Afscheidsrede van Marinus J.A. Werger
uitgesproken op 24 april 2009 in de Aula van de Universiteit Utrecht

Plantenecologie en Biodiversiteit
mijn prachtige vak!

U weet het inmiddels allemaal: Dit jaar is Darwin-jaar. Charles Darwin werd 200 jaar
geleden geboren. Hij formuleerde de evolutietheorie. En ook als u misschien niet zo heel
precies weet wat de evolutietheorie inhoudt, u weet wèl dat het gaat over ‘survival of the
fittest in the struggle for life’ gaat. Dus over natuurlijke selectie, wie is het beste
aangepast en heeft de meeste nakomelingen. Mijn prachtige vak Plantenecologie en
Biodiversiteit heeft daar alles mee te maken. Maar mijn vakgebied gaat óók over de
duurzaamheid van onze leefomgeving en raakt dus aan onze economie. De zichtbare
achteruitgang van het milieu en de merkbare effekten van ‘Global Change’ maken dat
wel duidelijk. Ik ga u in dit afscheidscollege vertellen over die samenhang tussen
Plantenecologie, Biodiversiteit en onze veranderende wereld, aan de hand van enkele
vereenvoudigde voorbeelden uit ons onderzoek. Dat geeft mij ook de gelegenheid mijn
wetenschappelijk medewerkers aan u voor te stellen, want dat hebben ze verdiend.

Tijdens mijn studie in Utrecht, in de jaren zestig, was plantenecologie hier nog helemaal
een beschrijvende wetenschap. We waren nog niet toe aan het meten van natuurlijke
selectie en apparatuur bestond er ook nog nauwelijks. We leerden goed observeren en we
maakten inventarisaties in het veld: welke plantensoorten, en hoeveel van elk. We
ordenden die gegevens in tabellen. Dat ging met pen en papier. En iets later met een zeer
simpele, zelf-gemaakte sorteertafel. Zo documenteerden we patronen in de plantengroei
en correleerden die met specifieke milieufaktoren. Natuurlijke selectie en dat soort
dingen speelden dus niet expliciet een rol.
Maar in de tijd van mijn eerste baan, eind jaren zestig - begin jaren zeventig, kwam er
een omslag in de plantenecologie. We waren niet langer tevreden met het ontdekken van
patronen in de plantengroei. We wilden nu weten hòe die patronen tot stand konden
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komen; het proces erachter; hoe het allemaal werkt. Het vakgebied vormde zich dus om
van een beschrijvende plantenecologie tot een begrijpende plantenecologie. Niet dat de
beschrijvende fase niet goed zou zijn. In tegendeel. Ze levert bruikbare inventarisaties en
goede vegetatiekaarten op. Die zijn nuttig bij het in kaart brengen van een gebied, bijv.
als je er iets wilt veranderen. Maar de omslag hield in dat de plantenecologie verklarend
werd, en kwantitatiever en preciezer. Statistiek en wiskundige modellen werden
belangrijk voor dat verklaren. Ons vak werd kwantitatief en voorspellend van aard,
ondersteund door nieuwe, nauwkeurige elektronische meetapparatuur en computers die
op de markt kwamen. En sinds die tijd heeft de plantenecologie een enórme
wetenschappelijke ontwikkeling doorgemaakt.

Wàt is er tegenwoordig vanzelfsprekender dan dat een plantenecoloog een groot deel van
zijn tijd achter een computer doorbrengt? Maar het is helemaal niet lang geleden dat dat
heel anders was. In 1943 stelde Thomas Watson, president van IBM: “I think there is a
world market for about five computers” en nog pas in 1977 zei Ken Olsen, president van
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Digital: “There is no reason for any individual to have a computer in his home.” Maar ja,
alles verandert voortdurend en de toekomst voorspellen blijft moeilijk!
Precies 40 jaar geleden (Neil Armstrong was toen al naar de maan geweest, en ik werkte
al als onderzoeker) kreeg ik voor het eerst toegang tot een computer: een hele grote,
geklimatiseerde kamer vol schakelkasten en elektrische machines met radiobuizen en
lampjes die aan- en uitgingen en grote spoelen met magnetische banden. 13 uur had die
nodig om onze toch echt kleine dataset door te rekenen. We moesten zelf de
rekenprogramma’s schrijven; in PL-1, als ik me goed herinner, of misschien was het
FORTRAN. We sliepen op een stretcher naast de computer, omdat we om de paar uur
een schakelaar moesten omzetten. Natuurlijk ging het niet allemaal meteen goed. We
moesten een paar nachten bij die computer kamperen.

Mijn eerste baan was vegetatie-ecoloog in Zuid-Afrika. Daar deed ik 5 jaar onderzoek in
de droge gebieden: Karoo, Kalahari, Namib. Elke was mijn assistente (en beter kom ik
het me niet wensen). Het was daar pionierswerk en vaak echt avontuurlijk: veldwerk in
erg afgelegen gebieden, wilde dieren, sprinkhaanplagen. Voor ons een geweldig
interessante tijd.
Daar, in die droge streken in Zuid-Afrika, raakte ik gefascineerd door de
verbazingwekkende vormvariatie en de opmerkelijke verschillen in levenscycli tussen
plantensoorten. En blijkbaar hadden die zich ontwikkeld als aanpassing aan de sterke
stress faktoren die daar heersten: grote droogte, extreme temperaturen en catastrofale
vraat door dieren. Hoe werkt dat eigenlijk? Via welke processen komen die aanpassingen
tot stand? Welk voordeel leveren ze precies op? En vooral ook: waarom zijn er zoveel
heel verschillende oplossingen voor ogenschijnlijk hetzelfde probleem, dezelfde stress?
De evolutietheorie heeft het toch over de ‘survival of the fittest’? Dus voor elk probleem
maar één beste oplossing. Waarom dan zo veel sterk verschillende soorten op dezelfde
plaats in hetzelfde milieu? En hoe kon het eigenlijk dat qua afstamming geheel
verschillende plantengroepen, zoals cacteeën in Amerikaanse woestijnen en
wolfsmelkachtigen in Afrikaanse woestijnen, die evolutionair net zo veel van elkaar
verschillen als een kat van een paard, wel erg veel op elkaar lijken? Kwam dat door
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natuurlijke selectie onder invloed van overeenkomstige stress faktoren? Dat wilde ik
onderzoeken.

Toen mijn promotor Victor Westhoff mij een jaar na mijn promotie een baan in zijn
groep in Nijmegen aanbood, liet hij mij vrij dat pad van mijn interesse in te slaan: welk
effekt heeft de omgeving op vorm en funktie van een plant en hoe werkt dat door in de
populatie? En ik kon dat uitbouwen toen ik 30 jaar geleden in Utrecht werd benoemd.
Naast Jan Barkman. Heinjo During was er ook net aangesteld. Dat was gunstig, want zij
interesseerden zich ook voor die vraagstelling. En vanaf het begin heb ik hier in Utrecht
met heel veel plezier gewerkt. We werden een krachtige groep onderzoekers, intensief
samenwerkend, op hoog internationaal niveau presterend, en nauw samenwerkend met
collega’s in diverse landen.

In ons onderzoek construeren we wiskundige modellen voor ecologische vraagstukken en
combineren die met empirische onderbouwing. Die modellen geven een wiskundige
beschrijving van het werkingsprincipe van een bepaald ecologisch proces. Het zijn
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zogenaamde mechanistische modellen. Daarmee kun je nauwkeurige voorspellingen doen
over hoe een systeem verandert onder inwerking van verschillende faktoren. Op grond
daarvan formuleer je precieze hypothesen, en daarop richt je dan je experimenten in. Die
bevestigen of falsificeren je voorspelling. Zò bouw je een stuk theorie op, inzicht in hoe
iets werkt. Deze weg van modellen bouwen en experimenten uitvoeren hebben we al
vroeg gevolgd en zo hebben we nu al jarenlang behoorlijk aan de plantenecologische
theorievorming bij kunnen dragen. En ik verbaas me er al lang over, dat sommige
groepen in de experimentele biologie nog steeds niet of nauwelijks wiskundige
modellering toepassen om er hun experimenten mee te plannen.

Er kwam flink schot in onze aanpak toen ik vroeg in de tachtiger jaren een sabbatical
doorbracht aan de universiteit van Tokyo en met Tadaki Hirose ging samenwerken en het
was ook rond die tijd dat ik Feike Schieving kon aantrekken voor het wiskundige werk.
Dat bleek een gouden greep, althàns na enige tijd. Want wàt ging dat moeizaam!
Ecologen en wiskundigen spreken en denken een geheel andere taal. Het kostte tijd om
elkaar een beetje te leren verstaan. En dat ging met wat frustratie en met een rijke
verzameling van Feike’s kordate vloeken gepaard. Maar het lukte en toen werd Feike’s
inbreng van heel groot belang in de groep: al jarenlang produceert hij de harde bakstenen
voor het stevige fundament waarop mijn groep voort bouwt en heel wat van onze
allerbeste en bekendste publikaties zouden zonder zijn modelleer-inbreng niet tot stand
zijn gekomen.

Tadaki Hirose en ik waren geïnteresseerd in de groeipatronen van planten. Groeien
betekent dat planten zwaarder, groter worden. Dat kunnen ze omdat ze in hun bladeren
suikers maken die worden omgezet in weer meer plantenmateriaal. Om suikers te maken
hebben planten vooral koolzuurgas uit de lucht, licht van de zon en stikstof uit de bodem
nodig. Koolzuurgas hebben ze gewoonlijk genoeg, behalve als ze onder water groeien.
Maar omdat planten bijna altijd in dichte drommen groeien moeten ze met hun buren om
licht concurreren; en stikstof hebben ze ook haast nooit genoeg. Als een plant groeit,
investeert hij de suikers die hij gemaakt heeft en de stikstof die hij bemachtigd heeft.
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Maar, net als mensen, kunnen planten een dubbeltje ook maar één keer uitgeven. Hun
dubbeltjes zijn hier dus suikers en stikstof. Het lijkt voor een plant dan het beste om
zoveel mogelijk in bladeren te investeren, want meer blad betekent dat die plant meer
licht invangt, dus meer suikers produceert, dus meer te investeren heeft en dus meer
groeit, etc. Een beetje zoals onze kapitalistische economie dat tot eind 2008 óók
probeerde: bomen en aandelenkoersen tot in de hemel; maar….nou ja.
Maar ook voor een plant is een eenzijdig investeringspatroon niet ideaal. Als hij alleen
maar in bladeren investeert, dan komen al die bladeren over elkaar te liggen en vangt die
plant dus niet veel meer licht, terwijl hij wel de investeringskosten heeft om al die
bladeren te maken. Dus investeert hij ook in stengels om de bladeren uit elkaar te houden.
En in wortels, voor opname van water en voedingsstoffen, zoals stikstof, en in bloemen
en zaden. Maar hoe meer hij in één type orgaan investeert, hoe minder hij in andere kan
investeren. Daarmee wordt het investeringspatroon van planten interessant. Het verschilt
sterk van soort tot soort.
Omdat planten bijna altijd in dichte drommen groeien, onderzochten Tadaki Hirose en ik
hoe ze hun investeringspatronen aanpassen: ze moeten immers òf boven hun buren uit
groeien, òf schaduwtolerantie ontwikkelen. We rekenden uit hoe efficient de
investeringspatronen van verschillende plantensoorten was voor het invangen van licht.
En we bepaalden wat het ideale stikstofverdeelpatroon voor die planten moest zijn om
een maximale groeisnelheid te behalen. We ontdekten toen dat planten heel efficient met
hun stikstof omgaan. Terwijl een plant tussen zijn buren opgroeit, maakt hij er aan zijn
top voortdurend
nieuwe bladeren bij,
waardoor de oudere
bladeren steeds dieper
in de schaduw komen
te staan. Daarom
verplaatst de plant
tijdens zijn groei
voortdurend stikstof
van de onderste,
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beschaduwde bladeren naar de bovenste, best-belichte bladeren. Daardoor kan hij veel
meer produceren, dus harder groeien. Omdat in een dichte begroeiing van boven naar
beneden steeds meer schaduw (en dus minder licht) is, zou je zeggen dat korte planten het
af moeten leggen tegen de grote soorten, en uiteindelijk uitsterven. Maar wij konden laten
zien dat die korte planten, door een slim investeringspatroon aan te houden, net zo
efficiënt (dus ‘kosten-effectief’) licht konden invangen als de grote. Natuurlijk is er
minder licht onderin en groeien de planten er langzamer, maar ze worden niet
weggeconcurreerd. Er is dus co-existentie mogelijk tussen heel verschillende,
concurrerende soorten op dezelfde plek. Er is er dus niet één de ‘fittest’ en de winnaar
‘survivor’ in deze ‘struggle for light’! Er zijn meerdere goede oplossingen. Is daarmee
Darwin’s evolutietheorie dan onderuit gehaald? Nee, maar aanpassings- en
overlevingsprocessen blijken veel complexer in elkaar te steken dan we in eerste instantie
vaak denken.

Onze onderzoeksresultaten zijn internationaal goed aangeslagen en een aantal van onze
publikaties zijn honderden keren geciteerd. Maar het door ons voorspelde beste
investeringspatroon voor maximale groei klopte toch nooit helemààl met dat van echte
planten. Toen schoot ons te binnen dat we een denkfout maakten. Evolutionair werkt het
immers niet zo: planten hoeven helemaal niet maximaal te produceren om de
concurrentie van hun buren te winnen; ze moeten alleen maar nèt een beetje beter
produceren dan hun buren. Dan winnen ze al, en dan houden ze wat over om in andere
dingen te investeren, bijvoorbeeld in zaden, of in afweerstoffen tegen insekten. Daarom
introduceerden we zgn speltheoretische principes in onze modelberekeningen. En
sindsdien kloppen onze voorspellingen veel nauwkeuriger met de experimenteel gemeten
resultaten en begrijpen we ook de dynamiek in dichte begroeiingen beter. In het begin
leverden onze modellen altijd begroeiingen op van één type plant als de beste om een
maximale produktie te bereiken. Maar Feike Schieving en Niels Anten hebben
theoretisch laten zien dat zo’n begroeiing niet stabiel is en weg geconcurreerd wordt door
een andere planten, die als het ware een beetje ‘vals’ spelen door bijvoorbeeld
verhoudingsgewijs iets te veel blad te maken. Het incorporeren van speltheorie was een
doorbraak en nu modelleren we situaties waarin meerdere spelers, typen planten dus,
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tezamen in het systeem kunnen blijven voortbestaan. Niels Anten en een aantal
promovendi hebben dit thema veel verder ontwikkeld. Niels heeft internationaal een grote
naam op dit gebied. Hij gebruikt deze benadering ook om, samen met Japanse
onderzoekers, de plantdichtheid in rijstvelden zodanig in te richten dat de korrelopbrengst
wordt verhoogd; en om te doorzien hoe tropisch bos zich herstelt na verstoring, zoals
houtkap. Dit door ons ontwikkelde fundamentele inzicht vindt dus mooie praktische
toepassingen! Maar er is op dit gebied, ook puur theoretisch, nog veel werk te verzetten.

Vanaf het begin hebben we ons
onderzoek naar het
funktioneren van individuele
planten gecombineerd met
onderzoek naar hun
populatiedynamica: de
dynamiek in de omvang
van vestiging, voortplanting en
afsterven van een soort. Een
groep planten waaraan we
zowel in Nederland als in de tropen veel onderzoek verrichten zijn de clonale planten.
Clonale planten komen heel veel voor, bij mossen, varens, kruiden, struiken en bomen.
Het zijn planten zoals de aardbeiplant: een moederplant maakt aan een uitloper een
dochterplant, enz. Zo ontstaat er een heel netwerk van planten die genetisch hetzelfde zijn
en die met elkaar verbonden zijn door uitlopers. Via die uitlopers kunnen ze water,
voedingsstoffen en signaalstoffen met elkaar uitwisselen.
Zulke netwerken zouden een voordeel kunnen hebben in een kleinschalig, heterogeen
milieu-mozaiek, waarin gunstige en minder gunstige plekjes elkaar afwisselen. De vooren nadelen daarvan kunnen dan immers over alle planten in het netwerk uitgebufferd
worden. Dieren kunnen op zoek gaan naar gunstige plekken met veel voedsel of water.
Maar planten zijn niet mobiel. Eén van de vragen in de ecologie was of clonale
netwerken ook kunnen fourageren, een beetje zoals dieren: zoeken ze plekjes op die
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gunstig zijn om te groeien, en investeren ze daar meer dan op ongunstige plekjes? Onze
experimenten lieten zien dat een aantal soorten dat kunnen, namelijk die soorten die van
nature op vruchtbare bodems groeien. In een aangelegd mozaiek maakten ze op
ongunstige plekjes dunnere uitlopers en waren de afstanden tussen de dochterplanten
langer dan op gunstige plekjes. Zo steken ze met verhoudingsgewijs minder investeringen
de ongunstige plekjes snel over en investeren ze veel meer om de goede plekjes te
benutten. Clonale planten die van nature op schrale bodems groeien hebben die
flexibiliteit niet. Dat verbaast ook niet. Want in zo’n miserabel, arm milieu zijn er nooit
gunstige plekjes en dan werkt daar dus ook geen selectie ten gunste van zo’n flexibel
groeigedrag. Heinjo During heeft in veel van ons onderzoek aan clonale planten het
voortouw genomen. Het heeft proefschriften opgeleverd, waarvan de resultaten nu in
leerboeken staan. Heinjo is overigens ook een wereldautoriteit op het gebied van mossen.

Nou denkt u wellicht: Leuk, zulk onderzoek! Maar is het eigenlijk toch niet allemaal
‘Spielerei’? Wat schiet je er nu mee op? Wel, ten eerste bedrijven we wetenschap en
wetenschappers willen weten hoe dingen werken, onafhankelijk van het nut. Trouwens
hoe voorspel je het nut van iets? Toen Michael Faraday in de 19e eeuw aan premier
Gladstone zijn experimenten met elektriciteit liet zien, vroeg Gladstone uit de hoogte wat
de maatschappelijke zin van dat alles was. Waarop Faraday antwoordde: “One day you
may tax it, Sir”!
Ten tweede is het helemaal niet nutteloos. Ik geef een voorbeeld: In een vervolgonderzoek in China konden we onze kennis van clonale groei heel mooi gebruiken en dat
had belangrijke socio-economische waarde voor de lokale boeren en de lokale overheid.
In zuid-centraal China is zo’n 2 miljoen hectare land begroeid met een reuzebamboe
(Phyllostachys pubescens). Uitgestrekte, nogal lichte bamboe-bossen, zonder veel andere
boomsoorten er tussen. Die reuzebamboe is een clonale plant met dikke en lange
ondergrondse wortelstokken, waaruit de bamboestaken opgroeien. Eind maart - begin
april laten ze hun bladeren vallen en lopen de nieuwe bladeren meteen weer uit.
Tegelijkertijd lopen vanuit de wortelstokken de nieuwe scheuten uit. Die groeien
ongelooflijk snel: vaak meer dan een meter binnen 24 uur! Je kunt ze letterlijk zien
groeien als je er een duimstok naast zet. Binnen een week of zes groeien ze uit tot staken
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van 12 tot 16 m hoog. In de jaren daarna worden ze nog wel steviger, maar niet meer
hoger. Ze kunnen zo’n 15 jaar oud worden, maar de boeren hakken ze gewoonlijk na een
jaar of 8 om en verkopen ze. Ze worden verwerkt als parketvloeren, als bouwmateriaal en
als pulp voor papier. Maar ook een flink deel van de nieuwe scheuten wordt elk voorjaar,
kort na hun uitlopen, geoogst en als groente duur verkocht. Staken en groente leveren
allebei belangrijke inkomsten voor de boeren op.

jonge scheuten

Nu is het in China al eeuwenlang bekend dat er grote stukken bamboe-bos zijn die van
jaar tot jaar ongeveer evenveel nieuwe scheuten produceren, terwijl er andere, nog veel
grotere gebieden zijn met een sterk twee-jarig ritme: een jaar met veel scheuten,
afgewisseld met een jaar met heel weinig scheuten. Dit werd altijd geaccepteerd als “nou
ja, daar kun je nu eenmaal niets aan doen”. Maar het brengt wèl grote schommelingen in
het jaarlijkse inkomen van de boeren met zich mee, en dat is lastig. Promovendus Li ging,
met wat wij wisten van clonaal-groeiende planten, de groei van de reuzebamboe
onderzoeken. Hij ontdekte 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat de bladeren aan die
bamboestaken niet 1 jaar, maar 2 jaar leven en dan pas afvallen, waarna er meteen weer
nieuwe bladeren uitgroeien. Elke zomer staan er dus bamboestaken in het bos die jonge
bladeren hebben, en staken met bladeren die al een jaar ouder zijn. Ook ontdekte Li dat
de nieuwe scheuten in april, tijdens hun snelle groei, hoofdzakelijk gevoed worden met
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suikers, die op dat moment geproduceerd worden door de bladeren van de dichtst
bijzijnde staken langs dezelfde wortelstok. Maar jonge bladeren blijken tot 3 keer zoveel
suikers te produceren dan oude bladeren. De conclusie is dan, dat als er in het bos van de
reuzebamboe steeds evenveel staken staan met jonge bladeren als staken met oude
bladeren, er van jaar tot jaar ook ongeveer evenveel nieuwe scheuten uit kunnen groeien.
Als de boer echter in zijn onwetendheid in één jaar veel teveel staken met jonge bladeren
kapt, dan zul je daarna een jaar met heel weinig nieuwe scheuten krijgen, gevolgd door
een jaar met weer veel nieuwe scheuten, enz.. Heb je dat probleem dóór, dan herstelt een
verstandig kapregime weer snel het evenwicht. Dit was een heel mooi resultaat voor een
belangrijk economisch probleem op het platteland.
We hebben trouwens al vanaf 1984 een erg goede samenwerking met Chinese collega’s
opgebouwd. Samen deden we diverse onderzoeksprojekten, hier en in China. Het is
prettig en stimulerend om met Chinese collega’s, en trouwens ook met onderzoekers uit
Japan en Vietnam, samen te werken, omdat ze een goede vooropleiding hebben, en
onderzoeksgericht, toegewijd, ijverig, en betrouwbaar zijn en gewoon ook heel plezierig.

Al zo’n 20 jaar doen we ook veel onderzoek in het tropisch regenwoud, vooral in LatijnsAmerika, en ook in Zuidoost Azië. Dit onderzoek sluit naadloos aan bij ons Utrechtse en
Chinese onderzoek: we stellen dezelfde centrale vragen, construeren overeenkomstige
modellen en gebruiken dezelfde methoden. Steeds vanuit de centrale vraag: hoe reageert
een plant op zijn omgeving, hoe werkt dat door op populatieniveau, en wat is de
konsekwentie daarvan, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de soortenrijkdom? We
onderzoeken de groei van tropische bomen onder verschillende groei-omstandigheden en
we analyseren populatiestrukturen van boomsoorten. Vervolgens reconstrueren we dan
met onze modellen de dynamiek in soortensamenstelling en bosstruktuur van het
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regenwoud. Als afgeleiden daarvan voorspellen we de
veranderingen in het bos als het regenereert na kappen, of
berekenen we duurzaamheidskansen voor verschillende
kap- en andere oogst-scenario’s. We onderzoeken dus
ook praktische aspekten; in nauwe samenwerking met de
Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale
Natuurbescherming. Ik ben van mening dat ons soort
onderzoek duurzame exploitatie mogelijk maakt en
daarmee een goede kans biedt om veel regenwoud in
stand te houden.
Tot voor kort dacht men dat bomen in het tropisch regenwoud geen jaarringen hadden,
omdat er geen duidelijke groeiseizoenen zijn; het is er immers altijd warm en vochtig.
Veel soorten hebben ze echter wel en wij hebben laten zien dat ze nauwkeurig de
dynamiek in de groei-condities van de bomen weerspiegelen. Daarmee reconstrueren we
de historische variatie in het plaatselijke klimaat van de afgelopen paar honderd jaar en
de effekten van de recente klimaatsverandering op de dynamiek van het bos. Zo kunnen
we bijvoorbeeld de vraag beantwoorden in welke mate tropische bossen sinds de
Industriële Revolutie als CO2-sink funktioneerden. Pieter Zuidema speelt in dit
onderzoek al jarenlang met veel succes een centrale rol. En al zo’n 20 promovendi zijn er
de afgelopen jaren bij mij op dit regenwoudonderzoek gepromoveerd.

Maar het tropisch regenwoud is natuurlijk heel beroemd om zijn grote soortendiversiteit.
En daarmee een uitdaging voor ons onderzoek. Soortendiversiteit valt sinds ruim 2
decennia onder de term ‘biodiversiteit’. Biodiversiteit is een attractieve term, die iedereen
gebruikt, en die ook geld voor onderzoek genereert. Maar eerlijk gezegd zijn we nog niet
zo heel hard opgeschoten met het ontrafelen van de regulatiemechanismen achter de
soortenrijkdom. Dat komt voor een deel stellig omdat lang niet iedereen, ook heel wat
biologen niet, een helder begrip van de term ‘biodiversiteit’ heeft. Leken, politici en ook
nogal wat ecologen denken dat ‘biodiversiteit’ een eigenschap is, van een ecosysteem of
zo. En vaak vatten ze het daarmee ook op als een normatief begrip: biodiversiteit moet
hoog zijn. Dat is goed. Lage biodiversiteit niet. En een afnemende biodiversiteit is slecht,
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verontrustend. Daar moeten we iets aan doen. Alsof er niet altìjd veranderingen optraden;
alsof er niet altìjd soorten uitstierven en er nieuwe bijkwamen; en alsof de evolutie nu
voltooid zou zijn, of in elk geval nu moet worden stopgezet, want perfecter dan nu wordt
het niet. Ik vind dat een foute manier van denken. En nu bedoel ik natuurlijk niet dat we
maar rustig door moeten gaan met onze wereld verder te plunderen en te vervuilen en op
grote schaal soorten moeten blijven uitroeien. Integendeel. Ik vind net als ieder ander dat
we zorgvuldig met onze leefomgeving en onze wereld moeten omgaan en dat we moeten
durven ingrijpen, maar dan wèl op grond van inzicht in hoe de natuur werkt.
Daarvoor is het belangrijk te beseffen dat biodiversiteit geen eigenschap van een
biologisch systeem is. Het is gewoon een getal. Een getal dat aangeeft hoeveel soorten er
op een plek samen voorkomen. De grootte van dat getal wordt bepaald door de
interferentie van een aantal processen die lokaal spelen en die twee brede vragen
betreffen. Ten eerste: Hoe kan een soort in een biologisch systeem kòmen? Dat kan
alleen door immigratie of doordat er ter plaatse een nieuwe soort evolueert. En ten
tweede: Hoe slaagt een soort erin in een biologisch systeem te blijven? Daarbij spelen de
processen van aanpassing, concurrentie, verdringing, en uitsterven een beslissende rol.
Die processen moet je analyseren; dat zijn de regulatiemechanismen van de lokale
diversiteit; en hun interferentie bepaalt de waarde van het getal voor soortendiversiteit.
Die mechanismen moet je kennen als je wilt sturen aan de diversiteit. Maar als je
diversiteit als een eigenschap beschouwt en zo je onderzoek inricht, kom je er niet achter
hoe het precies werkt. Je komt hoogstwaarschijnlijk niet verder dan een serie correlaties
met een wellicht zeer beperkte verklarende waarde. Want correlaties alleen verklaren
niets. Dan kan het zijn, zoals Mark Pepys pasgeleden in de NRC zei, “als met de haan,
die elke dag in de ochtendschemering kraait. Als je de haan weghaalt, zal de zon toch
opkomen.”
We moeten dus op zoek naar de mechanismen die diversiteit reguleren! Meten,
voorspellen, toetsen. En oppassen voor mythische interpretaties van begrippen als
diversiteit en andere zgn emergente eigenschappen van biologische systemen!

Wat betreft kennis over de dynamiek in soortenrijkdom van het tropisch regenwoud heeft
Hans ter Steege een grote naam. Hij en Steve Hubbell hebben uitgerekend dat er 4,3

13

biljard bomen in het reusachtige regenwoudgebied van de Amazone en Orinoco groeien.
Dat is een 4 met 15 nullen. Ze behoren tot ongeveer 12.500 soorten. Hans coördineert een
netwerk van vijftig onderzoekers die een enorme databank hebben opgebouwd:
nauwkeurige inventarisaties van ca. 3600 proefvlakken van 1 hectare elk, mooi verspreid
over alle 9 landen van dat gebied. Zulke grote databanken bevatten een schat aan
evolutionair-relevante informatie. Middels omvangrijke statistische analysen heeft Hans
een aantal opmerkelijke patronen geïdentificeerd. Zo blijkt het westen, in de buurt van de
Andes, heel veel soortenrijker dan de rest van het Amazonegebied en bevat het ook veel
boomsoorten die alleen dáár voorkomen. Het huidige regenvalklimaat verklaart dit
opmerkelijke patroon niet, maar een combinatie van historische en biologische faktoren
wel, stelt Hans. In het westen is de bodem jong, maximaal 20 miljoen jaar oud, en
gevormd door erosie van Andes-materiaal. Daardoor is die bodem veel vruchtbaarder dan
de circa 200 miljoen jaar oude, uitgeloogde bodems in de rest van Amazonia. Op
vruchtbare bodems is de produktiviteit veel hoger, daardoor groeien de bomen sneller, en
gaan ze ook sneller weer dood. De generatietijd is dus korter en daardoor kan natuurlijke
selectie sneller effekt hebben. De evolutiesnelheid ligt er dus hoger. Bovendien
suggereren Hans’ gegevens dat er in het oosten en zuiden van Amazonia, enkele
honderden boomsoorten zijn uitgestorven, vooral die met kleine verspreidingsgebieden.
Dat zou het gevolg kunnen zijn van de herhaaldelijke afwisseling van droge en natte
klimaatperiodes in dat gebied gedurende de afgelopen tientallen miljoenen jaren.

De regelmechanismen achter deze patronen werken dus op een héél andere ruimte- en
tijdsschaal en vereisen ook andere onderzoekmethoden. Roy Erkens doet dat. Hij
analyseert het DNA van een sleutelgeslacht met heel veel soorten in Amazonië, waarvan
sommige wijdverspreid voorkomen en andere juist een nauw verspreidingsgebied
hebben. Daarmee reconstrueert hij hun evolutionaire geschiedenis. Hij berekent dan de
snelheid van soortvorming en de frequentie van uitsterven in de verschillende delen van
het gebied en brengt het patroon in de genetische variatie binnen de soorten in kaart. We
verwachten dat dit onderzoek ons ook een aanzienlijk beter model oplevert voor een
betrouwbare voorspelling van het aantal soorten dat uit zal sterven als gevolg van
verschillende scenario’s van klimaatsverandering en van voortschrijdende vernietiging
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van het bos door houtkap. Dichter bij huis gebruiken we dezelfde methoden in een
reconstructie van de opvallende genetische en soortendiversiteit die in slechts enkele
decennia tijds in de drooggelegde IJsselmeerpolders tot stand is gekomen.

Ecologie en Biodiversiteit zijn nu kernwoorden van Global Change. Toen ik hier 30 jaar
geleden mijn oratie hield, had nog niemand het over zure regen, het ozon-gat, ‘global
warming’, en verscheidene andere problemen die nu gemeengoed zijn. Nog nooit eerder
hebben zovelen het over ecologie gehad: leken, politici en wetenschappers. Iedereen wil
weten hoe het nu verder moet, nu het milieu steeds meer vervuild raakt, het drinkwater
schaars wordt, grondstofvoorraden eindig blijken, de vraag naar energie niet afdoende is
opgelost, de zee steeds verder wordt leeg gevist, er op meetbare schaal soorten uitsterven,
en het klimaat verandert. Hoe zal het er straks uitzien? De uitdagingen voor ecologen zijn
groot. Nu de economen en de managers hebben laten zien dat hun mantra’s tot
wereldwijde rampen kunnen leiden, wordt ook vanuit de maatschappij de vraag om
ecologische oplossingen sterk en dringend.

nu
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Iemand die zich dat al tientallen jaren realiseert is Norman Myers, een ecoloog met visie,
die wereldbekend is geworden doordat hij vroegtijdig de grote ecologische problemen
verkende, en er de konsekwenties van doorrekende. Hij was hier in Utrecht (1987- 1993)
de eerste hoogleraar op de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale
Natuurbescherming, een bijzondere leerstoel die nauw met mijn leerstoel verbonden is.
Hìj kon onze studenten ècht enthousiasmeren en inspireren. Zijn invloed was groot en hij
kreeg prestigieuze prijzen. In 2007 riep Time Magazine hem uit tot een ‘Hero of our
Planet’.
Norman was ook één van de eersten die onomwonden en met nadruk de enorme
overbevolking en de snelle bevolkingsgroei aanwees als een van de belangrijkste
oorzaken van de problemen. In grote delen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten,
is deze opvatting nog altijd taboe. Maar een oorzaak verhullen brengt je niet dichter bij
een oplossing. Dat bevolkingsprobleem is ecologisch belangrijk. Er moeten steeds meer
mensen eten en drinken. En wie van ons ontzegt de snel groeiende middenklasse in
voorheen arme landen hun recht op welvaart? Dus op consumptie? Om het probleem van
de alsmaar groeiende druk op ons totale ecologische systeem op te kunnen lossen is veel
ecologische kennis en innovatie nodig!

200 jaar geleden schreef Thomas Malthus zijn beroemde boek over populatiegroei en
draagkracht. Dat er nu 6 miljard mensen op aarde leven moet voor Malthus absoluut
ondenkbaar zijn geweest. De bekende plantenbioloog Loyd Evans laat zien welke
plantkundige innovaties de enorme groei van de wereldbevolking mogelijk heeft
gemaakt. Sinds de landbouw ongeveer 10 000 jaar geleden begon, waren een aantal
eenvoudige boeren-uitvindingen, zoals gebruik van mest, wisselbouw en waterbeheer,
voldoende om de wereldbevolking tot 1 miljard mensen te laten groeien. Dat aantal werd
omstreeks 1825 bereikt. Slechts één eeuw later waren we met 2 miljard, mogelijk
gemaakt door nieuwe kennis van plantengroei: Justus von Liebig en anderen
achterhaalden de rol van stikstof, fosfor en kalium in plantenproduktie, gevolgd door de
uitvinding van kunstmest. Door die kennis, en de ontwikkeling van pesticiden, kon ook
het derde miljard, bereikt in 1960, worden gevoed, voornamelijk door de landbouwgrond
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in ontwikkelingslanden uit te breiden, grotendeels ten koste van het bos. Maar daarmee
begon ook de over-exploitatie van het milieu in de technisch ontwikkelde delen van de
wereld, en het vernielen van natuurlijke ecosystemen elders, waardoor de biodiversiteit in
versneld tempo afnam. En waardoor we nu veel kennis, mankracht en geld moeten
investeren om het verdwijnen van soorten en de degradatie van het milieu af te remmen.
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Voor het voeden van 4 miljard en daarna 5 miljard, bereikt in 1986, waren moderne
planten-veredelingstechnieken nodig, die de opbrengst drastisch verbeterden en de
gevoeligheid voor stressfaktoren en plagen deden afnemen. Straks moeten we voedsel
voor 10 miljard mensen te produceren. Dat is het aantal waarop de wereldbevolking zich
ongeveer zal stabiliseren. Om dat duurzaam mogelijk te maken moeten ecologen en
agronomen samenwerken, zodat we de kennis van het funktioneren van individuele
planten op kunnen schalen en plantsystemen kunnen ontwerpen, die duurzaam de oogst
per hectare optimaliseren. Daarbij helpt inzicht in de dynamiek van dichte begroeiingen
zoals wij die ontwikkelen. Overeenkomstige problemen spelen er vanzelfsprekend in de
wereld-hout-produktie, de wereld-vis-voorziening, etc. Ecologische vraagstukken van
produktie en duurzaamheid. De oplossingen daarvoor bepalen de kwaliteit van ons leven.
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Norman Myers rekent niet alleen de capaciteitsproblemen van onze aarde uit. Hij
probeert ook constructieve oplossingen aan te dragen. Hij zegt dat onze generatie
gepriviligeerd is, omdat “voor het eerst sinds we zo’n 10 000 jaar geleden uit onze holen
kwamen, de problemen zó groot zijn geworden dat we eraan beginnen te denken reële
prijskaartjes aan ons milieu en onze natuurlijke hulpbronnen te hangen”. Dat opent de
weg naar oplossingen. De oplossingen liggen in een ander beleid en een andere
levensstijl, op basis van kennis en technologie. En laten we wel wezen: de wereld
verandert, hoe dan ook. Snel en onvermijdelijk. En dat gebeurt òfwel door maatregelen te
nemen, dus te sturen, òf anders wel ‘by default’, als we gewoon doorgaan met ‘business
as usual’. Sturen lijkt te verkiezen. En daar ligt de belangrijke rol van de ecologie. Want
je moet goed en nauwkeurig dóór hebben hoe biologische systemen werken. Sturen wordt
veel effektiever als je de regulatiemechanismen achter de processen kent en de
evenwichtssituaties begrijpt. Dan kun je de gevolgen van je ingrepen berekenen en
duurzame exploitatie van ecosystemen toepassen. Een belangrijk deel van deze kennis
moet door ecologen worden aangedragen. We weten al veel over de mechanismen maar
er is nog veel meer onbekend. Het is zoals u altijd zegt, meneer de rector: “Wetenschap is
nooit af”.

DE UNIVERSITEIT UTRECHT
ZOEKT:
Hoogleraar Ecologie & Biodiversiteit

18

Dames en heren, ik had u nog zo veel meer over ons onderzoek willen vertellen, zoals
over het grote zure-regen-onderzoek dat Gerrit Heil trok, of het jarenlange onderzoek aan
de vreemde levenscyclus van orchideeën, dat Jo Willems deed. Maar er is geen tijd. Fred
Daniëls heeft me tevoren gemaand dat ik niet teveel moet vertellen. Ik heb geprobeerd
me aan zijn raad te houden, maar misschien was het toch weer te veel.
Maar iets moet ik nog wel kwijt:

nearing retirement

ik zei het al: Ik heb de afgelopen 30 jaar met enorm veel plezier hier aan de Utrechtse
universiteit gewerkt. Om een aantal redenen:
-

omdat deze universiteit steeds een vrij-goed georganiseerde, zakelijke en
professionele instelling was, en, in elk geval bij Biologie, steeds in een collegiale
sfeer opereerde.

-

omdat mijn werk inspirerend was en om creativiteit vroeg. Er stonden steeds veel
mogelijkheden voor me open om mijn weg te kiezen. Zowel in het onderzoek als
in het onderwijs.

-

omdat het werk levendig was, internationaal en ook avontuurlijk. Op bezoek bij al
die collega’s overal over de wereld; of ze waren in Utrecht te gast. Een paar van
die stimulerende en produktieve contacten noem ik bij naam: Tadaki Hirose in
Japan, Zhangcheng Zhong, Ming Dong en Guo Ke in China, Avi Shmida in
Israel, Dennis Whigham in Amerika, Vladimir Onipchenko in Rusland, Fred
Daniels en Richard Pott in Duitsland, en dichter bij huis Frans Bongers en Rene
Boot in Wageningen.
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-

omdat post-docs uit diverse landen in mijn groep kwamen werken, omdat ons
onderzoek hen aansprak. En om de goede score die we in het grote internationale
netwerk behaalden.

-

door onze nauwe samenwerking met de Prins Bernhard Leerstoel voor
Internationale Natuurbescherming, waarbij de toepasbare en praktische
konsekwenties van ons onderzoek ook zo goed aan bod kwamen.

-

door de studenten, die me altijd handenvol werk gaven, maar bijna nooit saai of
nutteloos werk. Het onderwijs heb ik met plezier gegeven, behalve dan het
nakijken van tentamens.

-

en omdat het interessant, plezierig en uitdagend was om met zo veel sterk
gemotiveerde en keihard werkende promovendi te werken, een duidelijk
onderzoeksprogramma vorm te geven, experimenten te plannen, de resultaten
door te spreken. Ik voel me altijd even trots als zij, als ze glimmend komen
vertellen dat hun eerste publikatie in een vooraanstaand internationaal tijdschrift
is aangenomen. Ik heb ze nu geteld: 72 zijn er tot nog toe bij mij gepromoveerd,
uit 9 verschillende landen. Ongeveer de helft van hen werkt nog steeds in het
onderzoek aan universiteiten en 10 zijn inmiddels zelf hoogleraar.

Werken in de wetenschap is fantastisch. Maar mijn plezier in mijn werk kwam in de
eerste plaats toch omdat we er in mijn groep altijd in zijn geslaagd om in een
vriendschappelijke, coöperatieve, collegiale sfeer samen te werken; een eenheid waren en
nooit in ruzie hebben moeten werken. En we hebben succes gehad. Dan is het toch geen
wonder dat ik dit werk altijd met zoveel plezier heb gedaan.

Met heel veel mensen heb ik in al die jaren te maken gehad. Ik wil hen bedanken voor
hun steun, inzet en stimulans. Het zijn er echt heel veel. Meer nog dan ik voor deze
middag heb uitgenodigd. Collectief zeg ik jullie allemaal dank; ik besef hoeveel ik aan
jullie te danken heb.
Toch moet ik een aantal personen speciaal noemen. Allereerst is dat Elke, mijn ankerpunt
en stimulans, al zo heel lang. Het was ons lange, gezamenlijke leven, heel veel samen, en
het was fantastisch. Ook de jaren met Karin en Fan; ik ben trots op jullie.
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Victor Westhoff noem ik, die me in Nijmegen sterk heeft gestimuleerd en me op
beslissende momenten de ruimte gaf zelf mijn koers te kiezen.
Feike Schieving, Niels Anten, Pieter Zuidema, Hans ter Steege en Roy Erkens heb ik al
met veel waardering genoemd; jullie zijn geweldige prettige en constructieve collega’s en
vrienden en ik heb zeer veel bewondering voor jullie kunnen; heel hartelijk dank!
Heinjo During heb ik ook al met veel waardering genoemd, maar daar moet echt nog wel
wat bij. Heinjo, jij bent een voortreffelijke, zeer slimme en creatieve wetenschapper,
analytisch scherp en heel breed in je kennis; en veel te bescheiden. Al die jaren heb ik
met jou van alles doorgesproken en hebben we samen de verschillende opties afgewogen,
de koers bepaald en besluiten genomen. Prachtige dingen hebben we samen gedaan, ook
in het onderzoek, en op interessante studentenexcursies. Al die jaren ben je een zeer
capabele en loyale vriend voor me geweest. Heinjo, een betere rechterhand kan niemand
zich wensen!
Bij het experimentele deel van ons werk zijn de toewijding en zorg van onze analisten en
van Fred Siesling heel belangrijk geweest. Ook noem ik het constructieve overleg met
Rene Kwant. En ik noem Bertus Ebbenhorst en Piet Brouwer: Altijd staan jullie klaar om
snel en plezierig onze computerproblemen weer op te lossen. Onmisbaar zijn jullie voor
ons.

Was mijn werk dan altijd een feest, een paradijs? En heb ik helemaal geen zorgen of
bedenkingen? Natuurlijk wel. Er waren zorgen genoeg. En vooral ook nu weer met die
reorganisatie. Dat brengt veel onvrede met zich mee. Schaalvergroting, bestuursstruktuur
en management stijl spelen hierbij een wezenlijke rol. Maar dit is niet de plaats en tijd om
die uit te benen. Bovendien is het probleem veel groter dan de Universiteit Utrecht: Aan
de Nederlandse universiteiten is het wetenschappelijk personeel de afgelopen jaren zeer
sterk teruggelopen. Zodanig dat internationaal de Nederlandse kwaliteitsnaam in
onderzoek en onderwijs ernstig gevaar begint te lopen. Een eenvoudig voorbeeld: in 1999
hadden we in Utrecht in de Biologie nog 20 leerstoelgroepen. Zo’n groep is een
hoogleraar met 3 wetenschappelijke stafleden en 2 analisten. Nu, 10 jaar later, hebben we
nog 13 leerstoelgroepen over. Over de snelheid van uitsterven gesproken.... En het aantal
studenten is ongeveer gelijk gebleven. Met veel bombarie is 10 jaar geleden de 21e eeuw
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tot eeuw van de biologie verklaard. De maatschappij roept om innovatieve oplossingen
voor milieu- en gezondheidsvraagstukken. Maar de vakgebieden worden te klein, en te
eenzijdig voor een adequaat antwoord. Ik hoop van harte dat het verder goed gaat met de
biologie, met de organismale biologie, bedoel ik. Met het onderwijs en onderzoek daarin.
Kijk: Jonge wetenschappers hebben wel iets overeenkomstigs met jonge planten.
Sommigen ontplooien zich langzaam. Anderen groeien hard en zij gaan het aanzien van
het veld bepalen. Maar ze groeien alleen hard als de omstandigheden goed zijn. En daar
moet de universiteit voor zorgen. Ik ga nu met pensioen en ik schik me enthousiast in de
veranderingen die de evolutie ook mij oplegt.
Ik heb gezegd.
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