwel kin-selectie in een populatie
kunnen bestaan. Maar, zoals Richard Dawkins heeft gesteld in zijn
beroemde boek The Selfish-Gene, dit komt op genetisch niveau toch
neer op genetische zelfzucht. Immers, in essentie bevoordeelt het individu indirect de genetische opmaak waaruit hijzelf bestaat. Immers, het
is dankzij dit gedrag dat hij, niet alleen langs de directe weg maar ook
langs verwanten, die genetische opmaak verspreidt.
We zien dus dat in de proximale zin, op het niveau van het functioneren
van individuen, dat wil zeggen in termen van de emoties en de psychologische basis die ze daarvoor hebben, er authentieke belangeloosheid kan
bestaan. Dieren doen echt aardig tegen elkaar! Maar uiteindelijk, wanneer we naar het niveau van de genetische selectie gaan, dan blijkt het
toch genetische zelfzucht.
Natuurlijke selectie leidt dus tot bevordering van die eigenschappen, die
ertoe leiden dat de genetische aanleg van die eigenschappen verbreid
wordt. Dat kan onverwachte en voor ons schokkende verschijnselen op-

leveren. Een voorbeeld is het fenomeen van infanticide, in de sociooecologie een kwestie van geweldige interesse. Bij de Hanuman-langoer,
de heilige aap van India, werd voor het eerst een verschijnsel vastgesteld

dat waarnemers met afschuw vervulde. Hanuman-langoeren leven in
groepen. In een belangrijk deel van hun verspreidingsgebied bestaan die
groepen uit een aantal wijfjes en een volwassen man, die het voortplantingsmonopolie in de groep heeft. Hij heeft het bewind overgenomen
van een vorige man die hij verdreven heeft. Hij paart met de wijfjes in
oestrus en krijgt jongen. Daarmee realiseert hij zijn fitness, tot op het
moment dat hij zelf verdreven wordt en een andere man de groep overneemt. Andere mannetjes bevinden zich vaak in zogenaamde vrijgezellengroepen. Deze vrijgezellengroepen proberen regelmatig een residente
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man die een groep beheert to verdrijven en het bewind over to nemen.
Voor die mannen gaat het om een alles of niets situatie. Of ze er ooit in
slagen een groep over to nemen, bepaalt of ze iiberhaupt enige fitness
realiseren of niet. Terwijl de volwassen vrouwtjes in een groep vrijwel
allemaal wel een of meer jongen krijgen gedurende hun leven - dus de
lifetime-fitness die ze realiseren is in de orde van een tot enkele jongen
- bestaat een deel van de mannetjes uit `nullen'. Er zijn er maar enkelen
die erin slagen om enige tijd een groep to beheren en daar een redelijk
aantal jongen to krijgen. In dergelijke gevallen is de variatie in fitness
tussen mannetjes dus veel groter dan tussen wijfjes. Dat betekent dat
competitie tussen mannetjes om voortplanting to realiseren bij dergelijke
diersoorten ongelooflijk heftig is. Bij de Hanuman-langoer geschiedt dit
op het niveau van zogenaamde uitsluitingscompetitie, dat wil zeggen een
man monopoliseert de toegang tot de wijfjes, sluit de anderen uit en
anderen proberen hem uit to sluiten. Op het moment dat een vrijgezellengroep erin slaagt om een heersend mannetje to verdrijven, zien we
de verhoudingen in de vrijgezellengroep ineens sterk veranderen. De
mannetjes, die tot dusver met elkaar in coalitie een heersend mannetje
probeerden to verdrijven, gaan nu onderling met elkaar in de slag. Er
blijft er al snel een over die de anderen verdrijft. Dat wordt de nieuwe
heerser van de groep.
Het gruwelijke is dat de nieuwe heerser na de overname vaak de borstjongen in de groep afmaakt. Toen dit voor het eerst in het wild werd
waargenomen, zagen onderzoekers dit als een pathologische afwijking.
Men kon zich niet voorstellen dat gedrag, dat toch ten nadele van de
snort moest zijn, kon bestaan. Dat zou toch moeten uitsterven. Het kon
immers niet in het belang van de soort zijn dat mannetjes jongen afmaken. Vanwege de gruwelijkheid ervan kon men moeilijk aanvaarden
dat het hier om adaptief gedrag zou gaan.
Maar er zijn een aantal onderzoekers geweest die veronderstelden dat het
hier wel degelijk om een aanpassing zou gaan. Hun redenatie is als volgt:
laten we ons in gedachten voorstellen dat we een populatie hebben waarin twee varianten van mannetjes voorkomen - laten we de ene variant
`normale' mannetjes noe-men en de andere `infanticidale' mannetjes (de
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laatsten bezitten de aanleg om zich onder bepaalde omstandigheden in-

fanticidaal to gedragen). Dan zal het duidelijk zijn dat, gegeven een
aantal randvoorwaarden, een `infanticidaal mannetje' een veel hogere
fitness moet realiseren dan een `normaal' mannetje. Immers, als een
`normaal' mannetje een groep binnenkomt waarin een aantal wijfjes net
een jong hebben gekregen, dan zal hij moeten wachten tot die jongen de
lactatieperiode hebben doorgemaakt voordat de vrouwtjes weer in oestrus komen. Het `intifanticidale mannetje' echter zal in een dergelijke

situatie de jongen afmaken waarna de wijfjes die hun jong verloren,
snel weer opnieuw in oestrus komen. Als dit mannetje in staat is om
zolang aan het bewind to blijven dat de jongen die hij gegenereerd
heeft, onafhankelijk zijn op het moment dat zijn opvolger dezelfde
vreselijke dingen gaat doen, dan heeft hij gescoord. Het `normaae'
mannetje daarentegen dat leidzaam gaat wachten totdat de wijfjes opnieuw in oestrus komen, zal aan het eind van de rit, wanneer hijzelf
vervangen wordt, een minder grote opbrengst aan jongen hebben.
Inmiddels is er in de gedragsoecologie een stevig debat geweest of dit

model geldt. Het is nu bekend dat bij vele soorten primaten (die een

harem hebben waarbij een mannetje de toegang tot de vrouwtjes
monopoliseert) infanticide voorkomt. Vrouwtjes reageren daar weer op
door tegenstrategieen to ontwikkelen, want het mag voor de fitness van

een `infanticidaal' mannetje interessant zijn om langs deze weg zijn
eigen nakomelingschap to vergroten, voor de wijfjes gaat het om een
verlies. Het is een van de boeiende onderwerpen in de gedragsoecologie

om na to gaan hoe, in wisselwerking van strategieen, mannetjes en
vrouwtjes beiden proberen hun eigen fitness to maximaliseren en de
strategieen van de ander to dwarsbomen. Een van de methoden die
vrouwtjes hebben, is bijvoorbeeld het creeren van vaderschapsillusies.
Bij ratten en een aantal andere diersoorten is gevonden dat een mannetje
dat seksueel contact heeft gehad met een wijfje een andere attitude heeft
ten opzichte van de jongen die bij dat wijfje verschijnen, dan een mannetje dat geen seksueel contact met dat wijfje heeft gehad. Dit lijkt het
mechanisme to zijn dat ertoe leidt dat mannetjes jongen van henzelf beschermen en met jongen van anderen soms wreed kunnen omgaan.
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Ik geef het voorbeeld van infanticide om to illustreren dat de eigenschappen, die door natuurlijke selectie worden geselecteerd, in ons
antropomorfe ethisch besef zowel goed als slecht kunnen zijn. Genetische aanleg die eigenschappen als tolerantie en verdraagzaamheid
teweegbrengt, kan worden uitgeselecteerd, evenzeer als een aanleg voor
andere, voor ons afgrijselijke, eigenschappen. In termen van ons antropomorfe waardenkader is dus wat evolutie realiseert op zich niet altijd
goed.

Men komt nogal eens de redenering tegen waarin wordt gesteld dat wat
de natuur realiseert harmonisch, goed en perfect is. Het is immers het
beste voor het voortbestaan van de soort. Maar ik heb u al laten zien dat
het voortbestaan van de soort geen evolutionair criterium kan zijn, want
de natuur `weet niet' wat een snort is. Er zijn binnen soorten alleen maar
individuen die zich voortplanten en die zijn aangepast om een maximalisatie van die fitness to bereiken. Toch wordt deze foutieve voorstelling
vaak gebezigd om ethische of ideologische standpunten to rechtvaardigen. Zulk een redenering is volkomen onterecht en wordt wel aangeduid als de naturalistic fallacy. Ik wil besluiten met een citaat dat bier
een voorbeeld van is. Daarin worden de ideeen, zoals die binnen de evolutietheorie ontwikkeld zijn over het tot stand komen van altruistisch
gedrag, misbruikt en verkracht. Het citaat komt uit New Nations, het
tijdschrift van het racistische Engelse `National Front'.
Voor ons raciaal-nationalisten is de sociobiologische theorie een
belangrijk argument ter verdediging van ons uitgangspunt, want het
wordt steeds duidelijker dat het niet zo maar pech is dat ooze genen
ons niet toestaan to leven in een egalitair-communistisch-utopische
heilstaat met universeel altruisme a la Marx en Rousseau. Dat ooze
genen niet toestaan dat we zo leven, is een onvermijdelijk gevolg van
de manier waarop evolutie werkt. Wat de evolutionaire theoretici ons
hebben getoond, is dat het enige type sociale organisatie dat zich door
middel van het systeem van genetische overerving kan ontwikkelen
en dat dus werkt, is gebasseerd op verwantschap, op de banden des

bloeds en van het ras. Nationalisme is niet alleen een integraal
produkt van onze genetische erfenis, het is een onvermijdelijk
eindprodukt van de evolutionaire processen die die erfenis schiepen.
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Deze verkrachting beriep zich op het boek van Richard Dawkins: The
Selfish Gene, waarin beredeneerd wordt dat genetische zelfzucht de basis
is voor de selectie van allerhande kenmerken, met inbegrip van bioaltruische kenmerken. Richard Dawkins heeft zelf geantwoord in Nature,
en dat antwoord is een beschouwing waard.
Er bestaat geen bewijs dat racisme als neiging een produkt van
natuurlijke selectie is. Maar laten we eens aannemen dat we op het
punt staan dergelijk bewijsmateriaal to ontdekken, wat zou dan ons
antwoord zijn? De schrijver in New Nation zou vermoedelijk zeggen,
rascisme is het produkt van onze genetische evolutie, het is daarom
onvermijdelijk en menselijk en het zou dan ook moeten worden vastgelegd in onze politieke instituties. Ik zou zeggen, racisme is hoogst
ongewenst en als het inderdaad het produkt van onze genetische evolutie is, dan betekent dit dat wij er des to harder tegen zullen moeten
vechten.

Een logisch antwoord. Want alle organismen die wij rondom ons heen
zien, zijn bijna perfecte producten van de evolutie. Ook malariamuskieten en pokkenvirussen, maar ook die bestrijden we.
Er is nog een derde, algemeen verbreide, opstelling: racisme is hoogst
ongewenst, daarom kunnen we niet toestaan dat het waar is dat het
een product van genetische evolutie is, er moet dus iets mis zijn met

de bewijsvoering. Dit is de reactie die E.O. Wilson - de beroemde
auteur van het boek Sociobiology, dat zo'n twintig jaar geleden uitkwam - heeft ervaren toen hij aan Amerikaanse universiteiten voordrachten gaf. Hij werd met tomaten bekogeld omdat hij een theorie
verkondigde waarvan men vond dat hij niet waar mocht zijn.

Wat er werkelijk mis is met het citaat uit New Nation, is niet de
suggestie dat natuurlijke selectie de neiging tot zelfzucht of zelfs
racisme bevordert. Fout is de suggestie dat, als zulke neigingen een
evolutionaire aanpassing zouden zijn, ze ook goed en onvermijdelijk
zijn. De suggestir; dat we opgescheept zitten met onze biologische aard
en dat we daar nets aan kunnen veranderen, dat is pas de echte kletskoek.
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Over de moleculaire biologie spreken als een revolutie binnen de
biologie is, in het licht van bepaalde wetenschapsfilosofische opvattingen, aanvechtbaar. Thomas Kuhn heeft het begrip revolutie binnen de
wetenschap gedefinieerd als een gebeurtenis waarbij bekende verschijnselen verklaard gaan worden met nieuwe paradigma's. Er onstaat dan, in

zijn visie, een situatie waarbij vertrouwde vertrekpunten om iets to
verklaren volledig worden verlaten. Rondom de nieuwe paradigma's
vormt zich dan een nieuwe elite. Die spreekt een andere taal, die geeft
de nieuwe richting vorm en die richt, in lijn van haar nieuwe taal, eigen
tijdschriften op. Kortom, er is sprake van een totale ommekeer.
De moleculaire biologie heeft de biologie en alle levenswetenschappen
onmiskenbaar zeer nadrukkelijk beinvloed. Zij vertoont ook wel een
aantal typeringen die horen bij een wetenschappelijke revolutie, maar de
moleculaire biologie heeft de klassieke biologie niet weggevaagd. De
moleculaire biologie heeft bijvoorbeeld met haar nieuwe inzichten over
het DNA - de stoffelijke drager van de erfelijke informatie - noch de
wetten van Mendel noch de mutatietheorie van onze landgenoot Hugo de
Vries, om maar iets to noemen, verworpen.
Ik hoop, in de loop van dit verhaal, aan de hand van het voorbeeld van
de explosief ontwikkelde kennis over DNA, duidelijk to maken dat de
moleculaire biologie - revolutie of niet - als trend in de wetenschap niet
to verontachtzamen is. De moleculaire biologie heeft onmiskenbaar gewerkt als een stroomversnelling niet alleen binnen de biologie maar ook
binnen het brede veld van de levenswetenschappen.

In 1952 publiceerden Watson en Crick in het tijdschrift Nature hun
denkbeelden over de structuur van het DNA. Dat moment wordt vaak
geduid als de start van de moleculaire biologie. Om dat to onderstrepen
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wordt, weliswaar in badinerende zin, een jaar dat aan 1952 vooraf gaat
als een BC-(Before Crick)jaar aangegeven, als zou de (moleculair) biologische jaartelling in 1952 beginnen. Maar de moleculaire biologie
begon al v66r Watson en Crick, feitelijk in de jaren onmiddellijk na de
Tweede Wereldoorlog.

Het is interessant om stil to staan bij de oorsprong van de moleculaire
biologie. Het succes van de quantummechanica in de jaren dertig, met
name door het werk van Schrodinger en Dirac, had bij sommige fysici
een snort overmoed geinduceerd. Zou het niet mogelijk zijn om ook voor
de levende natuur wetmatigheden vast to stellen die gebaseerd waren op
solide fysische uitgangspunten? Om aan die uitdaging gestalte to geven,
zochten ze naar geschikt biologisch onderzoeksmateriaal. Ze waren realistisch genoeg om daarvoor het meest eenvoudige to kiezen wat voorhanden was. Ze kwamen derhalve terecht bij de eencellige bacterien en
bij de zeer simpele bacterievirussen die op bacterien parasiteren. Hun
stijl van werken was, naar de maat van klassieke biologen gemeten,
onorthodox, om het maar heel neutraal to duiden. Niet geremd door veel
biologische voorkennis, maar wel met een goed gevoel voor zorgvuldig
experimenteren en bovenal - hoe kon het bij fysici anders - met een
goed gevoel voor kwantitatieve metingen, ontwikkelden ze heel snel een
nieuw onderzoeksterrein.
De onderzoekers raakten gefascineerd door het biologisch materiaal
waarmee ze werkten, maar het idee om de quantummechanica voor de
levende natuur to ontwikkelen, werd snel overboord gezet. Dat was duidelijk to hoog gegrepen. Biochemici sloten zich snel aan bij de eerste
`moleculair biologen', zoals deze pioniers later genoemd werden. Zij
zagen in het onderzoek met de eenvoudigste micro -organismen goede
mogelijkheden om de biochemische principes to ontrafelen, die algemeen
geldig zouden zijn in de natuur. Biologen, die vooral geboeid werden
door planten en dieren.en minder door micro -organismen, die over het
algemeen gewend waren verschijnselen in kwalitatieve zin to beschrijven
en die van oudsher meer oog hadden voor de verscheidenheid in de natuur dan voor de eenheid, hielden zich lang afzijdig van deze `nieuw52
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lichteri j'. In het stimulerende klimaat dat de pioniers van de moleculaire

biologie in de jaren na de Tweede Wereldoorlog creeerden, dikwijls
worden met name Delbruck en Luria in dat verband genoemd, nam deze
richting snel in betekenis toe. Terugkijkend, kan gezegd worden dat de
wordingsgeschiedenis van de moleculaire biologie bewijst hoe belangrijk

het voor de ontwikkeling van de wetenschap is dat onderzoekers de
disciplinegrenzen overschrijden. Om ons heen kijkend, moet daarom ge-

vreesd worden dat het sterk monodisciplinaire hoger onderwijs als
gevolg van onder meer studied uurverkorting, op den duur geen goede
zaak is voor de wetenschap.
In de moleculaire biologie was er aanvankelijk vooral interesse voor de
structuur en functie van het DNA. Van DNA was in 1944, ook weer met
micro -organismen als onderzoeksmateriaal, aangetoond dat dit de
chemische verbinding was die de erfelijke eigenschappen bepaalde. De
structuur-opheldering van DNA door Watson en Crick, op basis van
rontgen-analyses aan kristallijn DNA door Rosalind Franklin, betekende
een grote doorbraak in de biologie.

Later werd duidelijk, weer op grond van experimenteel onderzoek aan
heel eenvoudig biologisch materiaal, op welke manier de erfelijke eigenschappen die door het DNA gecodeerd worden, in een eel tot uitdrukking komen. Het DNA omvat een groot aantal functionele delen die genen genoemd worden en die ieder voor zich coderen voor een eiwit. Om
een metafoor to gebruiken: het DNA in een eel lijkt op een boek met
zeer veel tekst, maar in die tekst zijn zinnen terug to vinden met elk
een eigen betekenis. De genen in het DNA zijn bepalend voor de wijze
waarop eiwitten, opgebouwd uit aminozuren, in de eel gemaakt gaan
worden. De eiwitten die door het DNA gecodeerd worden, dienen enerzijds als bouwmateriaal voor de eel, anderzijds zijn ze vaak de aanjagers,
de katalysatoren, van allerlei chemische reacties in de eel. In de eel
wordt van de informatie zoals die in een gen is vastgelegd, eerst een
snort bouwtekening in de vorm van boodschapper RNA gemaakt. Die
bouwtekening wordt dan elders in de eel, in de `eiwitfabriek', gebruikt
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Figuur 1

Dubbelstrengs DNA bestaat uit twee polynucleotide-ketens die in een regelmatige dubbele spiraal (helix) om een denkbeeldige centrale as zijn gewikkeld.
Hierboven is de structuur op drie manieren schematisch weergegeven: als een
gedraaide touwladderstructuur, in een symbolisch organisch-chemische weergave
van de samenstellende delen (suiker-fosfaatketens met de naar binnen gerichte
basen Adenine, Cytosine, Thymine en Guanine) en tenslotte in een ruimtevullende presentatie met afzonderlijke moleculen.
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om een passend eiwit to bouwen. In het schema hieronder is het Principe
van de genexpressie eenvoudig weergegeven.

DNA » RNA - eiwit

De onderzoekers die dit model ontwikkelden, waren er vast van overtuigd dat overal in de natuur de genexpressie op deze manier zou plaatsvinden. Zij spraken dan ook over het centrale dogma voor de biologie.

Zij hebben, althans in grote lijnen, volledig gelijk gekregen. Ter
illustratie van het zelfbewuste, soms wat arrogante, optreden van de
pioniers van de moleculaire biologie, mag in dit verband een uitspraak
rond 1960 van Jacques Monod, verbonden aan het Institut Pasteur to
Parijs, gelden. Een journalist, die van de faam van Monod als onderzoeker had gehoord, was kennelijk nogal teleurgesteld dat Monod werkte
met onaanzienlijk bacteriemateriaal zoals de darmbacterie Escherichia
coli. `Dat is toch niet interessant voor de biologie. Waarom bestudeert
U geen planten of dieren?' Het historische antwoord van Monod luidde,

vrij vertaald: `Wat geldt voor Escherichia coli, dat geldt ook voor een
olifant.' Een schoolvoorbeeld van reductionistisch denken.
Heel belangrijk voor de kennis over de functie van het DNA was dat
men achterhaalde op welke wijze DNA de aminozuurvolgorde in eiwitten bepaalt, met andere woorden dat men de genetische code ontrafelde.
We weten nu dat steeds drie van de samenstellende bouwstenen van het
DNA, de nucleotiden die in fi;uur 1 zijn aangeduid, coderen voor een
van de twintig verschillende aminozuren. Van het allergrootste belang,
ook als we bepaalde toepassingen van de DNA-kennis in de biotechnologie willen begrijpen, is dat de genetische code (met kleine uitzonderingen) universeel is. Een DNA-taal wordt in de hele biologische wereld
gebruikt, van bacterievirus tot mens.
Dit is het moment om iets to vertellen over de groeiende complexiteit
van het DNA in de natuur. Als men de samenstelling van een DNAmolecuul uitschrijft door de samenstellende nucleotiden A, C, G en T
met deze letters daadwerkelijk weer to geven, dan volstaat een pagina
van A4-formaat voor het DNA van een bacterievirus, het meest simpele
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`levende' organisme. Schrijven we op dezelfde manier het DNA van een
bacteriecel uit, dan is al een boek met duizend pagina's vereist. Zouden
we op dezelfde manier de informatie willen weergeven die in een menselijke cel is neergelegd, dan zijn een paar honderd boeken, elk duizend

pagina's dik, nodig. Het mag dus duidelijk zijn hoe verstandig het is
geweest om met bacterievirussen en bacterien als onderzoeksmateriaal to
beginnen, nog afgezien van het feit dat zulk onderzoeksmateriaal eenvoudiger to kweken is dan planten of dieren.

Als we nu terug kijken, dan is het verrassend hoe snel de kennis en
ervaring die met die eenvoudigste organismen werd opgedaan, geleid
heeft tot kennis van meer complexe organismen. We beschikken tegenwoordig over technieken - en rinds kort over geautomatiseerd instrumentarium - om ook van de meest ingewikkelde DNA-moleculen, zoals

het menselijk DNA, de samenstelling to achterhalen. In een wereldomvattend, zeer prestigieus en niet geheel onomstreden proces wordt
gepoogd nog in deze eeuw de DNA-samenstelling van het menselijk
DNA volledig in kaart to brengen.
Wat heeft die kennis over het DNA opgeleverd? Aanvankelijk niet meer
en niet minder dan inzicht hoe de bacteriecel zijn erfelijke informatie

doorgeeft aan dochtercellen, hoe genen in hun expressie gereguleerd
worden, hoe veranderingen in het DNA tot stand komen en wat de preciese effecten van zulke veranderingen (mutaties) zijn. Kortom, een
schat aan nieuwe fundamentele informatie, aanvankelijk voor bacterien,
maar later ook voor planten en dieren, kwam beschikbaar. Door al die
nieuwe inzichten kwamen allerlei ontwikkelingen binnen de biologie,
maar ook in de geneeskunde en diergeneeskunde in een stroomversnelling. Allengs leidde de DNA-kennis tot DNA-technologie. Stap voor stap
kwam zoveel fundamentele kennis beschikbaar dat de verkregen kennis
toegepast kon worden. Op grond daarvan kwam weer nieuwe kennis beschikbaar, die weer tot nieuwe toepassingen voerden. Ook hier zien we

dus dat fundamenteel en toegepast onderzoek bijna vloeiend in elkaar
overgaan. De DNA-technologie trekt op dit moment, gezien de grote
maatschappelijke betekenis, zeer veel belangstelling. Over de op DNA56
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technologie gebaseerde toepassingen en haar consequenties gaat de rest
van dit verhaal.
Een van de toepassingsgebieden van de DNA-kennis en DNA-technologie is de productie van eiwitten in vreemde gastheercellen. Het feit dat
de DNA-taal universeel is, maakt het mogelijk om in principe elk DNA
- dus elk gen - tot expressie to laten komen in welke biologische cel dan
ook. Het is mogelijk om in een cel vreemd DNA, dat men als zodanig
heeft gelsoleerd of zelfs gesynthetiseerd, binnen to brengen. Soms zijn
daar echte kunstgrepen voor nodig en gaat die introductie met een ]age
efficientie, maar het lukt altijd wel. Een willekeurig DNA-molecuul dat
in een cel wordt gebracht, kan zich daar echter niet zomaar handhaven,
maar een DNA-molecuul kan, voordat het in de cel wordt gebracht, in
een reageerbuis worden omgevormd tot een construct (een recombinantDNA molecuul) dat zich wel kan handhaven. De technische details van

de recombinant-DNA technologie, die zich bedient van `knippen' en
`plakken' met allerlei enzymen die daarvoor beschikbaar zijn, laten we
voor wat ze zijn. We volstaan met een eenvoudige schets (zie figuur 2a
en 2b).

Een paar tot de verbeelding sprekende toepassingen van deze ontwikkeling zullen kort toegelicht worden. Tot voor een tiental jaar terug was
het menselijk groeihormoon, een eiwit dat in de mens de groei reguleert

en dat ook een stimulerende rol vervult bi j de spierontwikkeling, als
therapeutisch hulpmiddel bij groeistoornissen zeer schaars. Het kwam
uitsluitend beschikbaar via mensen met een donorcodicil. Het gevolg
daarvan was dat kinderartsen voor patienten met groeistoornissen wachtlijsten moesten hanteren en dat lang niet alle patientjes geholpen konden worden. Aan die ellendige toestand kwam een einde toen men het
menselijk gen dat codeert voor het menselijk groeihormoon, in een bacteriecel bracht. De bacteriecel met dit menselijk gen ging doen wat hij
nog nooit gedaan had: hij ging het menselijk groeihormoon produceren.

De taal waarin de informatie van het menselijke gen geschreven is,
wordt immers ook door de bacterie begrepen. Gelet op het feit dat bac57
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Figuur 2a
In de recombinant DNA technologie wordt een geschikt drager DNA molecuul
(de vector) met een `knip'-enzym (een restrictie endonuclease) opengeknipt.
Vervolgens wordt een willekeurig stuk DNA (bijvoorbeeld afkomstig van plant,
mens of dier) gekoppeld aan die vector, met behulp van een `plak'-enzym (het
ligase). Het resultant van een en ander is een zogenoemd recombinant DNA
molecuul.

Recombinant - DNA

Figuur 2b

De recombinant DNA technologie kent twee to onderscheiden stadia: een
stadium waarin, buiten een biologische cel, met behulp van DNA chemie allerlei recombinant DNA moleculen worden gemaakt en een stadium waarin zulke

moleculen worden gebracht en beproefd in een biologische cel (microbieel,
plantaardig of dierlijk). Het laatste stadium is het belangrijkste en in ieder geval
het meest kritische stadium.
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terien eenvoudig en in grote hoeveelheden gekweekt kunnen worden,
kwam het hormoon in grote hoeveel-heden ter beschikking. De schaarste
was voorbij. Zichtbaar werd zelfs dat de nu onstane overdaad schadelijke effecten had. Het menselijk groeihormoon en een aantal andere met
de recombinant-DNA technologie geproduceerde therapeutische eiwitten, waaronder als meest prominente voorbeeld het erythropoietine
(EPO) dat de aanmaak van rode bloedlichaampjes stimuleert, bereikten
de `zwarte markt'. Een respectabel tijdschrift als Bio/Technology
rapporteerde zonder schroom dat EPO, via de zwarte markt verstrekt,
een paar jaar geleden tot de dood van een aantal Nederlandse wiel-

renners heeft geleid. Het is daarnaast een publiek geheim dat het
menselijk groeihormoon als spierver-sterkend middel in krachtsportcentra illegaal verhandeld wordt. Afgezien van deze uitwassen is de
recombinant-DNA technologie een belangrijk hulpmiddel om schaarse
therapeutische eiwitten, effectiever to produceren.
Een tweede voorbeeld van nieuwe productie van eiwitten met behulp
van recombinant-DNA technologie, betreft het menselijk lactoferrine.
Dit voorbeeld heeft in ons land, via de nu al bijna legendarische stier
Herman, veel publiciteit gekregen. Het menselijk lactoferrine is een
natuurproduct dat via de moedermelk beschikbaar komt. Het menselijk
lactoferrine wordt, overigens zonder dat daarvoor harde bewijzen zijn,
beschouwd als een potentieel therapeuticum. Het zou als geneesmiddel
bij bacteriele infecties kunnen dienen en het zou kunnen helpen om de
weerstand van zeer jonge kinderen to verhogen. Op grond daarvan probeert men het menselijk lactoferrine, anders dan via moedermelk, to
produceren. In vergelijking met het eerder vermelde menselijk groeihormoon is de productie van het lactoferrine een ingewikkelder probleem. Het Iactoferrine is een verbinding die, nadat het als eiwit is
gevormd, in de cel nog allerlei modificaties ondergaat om volwaardig to
worden. We moeten de eerder genoem-de expressieweg hier dus uitbreiden:

DNA - RNA - eiwit - specifieke modificaties
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De specifieke modificaties zijn voor de biologische activiteit van groot
belang. Het `kale' eiwit zoals dat bijvoorbeeld in een bacteriecel, waar-in
bet gen voor bet menselijke lactoferrine wordt gebracht, gemaakt zou
worden, is niet functioneel en dus onbruikbaar. Bacteriecellen missen ten
enenmale bet vermogen om bet `kale' eiwit op to tuigen; voor de productie van lactoferrine moest men dus omzien naar andere gastheercellen.
De firma GenePharming heeft besloten om bet menselijk lactoferrine to
produceren via bet rund. De opzet was recht toe recht aan: men introduceerde bet gen voor menselijk lactoferrine via manipulatie van een
bevruchte eicel in een rund. Men zorgde bovendien dat bet ingebrachte
gen via goed gekozen regelsignalen alleen tot expressie zou komen in de
melkklieren van bet rund. Het perspectief mag duidelijk zijn: een koe
geboren uit een genetisch gemanipuleerd embryo, een zogenoemd trans-

geen dier, zou met de natuurlijke melkafgifte menselijk lactoferrine
gaan uitscheiden. Een kleine streep door de rekening was dat bet eerste
rund met menselijk gen voor lactoferrine een stier, Herman genoemd,
was. Maar via de stier Herman zijn later koekalfjes geboren met bet gen
voor menselijk lactoferrine. Het menselijk lactoferrine kan betrekkelijk
eenvoudig uit de melk gezuiverd worden en zo als potentieel therapeuticum op grote schaal beschikbaar komen. Impliciet werd verondersteld

dat in bet rund, een hoger zoogdier immers, de gewenste specifieke
modificaties van bet lactoferrine tot stand zouden komen.
Het gaat nu niet aan om de ethische aspecten van deze productiewijze
aan de orde to stellen, hoe belangrijk en interessant ook. Wel moeten
over dit project een aantal opmerkingen geplaatst worden. Het is naief
om to veronderstellen dat een gen, ook met goed gekozen signalen, in
een ingewikkelde biologische context altijd even goed tot expressie
komt. Onderzoek, ook met minder ingewikkelde systemen dan dierlijke
cellen, heeft geleerd dat er nog veel aspecten zijn rondom genexpressie
die we niet helemaal doorzien, laat staan technisch beheersen. De keuze
voor een dierlijk productiesysteem heeft, als een moeilijk en inherent
traag ontwikkelend systeem, bovendien een aantal technische nadelen.
Inmiddels lijkt door recent onderzoek duidelijk dat de schimmel Aspergillus, na gene-tische modificatie, een volwaardig menselijk lactoferrine
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kan maken. Ofschoon nog niet alle aspecten in kaart gebracht zijn, lijkt
het erop dat voor het geval van de productie van menselijk lactoferrine,
de race tussen de koe en de schimmel, ook op grond van zuiver pragmatische overwegingen, gewonnen gaat worden door de schimmel. Het is
echter denkbaar dat voor andere eiwitten een dierlijk productiesysteem
zal prevaleren. In de toepassingen van de recombinant-DNA technologie
zijn wel grote algemene lijnen aan to geven, maar uiteindelijk zal men
voor een gedegen oordeel de situatie van geval tot geval moeten bezien.
Naast de toepassingen van de DNA-kennis voor eiwitproductie is er nog

een geheel ander toepassingsveld dat veel aandacht krijgt. Het is een
duidelijk gegeven dat de structuur van het DNA, die we met allerlei
technieken kunnen achterhalen, alles zegt over de identiteit van een
individu en tot op zekere hoogte ook iets zegt over de kwaliteit van het
individu. Identificeren van micro-organismen, van planten, dieren en
mensen gebeurt van oudsher door naar uiterlijke kenmerken to kijken.
Maar al die uiterlijke kenmerken zijn, hoe je het wendt of keert, een
reflectie van het DNA. Een reflectie die altijd beinvloed is, in meer of
mindere mate, door allerlei milieuinvloeden. Anders gezegd: gangbare
identificaties zijn gebaseerd op het fenotype. DNA-analyse maakt het
echter mogelijk om de identificatie to baseren op het genotype en schakelt derhalve verwarrende milieuinvloeden uit. Een zeer belangrijke
vooruitgang.

Betekent bij zo'n op DNA-analyse gebaseerde identificatie dat het hele
DNA, bijvoorbeeld van een mens, bouwsteen voor bouwsteen bekeken
moet worden? Gelukkig niet, dan zou immers een identificatie volstrekt
illusoir worden! Een meer globale analyse, gebaseerd op de kennis dat
sommige karakteristieke delen van het DNA van individu tot individu
verschillen vertonen (behalve bij een eeneiige tweeling), kan volstaan.
Een weinig DNA van een individu (uit bloedcellen gehaald bijvoorbeeld)
wordt in fragmenten geknipt, die fragmenten worden vervolgens door
elektroforese van elkaar gescheiden en daarna onderzocht op voor het
individu karakteristieke elementen. Gelet op het feit dat ieder individu
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Figuur 3
Bij geweldsmisdrijven zijn soms biologische sporen van de dader terug to vinden.

DNA uit zulk biologisch materiaal, kan met behulp van enzymen (restrictie
endonucleases) verknipt worden waarna de talrijke grotere en kleinere fragmenten op een gel door electroforese van elkaar worden gescheiden. Karakteristieke
en voor ieder mens unieke fragment-patronen worden vervolgens zichtbaar gemaakt op zo'n gel.
In dit voorbeeld is to zien hoe op deze manier uit drie potentiele verdachten,
verdachte c kan worden ge5dentificeerd als betrokken bij het misdrijf.
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zijn DNA ontleent aan dat van zijn natuurlijke vader en moeder, zal
het DNA van bloedverwanten, ofschoon onderscheidbaar, verwantschap
vertonen.

Dit type DNA-technologie wordt als hulpmiddel in het justitieel onderzoek al gebruikt, en zal steeds vaker gebruikt gaan worden, enerzijds
om daders van misdrijven op to sporen, anderzijds om betwiste verwantschappen to jureren (zie figuur 3). Over deze op DNA-onderzoek gebaseerde identificatietechniek wordt of en toe stevig gediscussieerd, maar
het gaat dan meestal om de kwestie of er met dit onderzoek een ongewenste inbreuk op de privacy plaatsvindt en hoe groot de kans op fouten
is. Wetenschappelijk gezien is deze toepassing, waarbij DNA als identiteitskenmerk bij uitstek wordt gebruikt, echter geen voorwerp van discussie.

Pikant, en uiterst discutabel, wordt het als we DNA-onderzoek gaan gebruiken om de kwaliteiten van een individu vast to stellen. Is uit DNA
informatie over eigenschappen van een individu to herleiden? Ja en nee.
Laat ons met een bekend voorbeeld beginnen. Van sommige aandoeningen bij de mens is bekend, uit jarenlange genetische studies, dat ze hun
oorzaak hebben in een afwijking in een van de vele genen die de mens
draagt. Uit DNA-onderzoek is, om een voorbeeld to noemen, bekend in
welk gen en op welke plaats in dat gen een verandering is opgetreden,
waardoor de ernstige aandoening taaislijmziekte (cystic fibrose) optreedt.
De DNA-technologie kan in dat geval gebruikt worden als hulpmiddel
bij de prenatale diagnostiek. Met weinig celmateriaal ontleend aan een
embryo kan men voor deze aandoening (en datzelfde geldt ook voor een

aantal andere goed bekende genetische aandoeningen), vaststellen of
het embryo drager is van een aangedaan gen (dat wil zeggen een van de
genen is fout), of zelfs met de taaislijmziekte geboren zal worden (beide
bij de aandoening betrokken genes zijn fout). Prenatale diagnostiek om

aandoeningen vast to stellen, is op zichzelf geen nieuwe techniek en
wordt al lang toegepast om chromosoomafwijkingen, zoals die bij het
Down-syndroom, op to sporen, maar deze techniek krijgt via de DNAtechnologie nieuwe en meer verfijnde mogelijkheden. Ouders die, uit
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hun familiegeschiedenis of via zieke kinderen die eerder uit hun huwelijk werden geboren, weten dat ze het risico lopen dat ze een kind met

bijvoorbeeld de taaislijmziekte kunnen krijgen, zullen de prenatale
diagnostiek to hulp kunnen roepen om in een zeer vroeg stadium vast to
stellen of het ongeboren kind aangedaan is of niet. Voor een groeiend
aantal genetische aandoeningen is prenatale diagnostiek goed mogelijk.
Maar lang niet voor alle genetische aandoeningen is zoveel kennis aanwezig dat daarvoor prenatale diagnostiek mogelijk is, en voor aandoe-

ningen die hun oorzaak hebben in meerdere genen zal het een illusie
blijven!

Dit is trouwens het moment om to waarschuwen voor de heersende begripsverwarring, ja zelfs begripsvervuiling, rondom genetische effecten
en defecten. Het succes van de moleculaire genetica, namelijk de vaststelling dat bepaalde afwijkingen in het DNA-molecuul rechtstreeks
gekoppeld zijn met erfelijke aandoeningen, heeft een soort `genenkoorts'
opgeroepen. Voor alle kwalen wordt een gen gezocht: een kanker-gen,
een astma-gen, een vetzucht-gen, een alcoholisme-gen, noem het maar

op. Ja zelfs voor zaken als homoseksualiteit, betrouwbaarheid en
agressiviteit wordt gezocht naar een gen (en zo of en toe ook gerapporteerd dat er een gen voor zou zijn). Sommige mensen verwachten dat,
als over enige jaren het totale DNA van de mens in kaart is gebracht, de

genetische diagnostiek, al dan niet prenataal, hoogtij zal vieren. Een
nieuw snort predestinatie komt over ons heen: de leer dat alles vooraf
bepaald is in het DNA. Laat ons echter goed beseffen: het centrale
dogma van de moleculaire biologie zegt dat een gen voor een eiwit
codeert, niets minder maar ook niets meer. In sommige gevallen is zo'n
eiwit direct bepalend voor een eigenschap, maar in de meeste gevallen is

de zaak veel ingewikkelder, en worden eigenschappen door meerdere
genen en tezelfdertijd ook door epigenetische factoren bepaald. Het
genetisch determinisme zoals sommige mensen, en lang niet altijd de
minsten in de wetenschap, dat uitdragen, werpt een schaduw over de
moleculaire biologie en moet als een pijnlijk uitvloeisel van een ver
doorgeschoten reductionisme gekenschetst worden.
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Er zijn, zoals gezegd, aandoeningen die wel teruggebracht kunnen
worden tot een bepaald gendefect. Is het denkbaar dat die aandoeningen
genezen kunnen worden door dat defecte gen to repareren? Met andere

woorden, wat zijn de perspectieven voor gentherapie? Het is heel
belangrijk om daarbij onderscheid to maken tussen twee soorten gentherapie: de somatische gentherapie en de kiembaangentherapie.
Na de conceptie gaat de door de zaadcel bevruchte eicel zich ontwik-

kelen. Het resultaat is een individu met een grote varieteit aan
lichaamscellen, de zogenoemde somatische cellen, en met de mogeli jkheid zelf weer zaad- of eicellen to maken, kiemen voor een nieuw
individu. Sommige aandoeningen manifesteren zich in afwijkend functionerende lichaamscellen. Bekend is bijvoorbeeld, dat sommige mensen
ernstige stoornissen in hun afweer vertonen door disfunctionerende
beenmergcellen. In die gevallen is somatische gentherapie in principe
mogelijk en de eerste pogingen voor dit soort therapie richten zich ook
op zulke patienten. Van een bepaald type afweerstoornis, dat van de
zogenaamde ADA-patienten, is bekend welk gendefect verantwoordelijk
is voor de ernstige stoornis. Men heeft bij een aantal ADA-patienten,
die ter voorkoming van besmettingen in een soort tent afgesloten van de
buitenwereld leven, geprobeerd aan de slecht functionerende beenmergcellen een goed functionerend gen toe to voegen. Wat men doet, is de
defecte beenmergcellen van de patient of to nemen om vervolgens,
buiten het lichaam, via DNA-technologie een goed gen in de cellen in to
bouwen. Vervolgens worden de gerepareerde cellen buiten het lichaam
gekweekt tot een voldoende groot aantal en dan teruggebracht bij de
patient, in de hoop dat de gezonde cellen over de foute cellen gaan
domineren. In feite, als men er goed over nadenkt, is hier sprake van
transplantatie met eigen lichaamscellen. De eerste resultaten van deze
therapie lijken bemoedigend, al is een definitief oordeel nog niet
mogelijk.

Zijn er ethische bezwaren tegen deze vorm van gentherapie? Men kan
opmerken dat langs deze weg de effecten van een bepaalde genetische
afwijking in de lichaamscellen worden opgeheven, maar dat de patient
in zijn of haar kiembaancellen nog altijd de defecten draagt. Patienten
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die via somatische gentherapie in leven blijven en tot geslachtsrijpheid
komen, zullen dus de genetische aandoeningen kunnen verspreiden.
Somatische gentherapie is dus een voorbeeld waarbij de mens, zoals
trouwens ook met een aantal andere vormen van therapie, de evolutie,
gebaseerd op `survival van de fittest', echt doorkruist.
Wat to zeggen van kiembaangentherapie, de meest afdoende oplossing
voor het genetische defect? Kiembaangentherapie wordt algemeen als
onverantwoord afgewezen. Om dat duidelijk to maken: repareren van
gendefecten gebeurt met technieken die zelden foutloos verlopen. Bij de
somatische gentherapie worden, na uitvoerige controle in het laboratorium, de cellen waarbij iets fout gegaan is, weggedaan. Alleen met die
cellen waarvan men weet dat er bij de reparatie geen fouten zijn opgetreden, gaat men verder. Mocht na inbrengen toch nog blijken dat de
cellen niet goed functioneren, dan kunnen de ingebrachte cellen weer
teruggenomen worden. Bij de kiembaangentherapie is die mogelijkheid
voor een indringende controle niet goed mogelijk. Het risico is dus dat
men bij de kiembaangentherapie een aanwezige fout herstelt, maar mogelijk een nieuwe afwijking introduceert in een individu dat niet om een
therapie gevraagd heeft, maar wel met de gevolgen, tot in het nageslacht,
wordt opgezadeld. Er zijn optimisten die veronderstellen dat er een tijd
komt dat ook kiembaangentherapie foutloos kan geschieden. Anderen

verachten dat een kiembaangentherapie nooit echt van de grond zal
komen. Hoe het zij, kiembaangenmanipulatie zou de deur wagenwijd
openzetten voor een nieuwe genetica met niet to overziene maatschappelijke gevolgen. Ook om die reden is men allerwege zeer terughoudend, ja

zelfs afwijzend ten aanzien van het genetisch ingrijpen bij kiembaancellen.

De moleculaire biologie, in dit verhaal uitsluitend geillustreerd aan
DNA-onderzoek, biedt zoveel mogelijkheden (verkieslijke en minder
verkieslijke), dat het ons als trend in de levenswetenschappen nog wel
een aantal jaren zal bezighouden.
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Samenvatting
In de inleiding vat ik samen wat er met het biologisch perspectief uit de
titel bedoeld wordt en ga ik kort in op een paar gerelateerde filosofische
vraagstukken. In 2. bespreek ik vanuit de geschiedenis van het hersenonderzoek de bevinding dat functies in de hersenen een vaste locatie
hebben, en dat verschillen in massa, aantal windingen en celaantallen
niet goed lijken to correleren met slimheidsverschillen binnen de snort
(hier homo sapiens), dus dat die eerder met de microstructuur, met de
bedrading, to maken hebben. In 3. worden hersenkaarten (topografische
afbeeldingen) besproken en wordt het homunculusprobleem ontmanteld,
waarna we in 4. inzoomen op de hersenkaarten en zien dat binnen iedere
kaart meerdere kaarten met functionele specialisatie voorkomen. We zien
dan dat soms individuele neuronen of kleine groepjes (ensembles) concepten en objecten representeren en hoe er ingangen zijn gevonden om
mentale processen neurowetenschappelijk to onderzoeken. Na een uitstapje in 5. om to betogen dat organismen geen machines zijn, bespreek
ik dan in 6. de samenhang tussen genetische specificatie van het pro-

ductieproces, omgevingsinvloeden en plasticiteit. Daar komt onder
andere aan de orde dat ook het toeval een flinke invloed op de microstructuur heeft en betoog ik dat genetisch determinisme (net als maakbaarheidsfilosofietjes) voor hersenen en gedrag niet opgaan.

67

W.A.P.F.L. van de Grind

1.

Inleiding
The idea that a nonmaterial essence exists that interacts with,

controls, or is controlled by the brain seems to me to be so
unlikely as to be outside the realm of scientific discourse and
action. But remember, one can never prove a negative!

V. Mountcastle (1995)

Filosofen hebben in de loop der eeuwen interessante gedachten ontwik-

keld over de levende natuur in het algemeen en uitingen als denken,
intelligentie, geest, bewustzijn en dergelijke in het bijzonder. Ze hebben
zich daarbij moeilijk kunnen laten remmen door natuurwetenschappelij-

ke kennis over die onderwerpen, want die was er nauwelijks. De een
vond dat lichaam en geest van totaal verschillende aard zijn en niet tot
elkaar herleidbaar (dualisme), de ander ging ervan uit dat `geest' een
uiting is van dezelfde fysische processen als lichaam en omgeving (materialisme, recenter fysicalisme genoemd). Sommigen gingen ervan uit dat

er een materiele wereld bestaat en dat wi j er betrouwbare kennis over
kunnen vergaren (filosofisch realisme), anderen dat de wereld een illusie
is van de geest (filosofisch idealisme). Ontstaat alle kennis in de zintuigen (empirisme), is alles aangeboren en klaar om, dankzij ervaring en
vooral bespiegelend denken, teruggevonden to worden (nativisme)? Of is
het compromis van I. Kant (1724-1804) beter, namelijk dat er een beetje
`kennis' aangeboren is (a priori kennis, bijvoorbeeld ruimte en tijd als
ordeningsprincipes) en dat de rest moet worden aangeleerd (a posteriori
kennis)? De afgelopen honderd jaar mengden ook psychologen zich in
het koor en zij lieten en laten zich evenmin graag leiden door biologische
details. Hoeveel emoties zijn er? Kun je intelligentie meten? Hoe leren
we? Wat is bewustzijn?
Recent hebben een toenemend aantal biologen en hersenonderzoekers
zich in de filosofische.en psychologische discussies gemengd, vaak gedwongen door hun bevindingen in plaats van door natuurlijke drang tot
filosoferen. Vanuit biologisch perspectief is veel wat in filosofie en
psychologie to berde is gebracht over lichaam, geest en bewustzijn,
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onderhoudende speculatie, los van een natuurwetenschappelijk fundament. Functionalisme bijvoorbeeld, het idee dat functies los van hun
belichaming gezien kunnen worden, dat het denken als software van een
computer los van het lichaam bestudeerd kan worden, is biologisch
nauwelijks verdedigbaar. De prijs voor de meest irritante ongefundeerde
opvattingen gaat mijns inziens echter naar enkele fysici die opperen dat
bewustzijn met heel specifieke quantenprocessen to maken heeft. Door
deze diverse discussies heen speelt de vraag of de geest mechaniseerbaar
is: kunnen computers (te zijner tijd) denken en ooit bewustzijn of vrije
wil ontwikkelen? Na een eerste hausse in de jaren zestig heeft men zich
recent opnieuw gestort op zogenaamde neurale netwerken, lerende netwerkcomputers waarin de gewichten van een signaalweegfunctie aan een
versterker met verzadiging ongeveer zo gemodificeerd worden als men
denkt dat dit bij echte zenuwcellen gebeurt. De bedoelde verzadigende
weegversterkers worden `neuronen', dat wil zeggen zenuwcellen, genoemd. Dit is een nogal overdreven benaming voor een slecht model van
een neuron. Neurale netwerken zijn slechte modellen van (delen van) het
brein. Dat maakt ze technisch niet minder interessant, immers de vork is
ook goed bruikbaar al is het een slecht model van de hand!
Het bovenstaande citaat van Mountcastle, een van de bekendste pioniers
van de moderne neurowetenschappen, geeft aardig de huidige consensus
weer over het eerste van de boven geformuleerde problemen. Het dualisme van Descartes (1596-1650) en anderen heeft onder hersenonderzoekers nauwelijks aanhangers meer. Als laatste stuiptrekking worden de

vele publicaties van vakgenoot Sir John Eccles over dualisme gezien
(bijvoorbeeld Popper en Eccles, 1977). De slotzin van Mountcastles citaat
is ook behartenswaardig. Dat onmeetbare zaken als niet-materiele geestesstoffen, engeltjes of sinterklaas niet bestaan, kan de wetenschap nooit
bewijzen! Voor de wetenschap is het doorslaggevende criterium of zulke
concepten tot toetsbare voorspellingen leiden, die kloppen en niet zouden kunnen worden gedaan zonder die concepten. Toetsbare voorspellingen over meetbare zaken zijn de basisgoederen die de wetenschap de
mensheid levert. Occam (circa 1284-1349), een Engelse monnik die wel
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met de Nederlandse naam Willem van Ockham wordt opgesierd, formuleerde de eis dat er geen concepten of hypothesen mogen worden inge-

voerd die voor wetenschappelijke verklaringen overbodig zijn: het
principe van de voldoende reden. Zulke overbodigheden moeten worden weggesneden met het onverbiddelijke `scalpel van Occam' (Occams

scheermes). De niet-materiele geest van Descartes en Eccles valt
duidelijk onder de guillotine van Occam.
Betekent dit dat fysicalisme en reductionisme hebben gezegevierd? Nee,
want de biologie kent vele goed hanteerbare wetenschappelijke begrip-

pen die bijdragen aan verrassende en toch kloppende voorspellingen,
zonder dat die begrippen of de corresponderende verschijnselen van
fysische aard zijn. Het paargedrag van de tijger wordt grotendeels in van
de natuurkunde onafhankelijke termen beschreven, zonder dat dit betekent dat de natuurkunde hiervoor niet zou gelden. De natuurkundige
aspecten van dit gedrag zijn gewoon biologisch minder interessant.
Vragen in de context van de evolutietheorie staan sterker op de voorgrond. Uit afstamming, doelstellingen (verhogen inclusive fitness),
interactiestructuren met soortgenoten en habitat volgen allerlei toetsbare
en veelal kloppende voorspellingen, waarbij de natuurkunde geen of een
ondergeschikte rol speelt. Wie streeft er nu naar om zoiets als de liefde
van een tijger tot de natuurkunde to `reduceren' en wat voor zin zou dat
hebben? Zou dat de precisie van de voorspellingen vergroten?
Fysicalisme lijkt me in de moderne biologie ongeveer dezelfde status to
hebben als behaviourisme in de moderne psychologie. De bijdrage van
collega Van Hooff behandelt typisch biologische verklaringen in de context van de evolutietheorie en illustreert mijn stelling dat fysicalisme
tamelijk irrelevant is in de biologie. Echter, lang leve de fysica, want dat
is (met de chemie en de wiskunde) ongetwijfeld een onmisbaar hulpvak
van de biologie. Men kan het zwemmen van vissen of vliegen van vogels,
het horen van vleermuizen en het zien van de kat niet bestuderen zonder

grondige natuurkundekennis. Maar reductie, vergeet dat maar. Bi j al
deze biologische onderwerpen speelt de geschiedenis (feitelijke evolutie)
en het concept `doel' (evolutietheorie) een grote rol.
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Mijn `biologisch perspectief' op het onderwerp `hersenen en gedrag' (zie

titel) kan onder andere in de volgende uitgangspunten worden neergelegd:

-

Het is weinig zinvol theorieen over hersenprocessen en gedrag to
ontwikkelen zonder grondige kennis van de vergelijkende neurowetenschappen en ethologie.

-

-

Theorieen over denken, intelligentie, bewustzijn, vrije wil, en
dergelijke moeten gebaseerd zijn op de best beschikbare gegevens
over de sturing van gedrag door het zenuwstelsel en modificatie van
lichaam en hersenen door fylogenie (soortontwikkeling) en ontogenie (individu-ontwikkeling).
Computers zijn gereedschappen en Been autonome systemen. Ze
kunnen geen bewustzijn of natuurlijke intelligentie ontwikkelen

(zoals aanhangers van sterke kunstmatige intelligentie menen),
-

-

-

onder andere omdat ze geen lichaam hebben voor autonome interactie met de wereld.
Het is desondanks niet uitgesloten dat er niet-levende autonome
systemen kunnen worden gerealiseerd, mits ze een lichaam hebben,
overlevingsdrang, en op zelforganisatie, homeostase en autonome
omgevingsexploratie gebaseerd zijn.
In het hersenonderzoek is filosofisch realisme voorlopig het vruchtbaarste uitgangspunt, onder andere omdat de fenomenen waarmee
de quantentheorie zich bezighoudt (waarbij idealisme domineert)
irrelevant zijn voor het supracellulaire en gedragsniveau.
Noch dualisme noch fysicalisme zijn erg relevant, omdat ze geen

nieuw licht werpen op, of voorspellende waarde leveren bij de
studie van de organisatie (immaterieel) van de levende hersenen
(fysicochemische processen) en het gedrag.

-

Het zenuwstelsel werkt `massief parallel' met massieve causale
dwarsverbanden tussen enorme aantallen parallelle verwerkingsbanen en er zijn nog nauwelijks theorieen die ons kunnen helpen
zulke complexe causale structuren goed to beschrijven en begrijpen.
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Sommige van deze stellingen worden in het onderstaande nog kort
onderbouwd, maar de meeste geef ik zonder toelichting (zie eventueel
Van de Grind, 1995a).
2.

Over de samenhang tussen hersenen en mentale
functies

2.1

Van denkboullion tot denkpudding

Wie, zoals onderzoekers in de Griekse Oudheid, naar de hersenen kijkt
zonder kennis van zenuwcellen en hun verbindingen en zonder moge-

lijkheden die zichtbaar to maken, kan nauwelijks iets raden over de
werking van die vreemde pudding in die kokosnootachtige verpakking.
De hersenen worden zo uitbundig doorbloed dat het idee van Aristoteles,
dat ze dienen om het bloed to koelen, zo gek nog niet lijkt. Vanaf Galen

(Claudius Galenos, 129-209 n.Chr.) tot in de vijftiende eeuw meende
men dat het echte denkwerk in de hersenvloeistof gebeurde, in de ventrikels (Griisser & Landis, 1991). Men benadrukte dat ook de zintuigen
holtes bevatten die met vloeistof gevuld waren, zodat er in elk geval ook
voldoende denkboullion beschikbaar was voor de waarneming. De mentale functies die men onderscheidde, waren wellicht wat willekeurig
gekozen, maar ze kregen een vaste locatie toegewezen in de ventrikels,
dat wil zeggen dit type van modellen was `localistisch' van aard. Aan
lage driften werd in de meeste theorieen geen hersenboullion verspild.
Tenminste sinds Leonardo da Vinci (1452-1519), begon de mening post
to vatten dat het denken, de emoties en de waarneming vooral van de
hersenmassa zelf afhingen en niet van de vloeistof in de ventrikels. Die
mening won in de daaropvolgende drie eeuwen geleidelijk veld. Zowel
het hersenvloeistof- als het hersenmassamodel leidden tot het idee dat

een grotere schedel moest correleren met meer geest, meer verstand.
Erasmus van Rotterdam, die een kleine schedel had, verborg dat bescha-

mende feit naar men zegt zijn hele leven lang zorgvuldig door zijn
hoofddeksels met papier op to vullen.
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2.2 Hersenmassa

Stephen Gould (1984) vertelt in zijn boekje The Mismeasure of Man
smakelijk over de discussies die nog in de vorige eeuw woedden over het
idee dat hersenmassa positief correleert met slimheid. Gratiolet en Broca,
twee Franse hersenonderzoekers, ruzieden over de vraag of hersenmassa
relevant zou zijn voor intelligentie. Gratiolet vond dat onwaarschijnlijk,
maar Broca wist het zeker. Toen Gratiolet betoogde dat de gemiddelde
hersenmassa van een groep Duitse geleerden 100 gram hoger uitkwam
dan die van een ongeveer even grote groep Franse geleerden, terwijl het

toch algemeen bekend was dat Fransen slimmer zijn, leek Broca even
schaakmat to zijn gezet. Echter Broca bracht de verschillen onder andere
terug op voedings- en drinkgewoonten. Duitsers eten meer en veel vetter
en overspoelen dat met bier, terwijl de Franse geleerden lichte, smakelijke liflafjes eten en er wijn bij genieten. Je moet dus corrigeren voor
lichaamsgewicht, dan kom je er wel.
Laten we eens kijken naar de hersenmassa's van eminente mannen, die
kennelijk vooral in de vorige eeuw in grote getale hun hersenen na de
dood beschikbaar stelden aan hersenmetristen.
Tabel: hersengewichten prominenten in grammen
Toergenjev (Russisch dichter, 1818-1883)
2000
Cuvier (Frans zo6loog, 1769-1832)
1830
1492
Gauss (Duits wiskundige, 1777-1855)
Broca (Frans neuroloog, 1824-1880)
1424
1368
Hermann (professor filosofie, Gottingen)
Walt Whitman (Amerikaans dichter, 1819-1892) 1282
1226
Hausmann (professor mineralogie, Gottingen)
1198
Franz Joseph Gall (frenoloog, 1758-1828)
1017
Anatole France (Frans schrijver, 1844-1924)

We zien dat er nogal een verschil zit tussen Toergenjev en Anatole
France, namelijk net zo veel als tussen Anatole France en een absoluut
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leeghoofd. De 100 gram verschil in mannelijk en vrouwelijk gemiddelde
(voor Europeanen respectievelijk circa 1400 en 1300 gram) valt hierbij
in het niet. Wellicht was onderzoek van Bischoff nog dodelijker voor het
simpele idee dat veel hersenmassa tot beter denken leidt. Hij beschrijft
een brute geweldsmisdadiger, genaamd Le Pelley, die met 1803 gram
maar liefst 311 gram meer hersenmassa had dan de beroemdste wiskundige aller tijden, Karl Friedrich Gauss! Bischoff vond `zelfs' een vrouw
met meer hersenen (1565 gram) dan Gauss, maar die had dan ook haar
man omgebracht.

Vooral de relatief kleine hersenmassa van Gauss vond men pijnlijk,
maar gelukkig had iemand een idee: de hersenen van Gauss hadden wel

erg veel hersenkronkels, groeven en windingen. Mogelijk is dat het
geheim van de smid? Inderdaad waren er meer hersenkronkels dan in de
hersenen van een anonieme Papoea, die ter vergelijking naast die van
Gauss werden gelegd.
2.3 Aantal windingen?

Een probleem is hieruit direct duidelijk: over welke slimheid hebben
we het eigenlijk? Zonder twijfel zal de anonieme Papoea betere overlevingskansen in de binnenlanden van Nieuw-Guinea gehad hebben dan
Gauss en dus een slimheid hebben bezeten die Gauss niet had. Biologisch

gezien, moet die vorm van intelligentie wellicht zelfs hoger worden
ingeschat dan het kunnen spelen met niet-euclidische geometrieen. Zelfs
voor geometrische inzichten blijken de hersenkronkels niet zo gewichtig,
zoals onderzoek van de Engelse neuroloog Lorber aantoonde. Hij bestudeerde met moderne scantechnieken de hersenen van begaafde universi-

teitsstudenten met een waterhoofd, hydrocephalis. Een zeer begaafd
wiskundestudent had slechts enkele millimeters, in plaats van 4,5
centimeter, manteldikte van de hersenmassa, die platgedrukt tegen de
schedelwand zat ten gevolge van de verhoogde druk in de hersenvloeistof in de ventrikels tijdens de ontwikkeling. Je zou bijna weer in de
denkbouillion gaan geloven!
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2.4 Aantal of aard van de zenuwcellen?

Zou het dan aan het aantal cellen liggen? Men zou zich kunnen voorstellen dat de zenuwcellen bij mensen met een waterhoofd gewoon
kleiner zijn. Dat kan echter evenmin, want zenuwcellen hebben door
fysische randvoorwaarden bepaalde eigenschappen en kleinere cellen

zijn trager, hebben dunnere uitlopers en dus langzame geleiding.
Waterhoofdlijders zouden bewegen als in een vertraagde film als ze substantieel kleinere cellen zouden hebben. De relatief grote zenuwcellen
die men wel in invertebraten vindt, dienen grotendeels voor snelle ontsnappingsreacties. Ook bij vertebraten, zoals de mens, zijn de grootste

zenuwcellen motorneuronen die snelle reflexbewegingen sturen. Een
zenuwcel is een zenuwcel, is een zenuwcel, of hij nu in een olifant, een
mens of een spitsmuis zit. De variatie in zenuwcelgrootte is door het hele
dierenrijk heen verrassend klein (zeg een factor 10 terwijl de massa van

dieren minstens een factor 100 miljoen kan varieren). Ook de werkingsmechanismen en alle subcellulaire processen van zenuwcellen zijn

door het hele dierenrijk heen dezelfde, omdat ze alle vroeg in de
evolutie zijn ontstaan en niet noemenswaardig zijn veranderd. Het lijkt
er dus op dat hersenmassa en aantal zenuwcellen direct correleren, en dat
een groter aantal cellen bij kleiner hersenvolume als verklaring voor de
slimheid van genoemde waterhoofdwiskundige niet waarschijnlijk is.
Evenmin kan men principieel andere celmechanismen verwachten.
2.5 Fijnstructuur

A. Volkslocalisme
We kunnen dus gevoegelijk aannemen dat noch hersenmassa, noch her-

senkronkels, noch (binnen bepaalde grenzen) aantallen cellen een grote
rol spelen bij intelligentieverschillen binnen een soort. We moeten dan
naar de fijnstructuur, de bedrading kijken. Met 1012 zenuwcellen en
wellicht 10u verbindingen zou dat zoeken naar een speld in een hooiberg
zijn als we niet zouden weten waar we moeten zoeken. Gelukkig is intelligentie domeingebonden. Een intelligente voetballer hoeft geen intelligente schaker to zijn. Kunnen we functies in de hersenen localiseren,
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Figuur 1

Indeling op cytoarchitectonische gronden van de cortex van de menselijke
hersenen,volgens Brodman.
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zodat we weten waar we moeten zoeken? Dit idee was het uitgangspunt
van frenologen of knobbelkundigen, die onbekommerd functies toewezen aan hersenonderdelen.
Mensen als Franz Joseph Gall (1758-1828), maar vooral zijn leerling,
medewerker en latere vijand J. Spurzheim (1776-1832), dachten dat goed
ontwikkelde functies meer ruimte moesten innemen (zie Zola-Morgan,
1995). Ze verdienden een goede boterham met het betasten van schedels
om vast to stellen of iemand een wiskunde- of talenknobbel had. Die

bijverdienste zou met moderne hersenscantechnieken we] weer eens
populair kunnen worden.
B. Globalisme

De globalisten of holisten betoogden tegen deze vroege localisten dat
denken overal een beetje gebeurt en de hele hersenen omvat. Nog in
deze eeuw maakte Lashley (1890-1952) met dat idee furore. Hij maakte
laesies in de hersenen van ratten die geleerd hadden een doolhof to
doorkruisen en bestudeerde dan hoeveel ze achteruitgingen in hun vermogen de weg to vinden. Hoe meer hersenmassa hij wegnam, hoe slechter het ging, maar het maakte weinig uit waar hij die massa wegnam.

Zijn zogenaamde wet van de massa-actie geldt alleen als je nietspecifieke testtaken kiest. Zo'n rat kan door een laesie in het visuele
systeem blind zijn, maar snuffelt dan zijn weg; hij kan verlamde pootjes

hebben, maar kruipt dan op de buik door het doolhof, enzovoort. In
feite was dit een achterhoedegevecht want de localisten waren met
moderne technieken sterk in opmars.
C. Wetenschappelijk localisme

K. Brodman (1868-1918) sneedt plakjes van de hersenen of en kleurde

ze met verschillende histologische technieken. Zodra hij een veranderende architectuur vond, gaf hij het betreffende gebiedje een nieuw
nummer. Zijn (ongeveer horizontale) snijrichting en analysevolgorde
vinden we terug in de nummering van de cortexgebiedjes volgens
Brodman: figuur 1. Gebiedje (area) 17 is de primaire visuele cortex, nu
meestal V1 genoemd; de twee naastliggende gebieden zijn ook visuele
gebieden, namelijk area 18 en 19 oftewel V2 en V3. Wernicke en Broca
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hadden al eerder aangetoond dat laesies in gebieden die Brodman 42, 22

respectievelijk 44 noemde, afasie geven. Een onvermogen om taal to
begrijpen resulteert bij een beschadiging van 42/22 en een onvermogen
om taal to produceren bij een laesie van Broca's gebied, dat Brodman
als 44ste gebiedje vond. Het moderne onderzoek heeft de indeling van
Brodman in verrassend detail bevestigd. Zijn verschillende gebiedjes
doen inderdaad allemaal wat anders, al is niet van alle gebiedjes volledig
duidelijk wat dat dan is. Grof gesteld, houden de gebieden voor de centrale groeve zich met motorische zaken bezig en de gebieden er achter
met sensorische zaken. De centrale groeve vinden we tussen area 3 en 4
in figuur 1. Kleine laesies in goed gekozen gebieden geven soms zeer
scherp omlijnde storingen. Voorbeelden zijn prosopagnosia, gezichtsblindheid ondanks overigens goed zien, en achromatopsia, het onvermo-

gen kleuren to benoemen terwijl men ze wel blijkt to kunnen onderscheiden (Grusser & Landis, 1991).
3.

Van corticale kaarten naar superlocalisme

Dat de primaire cortexgebieden van de waarnemingssystemen ieder hun

eigen locatie hebben, werd zelfs niet door globalisten als Lashley
ontkend. Er ontwikkelde zich een beeld van systematische afbeelding
van lichaamsoppervlak en buitenwereld op de hersenschors (cortex). We
kennen waarschijnlijk allemaal die vrolijke vervormde mensfiguurtjes
(homunculi), die aangeven hoe groot bepaalde lichaamsdelen in de cortex

gerepresenteerd zijn. Ze zijn in vrijwel ieder boek over de hersenen to
vinden. Deze kaarten zijn medisch gezien van eminent belang, maar als
we op zoek zijn naar fijnstructuur, vooral die waarin individuen kunnen
verschillen, moeten we wat dieper graven dan dit soort kaarten doen.
Laten we dat voor het visuele systeem doen. De buitenwereld wordt na
de optische afbeelding in het oog door het netvlies (retina) vertaald in de
elektrische signalen en neuronale codes waarmee het visuele systeem
werkt. De fovea, het centrum van het netvlies waarmee we punten van

interesse in de buitenwereld fixeren, heeft de hoogste resolutie en
verdeelt het netvlies als het ware in een nasaal (neuskant) deel en een
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temporaal (slaapkant) deel. De banen van nasaal kruisen naar de tegenoverliggende cortexhelft, de temporale banen blijven aan dezelfde kant.
Zodoende komt er op de rechter cortexhelft een (op zijn kop staande)
neuronale afbeelding van de linkerhelft (ten opzichte van het fixatiepunt) van de buitenwereld en op de linker cortex van de rechter buitenwereldhelft. Nabuurpunten op het netvlies projecteren hun neuronale

vezels naar nabuurpunten op de cortex en dit resulteert in een zogenaamde topografische afbeelding of `kaart' van de buitenwereld in de
cortex.

Dit feit van de topografische kaart leidt rechtstreeks naar het zogenaamde homunculusprobleem. Als de buitenwereld zo gespleten en raar
georienteerd op de primaire visuele cortex VI (area 17 van Brodman)
wordt afgebeeld, hoe kunnen we dan ooit zien? Het moet toch eerst weer
gerepareerd worden tot een volledig beeld? Die lijn van denken loopt
dood. Immers, als er ergens in onze schedel zo'n perfecte reconstructie
zou zijn, dan moet de visuele waarneming vanaf dat punt nog beginnen
en zijn we tot daar niets opgeschoten. We hebben dan een mannetje in
het hoofd nodig, een homunculus, om naar dat interne scherm to kijken.
Francis Crick (1994) heeft recent een boek over dit probleem geschreven
getiteld: The Astonishing Hypothesis. Zijn zogenaamde verbazingwekkende hypothese luidt: `er is geen homunculus en geen intern scherm'.

Waarom is dit probleem van belang? Om dat to zien, bespreek ik heel
kort de ideeen van Descartes. Descartes (1596-1650) ging er, zoals
bekend, vanuit dat dieren machines zijn, geheel bestuurd door reflexen,
en dat mensen een niet-materiele geest hebben die via de pijnappelklier
als piloot het lichaam bestuurt en via diezelfde pijnappelklier kennis
neemt van wat er in het lichaam en de wereld gebeurt (zie figuur 2).
Berkeley (1685-1753) zag als eerste de consequenties van dit model. Als

de geest naar een intern scherm kijkt en een intern toetsenbord, het
motorium, bespeelt, kan de geest nooit weten of er echt een wereld
bestaat. Die wordt wellicht voorgetoverd door interne signalen tussen
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Figuur 2
Het dualisme van Descartes in schema gevat (Van de Grind, 1995a).
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motorium en sensorium. Alleen de geest is zeker, zoals Descartes al had
gesteld (`ik denk dus ik ben'), dus waarom zou men moeten accepteren

dat er een buitenwereld is? De geest leeft mogelijkerwijs, in modern
jargon gesproken, in een `virtual reality' en kan de echte werkelijkheid
nooit kennen. Dat betekent ook dat andere levende wezens bespiegelingen van mijn (= de enig zekere) geest kunnen zijn. Ergo, alleen van mijn
eigen geest (plus `virtual reality' speeltje, dat vergat men) kan ik zeker
zijn en van niets of niemand anders: solipsisme.

Popper heeft eens gezegd dat dit weliswaar absurd is, maar logisch niet
to ontzenuwen. Dat lijkt me volslagen irrelevant. Logica is een slecht
model van echt denken, dat zelfs niet eens de tijd en teruggekoppelde
processen omvat en onafhankelijk is van de empirische juistheid van
de premissen. Door dit gebrek blijft het hangen op kindervragen over
schijnbaar circulaire processen als: wat was er eerder, de kip of het ei?
Je moet wet van vreemde premissen uitgaan om de solipsistische conclusie to bereiken. Het is wellicht geen logische, maar wel bio-`logische'
onzin. Als de geest geevolueerd is (en dit is de rotsbodem waarop de
biologie werkt), moet hij overlevingswaarde hebben, dat wil zeggen onze
effectieve omgang met de habitat bevorderen en een gevolg van de wereld zijn in plaats van de oorsprong van een schijnwereld. Wat je ook
met `geest' bedoelt, `het' moet in elk geval direct naar de buitenwereld
kijken en daar direct op inwerken en niet naar een intern scherm (het
sensorium) kijken om dan van pure opwinding op een intern motorium
to gaan spelen. Weg met de interne schermen en klavieren dus. Dat is wat
Francis Crick met zijn gebruikelijke gevoel voor drama de verbazingwekkende hypothese noemt (zie Van de Grind, 1995b).

We zijn van een hoop filosofische problemen verlost als we ervan uitgaan dat de geest geevolueerd is; er dus een echte wereld, het toneel van
de evolutie, bestaat en dat de geest - wat we er ook mee bedoelen - naar
die echte wereld kijkt om er ons informatie over to verschaffen en zo
aan onze overlevingskansen bij to dragen. Hoe laten we de geest direct
naar de buitenwereld kijken? Door hem in het hele lichaam to plaatsen:
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geest = persoon. Alle detailprocessen van het netvlies zijn al meteen
visuele processen in de geest', ook al zijn ze niet introspectief toegankelijk. Slechts een minieme fractie van wat er in ons zenuwstelsel omgaat, is introspectief toegankelijk, cognitief doordringbaar, dus dat
moeten we het netvlies niet verwijten. Als het zien al in het netvlies
begint en de cortex geen intern scherm is, krijgen we een heel ander
beeld van het visuele systeem, dat echter wonderwel aansluit bij modern

onderzoek dat van hersenkaarten geevolueerd is in de richting van
superlocalisatie. De topografische kaart blijkt bij inzoomen op ieder
beeldpunt uiteen to vallen in deelgebiedjes waarbinnen verschillende
`kenmerken' gescheiden gerepresenteerd zijn en waar nergens de fotografisch interpreteerbare aspecten van het retinale beeld meer zijn terug
to vinden. Ieder neuron lijkt een eigen eigenwijze interesse to hebben
en nergens anders op to reageren. De cortex bevat geen `general purpose'
beeldpunten, zoals een TV of filmscherm.
4.

Superlocalisme, gnostische neuronen en ensemble
codes

Hubel en Wiesel vonden in de zestiger jaren dat er in de visuele cortex
cellen zijn die vooral op lijnen of randen in de buitenwereld reageren.
Het idee ontstond dat er een hierarchie zou zijn, waarin lijntekeningachtige beschrijvingen van de buitenwereld stap voor stap in steeds
hogere hersengebieden uitgewerkt zouden worden tot er ergens een soort
grootmoederdetector of volkswagendetector zou zijn, die alleen voor de
desbetreffende objecten actief zou worden. Men spreekt in dit verband
over de gnostische neuronentheorie: het idee dat een neuron in een hoger
visueel gebied een compleet brokje kennis vertegenwoordigt, zoals een
object of concept. Dit kan men superlocalisme noemen: een cel voor een
concept of object. Aangezien er dagelijks nogal wat zenuwcellen afster-

ven, lijkt dit idee a priori onwaarschijnlijk, het zou geen robuuste
organisatie van kennis opleveren. Vandaag zou je bijvoorbeeld wakker
worden en je partner niet meer herkennen en morgen zelfs een beroemde voetballer niet meer. Ondanks deze bedenkingen werden er handde82
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tectoren en gezichtsdetectoren in de temporale cortex gevonden, die het
idee van de gnostische neuronentheorie enigszins steunen. Tegenwoordig
accepteert men daarom wel het idee dat relatief kleine groepen cellen
(ensembles) voldoende zijn om bepaalde, voor de soort zeer belangrijke,
objecten of concepten of bewegingsvectoren to representeren: ensemble
codes.

Echter, wat gebeurt er in het zenuwstelsel als zo'n object beweegt?
Bijvoorbeeld, grootmoeder loopt voorbij en de hond rent haar tegemoet.
Hoe weten we welk object hoe beweegt? Vreemd genoeg lijken objectinformatie en informatie over hun beweging en kleur in totaal verschillende cortexgebieden to worden geanalyseerd. Men worstelt nog met de
vraag hoe nu neuronaal wordt aangegeven welke activiteit in een bewegingsgebied bij welke activiteit in een kleurgebied en een object-gebied
hoort. Dit noemt men het `bindingsprobleem' en het heeft wat weg van
het homunculusprobleem. Er is enige evidentie voor synchroon vuren
van bijeenhorende (bij een buitenwereldentiteit horende) cel-ensembles
in het tempo van een 40 Hz oscillatie. Dan moet bijeenhorende informa-

tie over verschillende objecten dus in verschillende fasen tot uiting
komen. Er zijn nog erg veel sceptici, waar ook ik me toe reken.

De specialisatie (visuele analyse door onze geest) begint al direct in het
netvlies, waar we grote en kleine cellen hebben, magno en parvo cellen
genoemd, die in het volgende station CGL (corpus geniculatum laterale)
op gescheiden lagen projecteren (zie figuur 3). De cortex van vertebraten
heeft zes onderscheiden lagen, van oppervlak naar binnen genummerd
van 1 tot 6. Informatie van de zintuigen komt via de thalamus, een
hersencentrum dat wel de poort naar het bewustzijn wordt genoemd en
waarvan het CGL een onderdeel is, aan in laag 4 van de desbetreffende
cortex. In de visuele cortex zien we in laag 4C een onderverdeling voor
de magno en parvo cellen, de snelle = grote en langzamere = kleinere
cellen. Met speciale kleuringstechnieken, de cytochroom-oxydase (CO-)
kleuring, vindt men in laag 2 en 3 zogenaamde blobs, waarop de parvo's
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Figuur 3

Projectie van magno en parvo banen via het corpus geniculatum laterale (een
deel van de thalamus) naar de primaire visuele cortex VI en vandaar naar
`hogere' visuele cortexgebieden. Schema gemodificeerd naar Livingstone en
Hubel (1988).
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projecteren. Die blobs zitten vol cellen die vooral in kleurcontrasten, in
tintinformatie, geinteresseerd zijn. Ze projecteren op cellen in V2, die
gevonden worden in smalle strepen van CO-kleuring. Er zijn ook brede
CO-strepen in V2, maar daarop projecteert de magno baan en daarin
zitten cellen die in stereo en beweging geinteresseerd zijn. Kortom, we
zien een anatomische uitsplitsing van vorm, stereo, beweging en kleurinformatie, die leidt tot verzending van die gegevens naar verschillende
hogere visuele centra, zoals V4 (kleur, vorm) en V5 (stereo, beweging).

Met veel geduld en de beste histologische technieken, ondersteund met
metingen aan individuele cellen in diverse hersengebieden, heeft men
een redelijk compleet verbindingsschema voor het visuele systeem opge-

steld dat minimaal veertig deelgebiedjes omvat met vele honderden
verbindingsbanen, die ieder uit miljoenen vezels kunnen bestaan. De
meeste banen zijn reciproque: als gebied A tegen B praat, praat B ook
tegen A. Er zijn lussen en lussen in lussen, en dat alles met gigantische
aantallen `draden'. Dit alles ziet er duizelingwekkend complex uit. Toch
kan de insider u bij ieder gebiedje lyrisch vertellen over de celtypen die
daarin to vinden zijn. V4 zit bijvoorbeeld tjokvol met cellen die alleen
op mondriaan-achtige kleurpatronen goed aanspreken. V5 = MT bevat
cellen die als enige interesse in het leven beweging hebben. Brodmans
gebiedje 7 bevat cellen die to maken hebben met gemotiveerde attentiegestuurde ledemaatbewegingen in de persoonlijke ruimte, en meer in de
richting van de temporaalkwab vinden we gebiedjes met gezichts- en
handdetectoren. Bovendien correleren allerlei neurologische syndromen
vrij goed met laesies in de corresponderende gebiedjes. Een patiente die

een laesie in MT heeft, is bewegingsblind. Ze ziet, als er thee wordt
ingeschonken, een bevroren straal. Zo is de kop leeg en ineens is die vol,
ze ziet het tussenliggende proces niet. Auto's komen in sprongen dichter-

bij zonder to bewegen. Ze leeft in een angstaanjagende wereld, maar
verdient aardig wat bij over de hele wereld als proefpersoon in allerlei
onderzoek aan het bewegingszien.
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Het is tegenwoordig met geimplanteerde elektroden mogelijk van indivi-

duele zenuwcellen of kleine groepjes of to leiden en ze elektrisch to
stimuleren terwijl het proefdier bepaalde taken uitvoert. Omdat de
schedelbotten en de hersenen geen pijnreceptoren bevatten, kan men een
soort kleine plug op de kop monteren die, als de wond genezen is, pijn-

loos kan worden gebruikt om in de hersenen met zeer dunne metaaldraadjes aan individuele cellen to meten. Aapjes doen voor beloningen,
zoals appelsap, bijvoorbeeld via het slangetje in de mond toegediend,
graag en vrijwillig mee aan de proef. Stel, het dier start zelf een sessie
door met de rechterhand een seinsleutel los to laten, een treintje met
lampje gaat bewegen langs een circulair spoorbaantje om de aap en als
het lampje uitgaat, moet de aap op een knopje op het treintje drukken.
Je kunt dan in area 7 bijvoorbeeld cellen vinden, die vuren net voor de
arm in beweging komt, maar dat alleen doen als de aap bij het lampje
kan en een beloning verwacht. Bij vergelijkbaar onderzoek in V5, het
eerder genoemde bewegingsgevoelige visuele gebied, werd bijvoorbeeld
gevonden dat er cellen zijn, die net zo gevoelig voor aangeboden bewe-

ging zijn als het hele proefdier. Als men die cellen met elektrische
stroom remde, zag het proefdier de beweging niet meer en als men, terwijl er geen beweging was, die cellen elektrisch stimuleerde (ompolen
stroombron) reageerde het dier alsof de beweging er was. Men noemt dit
wel cognitieve neurowetenschap, omdat men als het ware directe toegang
heeft tot processen van bewuste waarneming, attentiesturing, associatieleren, beslissen, en dergelijke.
Het visueel systeem biedt veel ingangen voor onderzoek aan bewustzijn,
althans perceptueel bewustzijn, bewuste waarneming. Het verschijnsel
van `blindzien' bij visuele cortexlaesies (V1) is illustratief. De patienten

weten zeker dat ze niets zien, maar als je ze last `raden' of een lijn
verticaal of horizontaal wordt getoond, raden ze het 100% correct. Ze
zien dus niet-bewust en men kent de banen die daarvoor verantwoordelijk zijn (buiten V1 om). Er is met andere woorden een onderscheid naar
banen en gebieden of ze met `bewuste' of `niet-bewuste' waarneming
gepaard gaan (Crick & Koch, 1995). Een ander voorbeeld is bij mense86
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lijke psychofysica, waarbij men kon aantonen dat visuele beelden die
`bewust voorgesteld' werden (`visual imagery) de detectie van bepaalde
andere stimuli net zo verbeterde of remde als de echte beelden (Ishai &
Sagi, 1995). Via scantechnieken kan men nagaan welke visuele cortexgebieden door dit beelddenken geactiveerd worden. Er is dus zicht op
de mogelijkheid dat `bewustzijn' een empirisch neurowetenschappelijk
onderwerp wordt.
5.

Waarom de metafoor organisme = machine weinig
zinvol is

Organismen zijn onverbrekelijk aan hun habitat gekoppeld en hebben
een continue stroom van materie nodig van en naar de omgeving om to
overleven. Informatie is het patroon, verpakt in een fysisch proces, dat
potentiele gebruikswaarde voor een organisme aangeeft. Alleen als we
het patroon in fysische processen kunnen interpreteren als bruikbaar
voor directe of latere doelen, is het voor ons informatie. Een computer
heeft geen doelen en dus is niets voor de computer zelf informatie. De
computer is een gereedschap van de mens en verwerkt onze informatie.
Wat er ingaat en uitkomt, is voor ons zinvol, niet voor de computer. Als
ik een hamer gebruik om twee planken aan elkaar to spijkeren, is dat
voor mij zinvol (hoop ik) maar voor de hamer niet, dat is een fysisch
object zonder doelen, een gereedschap. Zo is het met al onze gereedschappen. Machines zijn gereedschappen, fysische systemen zonder
doelstellingen en zonder betekenisgevend vermogen.
Waarom zijn organismen dan geen machines (ondanks Descartes)? De
evolutietheorie postuleert dat organismen trachten to overleven, met
andere woorden dat ze als doelstellingen hebben eten, drinken, vrijen,
en lang genoeg intact blijven of goed genoeg presteren om to kunnen
eten drinken en vrijen. In dat kader hebben habitatonderdelen betekenis,
gebruikswaarde. De zintuigen geven die zin aan de wereld, ze vertellen
wat eetbaar, drinkbaar en anderszins bruikbaar is in het kader van al
die lichamelijke processen die leven mogelijk maken. Ze geven ons dus
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informatie, indicaties over gebruikswaarde. Het goed gebruik kunnen
maken van die indicaties verhoogt de overlevingskansen, dat wil zeggen
de intelligentie in biologische zin. Organismen zijn autonome systemen
die zin geven aan hun omgeving door gebruiksmogelijkheden in het
kader van hun doelstellingen to ontdekken. Geen enkele machine doet
dat, dus levert de metafoor O = M (organisme = machine) ons weinig op.
De theorie heeft geen voorspellende waarde voor de biologie en kan dus

beter vergeten worden (Occam). Het drukt slechts uit dat de techniek
zijn inspiratie put uit het gedrag van levende systemen, maar zegt niets
over die levende systemen zelf. De metafoor vervulde een functie voor
materialisten omdat het een niet-fysische drijvende kracht in organismen ontkent. De evolutietheorie komt aan die behoefte echter ruimschoots tegemoet zonder de categorieenverwarrende metafoor O = M.
Kan men dan ooit machines ontwikkelen die zo intelligent en autonoom
zijn als wij? Ik weet er geen principieel argument tegen, maar het lijkt
me een ongelofelijk moeilijk karwei, dat tot nu toe door gebrekkige biologische kennis bij technici en psychologen grondig is onderschat! Ik
denk dat deze onderschatting to maken heeft met de cognitieve ondoordringbaarheid van onze lichamelijke processen. We doen onze ogen open
en we zien; we krijgen dorst en lopen naar de koffiemachine; we worden
speels en gaan voetballen. Niets aan, het gebeurt gewoon op commando.
Willen we echter schaken, dan moeten we met moeite regels leren, ons in
stellingen en strategieen verdiepen, kortom, dat is pas moeilijk. Echter,
99% van onze hersenen houden zich direct of indirect bezig met de evo-

lutionair belangrijke lichamelijke processen van intact blijven en
voortplanten, niet met symboolprocessen als schaken, geometrie of
poezie. De dingen die ons de meeste moeite kosten om to leren, zijn
ongetwijfeld (omdat we er kennelijk geen kant en klare automatische
systemen voor hebben) het minst belangrijk voor het overleven, ongeacht _hun `absolute' eenvoud of complexiteit. Onze leerervaring is geen
maatstaf voor de moeilijkheidsgraad.
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Dat blijkt ook goed uit de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie
(AI). Ik heb in 1967 een voordracht gehoord op het MIT (Massachusets
Institute of Technology) van een paus van de Al, Marvin Minsky. Hij

had net een computerarm ontwikkeld die met behulp van een videocamera blokken kon stapelen op een manier zoals kleine kinderen dat bij

hun allereerste poging doen. Hij vertelde hoeveel moeilijker het zou
zijn om een computer to ontwikkelen die wiskundestellingen zou bewijzen of behoorlijk zou kunnen schaken. Op een vraag uit de zaal hoe Lang
het zou duren voor de arm zo goed zou kunnen bewegen als die van een
mens, antwoordde Minsky dat dat wel tamelijk moeilijk was en dat hi j
dacht er toch nog wel drie of vier jaar over to doen. Nu zijn er schaakprogramma's die 99,9% van de mensheid met schaken kunnen verslaan,

maar een arm die zo flexibel kan bewegen en werken als die van een
mens is de komende eeuw nog niet in zicht. Voorlopig denk ik niet dat
we robots in het eerste van Ajax zullen zien voetballen.
6.

Genen, het brein en plasticiteit

Genetisch deterministen gaan uit van een paar heldere voorbeelden van
enkelvoudige en grove geneffecten en extrapoleren dat ontoelaatbaar
naar de gehele ontwikkeling van alle individuen. Ze postuleren een gen

voor iedere eigenschap, zoals de frenologen een hersenbobbel voor
iedere eigenschap postuleerden, ongeacht de subtiliteit van de eigenschap

en van zijn relatie met het substraat. Genen zijn natuurlijk inderdaad
belangrijk omdat ze het productieproces van een organisme specificeren
(let op, niet het eindproduct!). Sommige fouten in de specificatie van de
productie kunnen grove gevolgen hebben voor het eindproduct en dan is
er een goede correlatie tussen de genetische `afwijkingen' en de resulterende pathologie. Zeker productieparameters die gespecificeerd wor-

den door slechts een gen, dus zonder redundantie in de code, leveren
zulke duidelijke correlaties op. Dat is niets bijzonders, want dat geldt
ook voor fysische omstandigheden. Sterk zuurstoftekort leidt tot stikken:
een factor, een desastreus gevolg. Meestal liggen de zaken echter niet zo
helder, en is er sprake van de interactie van honderden factoren van het
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`productieproces' met honderden factoren van de omgeving, waarbij ook
nog allerlei toevallige en onafhankelijke ruimte- en tijdsaspecten een rol
spelen (diffusie van stoffen, temperatuurfluctuaties, enzovoort).

Voor het zenuwstelsel is dit al evident uit simpele overwegingen. De
neuronale netwerken, gevormd door de 1012 neuronen van de mens met
hun 1015 verbindingen, kunnen eenvoudigweg genetisch-precies gespeci-

ficeerd worden omdat het genoom niet zoveel informatie bevat. Bij de
opbouw van het zenuwstelsel spelen het toeval en de omgeving een belangrijke rol. Na de inductie en het eerste ontstaan van een neuraalbuis
begint vanuit de binnenomtrek van de buis een celproliferatieproces.
Cellen worden in golven gevormd en migreren dan langs een soort railsysteem van steuncellen. Ze stoppen ergens, mogelijk op grond van een
biochemisch stopsignaal, groeperen zo tot lagen of kernen (aggregatie)
en beginnen to differentieren tot zenuwcel (formeren uitlopers, kiezen
neurotransmitter), waarna ze verbindingen aangaan met andere cellen in
onderlinge competitie. Vervolgens sterven cellen die er niet in slagen
voldoende verbindingen to maken of en wordt het zenuwstelsel in aanleg
dus als het ware gebeeldhouwd door het verwijderen van niet-functionele eenheden. Het is niet moeilijk plaatjes van zenuwcellen to maken
die aantonen dat er grote verschillen in uitloperstructuur ontstaan, die
ongerelateerd zijn aan genetische informatie. Edelman (1993) toont en
bespreekt een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld van variatie in dezelfde
zenuwcel van genetisch identieke watervlooien.
Daarnaast is opvallend hoe sterk de omgeving inwerkt op het zenuwstelsel-in-aanleg. Een kleine samentrekking van een beenspier-in-aanleg
kan tot schudden van het embryo leiden en zo het evenwichtsorgaan-inaanleg stimuleren, wat essentieel is voor het opzetten van verbindingen
tussen gelijktijdig vurende (dus vermoedelijk aan dezelfde fysische
gebeurtenis relaterende) zenuwcellen. Zo boetseren fysische invloeden
het opzetten van coherente verbindingen tussen zenuwcellen. Ook postnataal blijft het zenuwstelsel enorm plastisch. Verliest men bij het spelen
met vuurwerk twee vingers dan beginnen de zenuwcellen die motorisch
en sensorisch met die vingers to maken hadden, binnen enkele dagen
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nieuwe contacten to zoeken. Ze zullen na een maandje uitsluitend nog
met de naburige vingers verbindingen onderhouden. Wie postnataal een
lagere gezichtsscherpte in een oog heeft dan in het andere, ontwikkelt
een `lui' oog waarvan de aansluitingen in de visuele cortex systematisch
weggeconcurreerd worden door de vezels uit het goed gestimuleerde oog
(dat scherpe contouren op het netvlies afgebeeld krijgt). Plakt men het
goede oog af, dan pikken de vezels van het luie oog weer wat verbindingen terug en moet men oppassen dat het goede oog niet het luie
wordt. Door alternerend afplakken, ontwikkelt men in beide ogen goede
gezichtsscherpte, maar helaas zijn er zo geen cellen ontwikkeld die

vanuit ieder oog een input ontvangen, dus komt er geen binoculair
stereozien tot ontwikkeling. Wie een lui oog gehad heeft, hoeft dus geen
duur boek met fraaie autostereogrammen to kopen. Al met al ziet men
hier hoe de omgeving het zenuwstelsel kan `boetseren' en laten we daar
blij mee zijn want ons leervermogen berust op hetzelfde principe! Omdat
we al deze factoren niet in detail kunnen beinvloeden, de contacten met

de habitat en met `peers' niet in de hand hebben, blijft er voor zowel
opvoeding als genetische informatie een beperktere invloed over dan
velen zouden wensen. Gelukkig kunt u, zoals u nu doet, gericht aan uw
eigen zenuwstelsel meeboetseren.
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