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Nederlandse walvisjagers werden gedreven 
door vetzucht
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Moordzuchtige roofdieren, dat blijken de 
wereldwijd zo geliefde huiskatten te zijn. 
Dat ze wel eens een mus of muisje grijpen 
was bekend, maar hoeveel dieren jaarlijks 
in een kattenmaag verdwijnen wist nie-
mand. Amerikaanse onderzoekers brachten 
de kattenschade voor het eerst in kaart. 
In Nature Communications (29 januari) 
schatten ze dat vooral zwerfkatten in de 
Verenigde Staten jaarlijks 1,4 tot 3,7 mil-
jard vogels doden en 6,9 tot 20,7 miljard 
zoogdieren oppeuzelen. Die sterftecijfers 
vallen aanzienlijk hoger uit dan tot nog 
toe werd aangenomen. De onderzoekers 
roepen dan ook op tot politieke interven-
tie en wetenschappelijk beheer. 

Lees eens wat dna

Vergeet bibliotheken, e-depots of zelfs tijdcapsules. Synthe-
tisch dna is dé informatiedrager van de toekomst. En niet alleen 
als code voor het leven, ook de sonnetten van Shakespeare en 
mp3-tjes van Martin Luther King zijn er inmiddels keurig op 
weggeschreven. In Nature (23 januari) presenteert een groepje 
bio-informatici een nieuwe methode om informatie vast te leg-
gen in dna, waarbij eventuele productiefoutjes geen onoverko-
melijke horde meer vormen bij het aflezen. Tevens kan de me-
thode meer informatie vastleggen dan vorige pogingen: op een 
kopje dna past al snel 100 miljoen uur high definition video. 
Ander groot voordeel: dna is lekker lang houdbaar – getuige 
mammoetgenen die nu nog steeds afleesbaar zijn. 
Boekenkasten en harde schijven zullen dus ontbreken in de 
huishoudens van de toekomst. Al wat onze nakomelingen nog 
nodig hebben, is de sleutel om het gecodeerde dna terug te 
converteren in iets begrijpelijks. En een Illumina HiSeq 
2000-machine natuurlijk.
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‘Niet op de hoogte van de literatuur, 
noch van de natuur.’ Dat harde oor-
deel vellen vier Nederlandse evolutie-
biologen over de promotie van bio-
loog Joris van Rossum. Die verde-
digde op 11 december met succes aan 
de Vrije Universteit zijn wetenschaps-
filosofische proefschrift. Hierin 
claimt hij dat seksuele voortplanting 
fundamenteel onverklaarbaar is op 
basis van huidige versies van de evo-

lutietheorie. Dit betekent volgens 
hem ook falsificatie van natuurlijke 
selectie als evolutionair mecha-
nisme. 
De Wageningse evolutiebioloog Ar-
jan de Visser noemt dat echt onzin. 
‘Er is geen fundamenteel probleem, 
we kunnen de evolutie van seks in 
principe prima verklaren. Daarover 
is ook heel veel gepubliceerd, maar 
Van Rossum haalt maar weinig en 
selectief relevante literatuur aan’, 
aldus De Visser. Hij is een van de evo-
lutiebiologen die door middel van 
een opiniestuk in Bionieuws en een 
brief aan VU-rector Lex Bouter de 
kwaliteit van deze promotie aan de 
kaak stelt.  Volgens het viertal had de 
VU de doctorstitel nooit mogen toe-
kennen.
De evolutiebiologen verwijten de VU-
filosoof René van Woudenberg en 
VU-wiskundige Ronald Meester dat 
zij als promotoren niet hebben toege-
zien op een adequate begeleiding van 
de promovendus. Ze hadden moeten 
inzien dat Van Rossum zich baseert 
op een aantal fundamentele misvat-

tingen, zoals het idee dat natuurlijke 
selectie, met als gevolg adaptatie, en-
kel optreedt op het niveau van het 
gen.’ 

Verouderd
Evolutiebioloog Nico van Straalen, 
hoogleraar dierecologie aan de VU, 
nam als lid van de leescommissie 
vooraf kennis van de dissertatie. ‘Ik 
vond het wel verdedigbaar omdat het 
originele gezichtspunten bevat en 
een relevant probleem aan de orde 
stelt. Dat er veel secundaire en verou-
derde literatuur wordt aangehaald 
heb ik ook geconstateerd, maar filo-
sofen promoveren ook op Aristoteles. 
Daar heb ik dus niet echt een punt 
van gemaakt’, aldus Van Straalen. Hij 
zegt zich nu wel te storen aan de stel-
lige conclusies in de samenvatting en 
aan de ideologische draai richting 
Intelligent Design die er in populaire 
pers aan wordt gegeven.
Promotor Meester en promovendus 
Van Rossum verwerpen de kritiek.  
Meester: ‘Natuurlijk is en blijft er ver-
schil van inzicht, maar dat is bij een 

wijsgerig proefschrift heel gebruike-
lijk.’ Volgens Van Rossum raakt het 
werk van specialisten in de evolutie 
van seks ‘niet de kern van mijn be-
toog’. VU-rector Bouter werkte bij het 
ter perse gaan van dit nummer nog 
aan een reactie op de brief van de evo-
lutiebiologen.

Zie ook Opinie, pagina 10 

 ‘VU-promotie over evolutie rammelt’
EVOLUTIEBIOLOGEN KRAKEN DISSERTAT IE DIE DARWIN ZOU WEERLEGGEN

Door Gert van Maanen

De Vrije Universteit had 
nooit de doctortitel mo-
gen toekennen voor een 
filosofisch proefschrift 
met ongefundeerde 
kritiek op de evolutie-
theorie, stellen evolutie-
biologen. 

advertentie

Als ecoloog kun je deze week bijtanken op de NAEM in 
Lunteren. Wil je het hele jaar bijblijven in de biologie? 
Word lid van het NIBI, ontvang Bionieuws twintig keer per 
jaar en profiteer van korting op cursussen en conferenties.

Ook ecologen 
blijven bij met 

Bionieuws

10 november 2012
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Hoe wetenschappers Bt-technologie toch 

duurzaam toepassen 
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Een smakelijk hapje vinden deze grondels 

tussen het koraal. Ze eten er het zeewier 

dat anders het koraal zou beschadigen. 

Zeewier vormt een groot probleem voor 

koraalriffen, vooral als het dicht op het 

koraal groeit. Maar het koraal vecht terug: 

zodra het wordt aangeraakt door zeewier 

verspreidt het geurstoffen die grondels 

aantrekken. Die snoeien het zeewier en 

weten de schade zo te beperken, schrijven 

Amerikaanse onderzoekers 9 november 

in Science. De vissen vinden niet alleen 

voedsel en bescherming tussen het koraal, 

bijkomend voordeel van hun zeewiermaal 

is ook dat ze zelf een stuk minder smake-

lijk worden voor mogelijke predatoren.

The Birds

Wie de afgelopen maand zijn tafelkleed buiten uitklopte, is het 

misschien niet eens opgevallen. Gelukkig hebben de nijvere vo-

geltellers van Sovon het cijfermatig onderbouwd: Nederland 

wordt momenteel overspoeld door een van de grootste kool- 

mezeninvasies ooit. Dat komt doordat de bossen in Noordoost-

Europa dit jaar bitter weinig beukennootjes en andere boomza-

den opbrachten, het normale voedsel van de geelgeborste kwet-

teraars. Ook andere mezen zoeken daardoor in grotere aantallen 

dan normaal hun heil in Nederland. Hier zullen ze echter om de 

broodkorsten moeten concurreren met Scandinavische houtdui-

ven, die eveneens gedreven door honger ook al in recordaantal-

len Nederland aandoen tijdens hun trek. En in oktober piekten 

ook nog eens de aantallen migrerende vinken. Niet alle vogels 

zullen in Nederland blijven, meldt Sovon, maar komende winter 

zal een drukker vogeljaar worden dan anders. Goedbedoelende 

vogelvoederaars zijn dus gewaarschuwd. 
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‘De nieuwe coalitie wekt de indruk 

de natuur op waarde te schatten.’ Zo 

reageert Jan Jaap de Graeff van Na-

tuurmonumenten in een persverkla-

ring van 29 oktober op het die dag 

verschenen regeerakkoord van VVD 

en PvdA. Het vorige kabinet be-

schouwde natuur volgens hem alleen 

als sta-in-de-weg. Ook de Vogelbe-

scherming is voorzichtig optimis-

tisch over het regeerakkoord dat een 

einde maakt aan het ‘afbraakbeleid 

van Bleker’. Das en Boom daarente-

gen constateert zuinigjes dat de rege-

ring sport belangrijker lijkt te vin-

den dan natuur. 

VVD en PvdA spraken in het regeer-

akkoord af de Ecologische Hoofd-

structuur toch af te maken, inclusief 

de verbindingszones die het vorige 

kabinet schrapte. De nieuwe coalitie 

trekt wel meer tijd uit voor de uitvoe-

ring ervan; hoeveel is niet duidelijk. 

Het kabinet wil in overleg met na-

tuurbeheerorganisaties en provin-

cies een plan opstellen. Verder beëin-

digt Rutte II de slepende discussie 

over de Hedwigepolder. De dijken 

worden doorgestoken en de gehele 

polder wordt natuurgebied. De na-

tuurbeschermingswet van oud-

staatssecretaris Henk Bleker wordt 

bijgesteld. Flora en fauna moeten vol-

gens het akkoord beter worden be-

schermd. Hoe is nog niet duidelijk. 

Wellicht zal het kabinet hiervoor 

putten uit de initiatiefwet Mooi Ne-

derland, die de PvdA dit jaar opstelde 

samen met D66 en GroenLinks.

Ook voor wetenschappers bevat de 

regeringsverklaring goed nieuws. 

Voor fundamenteel onderzoek trekt 

het kabinet 150 miljoen euro extra 

uit. Die moet vooral worden benut 

om de Nederlandse kansen in het  

Europese onderzoeksprogramma  

Horizon 2020 te vergroten. Dat pro-

gramma gaat onder andere aandacht 

besteden aan klimaatverandering, 

maritiem onderzoek en duurzame 

landbouw. ‘Het is fantastisch dat de 

roep om meer ruimte voor funda-

menteel onderzoek is gehonoreerd’, 

reageert Louise Vet, directeur van 

ecologisch onderzoeksinstituut 

NIOO. ‘Ik ben ook erg blij dat de era 

Bleker is afgelopen en dat het natuur-

beleid uit de handen is van de CDA-

lobby.’ Vet hoopt wel dat natuurorga-

nisaties door zullen zoeken naar 

nieuwe financiers. ‘Dan houden we 

toch nog iets goeds over aan Bleker.’

Volgens Peter Jongebloed, die voor 

Wageningen UR de contacten met 

Brussel onderhoudt, is er nog veel on-

duidelijk rond het extra geld voor 

fundamenteel onderzoek. ‘Neder-

land heeft verplsichtingen bij te dra-

gen aan Europees high tech-onderzoek 

waarbij ASML en Philips betrokken 

zijn. Daar gaat vast een deel van het 

extra geld heen. Hoeveel er over zal 

zijn voor de rest is niet duidelijk.’

Een opmerkelijk punt uit het regeer-

akkoord is verder het verbod op 

wilde dieren in circussen. Dierenwel-

zijnsonderzoeker Hans Hopster van 

Livestock Research in Lelystad publi-

ceerde in 2009 een rapport over cir-

cusdieren. Hij verwacht dat de defini-

tie van het begrip wild veel discussie 

zal opleveren. ‘Wij hebben ons ge-

richt op tijgers, leeuwen en olifan-

ten. Of je leeuwen en tijgers uit cir-

cussen nog wild kan noemen, is de 

vraag. De populatie die nu in dieren-

tuinen en circussen wordt gehouden, 

wijkt af van de natuurlijke populatie. 

Je zou kunnen zeggen dat ze in ieder 

geval voor een deel zijn gedomesti-

ceerd. Het zijn watjes die het in het 

wild niet zouden redden.’ De olifan-

ten zijn duidelijk wel wild, volgens 

Hopster. Zij vertonen in gevangen-

schap veel stereotiep gedrag en plan-

ten zich in circussen niet voort. Maar 

de Nederlandse circussen hielden in 

2008 samen welgeteld drie olifanten. 

‘Ik ben bang dat er heel veel energie 

gaat zitten in het verbeteren van het 

welzijn van heel weinig dieren.’

Winst voor natuur en onderzoek 

regeerakkoord krijgt goed ontvangst natuurorganisat ies, onderzoekers wachten af

Door Korné Versluis

De natuur is uit de ver-

domhoek; het nieuwe 

kabinet Rutte II trekt 

extra geld uit voor funda-

menteel onderzoek. Het 

veld reageert ingetogen 

positief.

Voor fundamenteel onder-

zoek trekt het kabinet 150 

miljoen euro extra uit
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