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Wat is een organisme of hoe definië-
ren we het begrip leven? Lastige 
kwesties waarvoor donderdag 12 
februari de Nederlandse werkgroep 
Filosofie van de Biologie werd opge-
richt. 
Nog niet heel lang geleden was filoso-
fie van de biologie een levendig on-
derzoeksgebied in Nederland, België 
en Duitsland. Nog steeds is er inte-
resse in dit onderwerp, maar het on-
derzoek is gefragmenteerd geraakt 
en is sinds een jaar of tien in het 
Nederlandse taalgebied nauwelijks 
meer institutioneel vertegenwoor-
digd. In het buitenland heeft het vak-
gebied nog wel een officiële status. 
Zo kent Duitsland een tijdelijk gefi-
nancierd netwerk van filosofen van 
de biologie (www.philbio.de, www.
lebenswissen.org) en organiseert de 
Universiteit van Bristol in juni 2016 
de jaarlijkse conferentie Philosophy 
of Biology in the UK.   
Wat is het belang van de filosofie van 
de biologie? Om deze vraag te beant-
woorden kunnen we kijken naar het 
gebruik van een aantal centrale be-
grippen in de biologie en levenswe-
tenschappen. Dagelijks communice-
ren biologen met elkaar over zaken 
zoals organisme, ecologische hiërar-
chie, leven en evolutie. Ze lijken el-
kaar prima te verstaan, maar ze kun-
nen heel iets ander bedoelen met het 

zelfde begrip. Het gevolg is dat er bij-
voorbeeld van het begrip ‘leven’ in de 
wetenschappelijke literatuur maar 
liefst 123 verschillende definities 
bestaan, constateerde de Israëlische 
bioinformaticus Edward Trifonov 
(Physics of Life Reviews, 2011).
Deze verwarrende situatie is typisch 
voor de biologie en ondenkbaar in an-
dere wetenschapsvelden, zoals de 
wiskunde. Gevraagd naar de definitie 
van een integraal, zullen alle wiskun-

digen vrijwel precies hetzelfde ant-
woord geven. Verschillende uitkom-
sten accepteren zij niet. 
Het is vreemd dat de levensweten-
schappen zonder probleem lijken te 
tolereren dat er veel verschillende 
invullingen zijn van centrale begrip-
pen. Misschien zijn veel biologen wel 
zo tolerant omdat ze zich richten op 
het verzamelen van kennis over orga-
nismen en minder op theorievor-
ming, zoals de Britse theoretisch bio-
loog Joseph Woodger al in 1937 op-
merkte. Tenslotte kun je koolmezen 
en hun afstamming en gedrag bestu-
deren zonder je zorgen te maken of 
een koolmees een organisme is.

Nieuw fundament
De filosofie van de biologie richt zich 
op het scheppen van helderheid bij Binnen de biologie is er nog veel discussie of een griepvirus een organisme is.

Met meer filosofie kan de biologie disciplines verbinden
   O P I N I E
Door Gerard Jagers op Akkerhuis (Alterra, 
Wageningen), Thomas Reydon (Hannover 
Universiteit) en Hub Zwart (Radboud 
Universiteit Nijmegen).
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Bart Knols is bioloog en malaria-onderzoeker. Hij is  mede-eigenaar van MalariaWorld, een platform voor kennisuitwisseling rond malaria.

Diep in de Afrikaanse jungle schuilen de grootste gevaren van onze 
tijd. Ebola is nog nauwelijks verdwenen of er steekt alweer een 
nieuw virus de kop op: zika. Het is in 1947 ontdekt in een rhesusaap 
in het Zikawoud in Oeganda. En nu, in 2016, bezig met een wereld-
wijde opmars. Met horror-achtige gevolgen. In Brazilië zijn al meer 
dan vierduizend baby’s geboren met te kleine en misvormde hoofd-
jes. Hoogstwaarschijnlijk doordat tijdens de zwangerschap hun 
moeder door een simpele muggenbeet werd besmet met het zikavi-
rus. Vraag: kan zika ook een gevaar vormen voor vrouwen in Neder-
land? Antwoord: ben je van plan zwanger te worden en woon je in 
Lelystad, kijk dan uit.

De afgelopen week was het een gekkenhuis op kantoor. Na een in-
terview bij Nieuwsuur over zika ontplofte mijn mailbox en werd ik 
platgebeld door de pers. En na bij Jinek aan tafel te hebben gezeten 
waar ik wees op de gevaren van zika voor Zuid-Europa was het spek-
takel rond. De schrik zit er blijkbaar goed in, en terecht overigens. 
Nu gebeurt waar al lang voor gewaarschuwd is: globalisering van 
ziekten. Door massaal reizen van de mens en transport van goede-
ren is de kans op samenkomst tussen die twee op exotische locaties 
steeds meer voor de hand liggend. Het blijft een kansspel, maar de 
kansen worden wel steeds groter. Wat is dan de kans voor een zi-
kauitbraak in Nederland?

Allereerst moet het virus met een reiziger uit een zikagebied mee 
worden gebracht. Die kans is zeer groot, want er zijn al tientallen 
reizigers met zika onder de leden gemeld in Nederland. Nu nog een 
lokale mug die het virus kan overdragen. Met stip op één als groot-
ste kanshebber: de tijgermug. Daarvan zijn in Nederland jaarlijks 
uitbraken tijdens de zomermaanden in en om bedrijven die ban-
den importeren waarin eitjes meeliften vanuit de tropen. Geluk-

kig heeft de tijgermug zich nog niet definitief gevestigd en zijn al 
deze uitbraken nog tot de laatste mug in de kiem gesmoord.

Niks aan de hand dus? Nou, sinds 2013 vliegt in Lelystad de Japanse 
bosmug rond, een zusje van de tijgermug. Ook met de import van 
banden binnengekomen, en toen men dat ontdekte zat het beest al 
door heel Lelystad verspreid. En vonden de experts van het RIVM 
het te duur om deze plaag uit te roeien. Bovendien, zo redeneerde 
men in Journal of the European Mosquito Control Association in 2014, 
draagt deze mug geen ziekten over. Nu zijn we een jaar verder en 
liggen de kaarten heel anders. Deze Aedes japonicus is inmiddels 
aangewezen als overbrenger van het La Crosse-virus, en is in de na-
tuur ook al aangetroffen met westnijlvirus en Japanse encefalitis. 
‘Shit’, moet Edith Schippers hebben gedacht toen ze dit hoorde, en 
schroefde sindsdien het budget voor het bestrijden van muggen in 
Lelystad wat omhoog. 

De vraag is nu: kan de Japanse bosmug het zikavirus overdragen? 
Zo ja, dan heeft  Lelystad een serieus probleem en zal alsnog deze 
mug moeten worden uitgeroeid. Zo nee, kunnen we opgelucht 
ademhalen. Zie hier mijn twijfel: maak ik mensen in Lelystad nu 
onnodig bang of ben ik de persoon die de push geeft om deze inva-
sieve mug uit te roeien? Een moeilijk dilemma. Hoe dan ook, je 
kunt maar beter exotische muggen uitroeien. Want de komst van 
het volgende virus is een kwestie van tijd, en misschien heeft de 
Japanse bosmug daarmee wel een match.

Bart Knols  worstelt met de Japanse bosmug

Maak ik mensen in Lelystad nu 
onnodig bang?
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Je kunt koolmezen 
bestuderen zonder zorgen 
of een koolmees een 
organisme is
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Met meer filosofie kan de biologie disciplines verbinden
B R I E V E N  brieven@bionieuws.nl

Ecogenomics

Bij mijn terugkeer uit Amerika giste-
ren, las ik tot mijn verbazing in Bio-
nieuws 2 dat mijn naam genoemd 
wordt als degene die het ‘sleurwerk’ 
heeft gedaan voor ecogenomics als 
vakgebied (Kader ‘Ook belangrijk’ bij 
‘Nederlandse toppers in de ecologie’, 
Bionieuws 2). Dat is zeker niet terecht, 
ook al had ik enige tijd als enige in 
Nederland een leerstoel ecogeno-
mics.
Inmiddels heet mijn leerstoel in Nij-
megen sinds april 2014 moleculaire 
interactie ecologie. Deze is in ver-
band met mijn aanstelling in Duits-
land slechts in deeltijd (tot 2019).  
Verder zou ik mezelf eerder als che-
misch ecoloog dan als moleculair 
ecoloog kwalificeren en vind ik het 
woord ‘sleurwerk’ bijzonder geko-
zen. Maar goed, de laatste zaken zijn 
mogelijk nuances. Wat ik belangrij-
ker vind, is dat de waarheid recht 
wordt gedaan.
Als iemand de eer toekomt om ge-
noemd te worden als degenen die de 
ecogenomics op de Nederlandse on-
derzoekskaart hebben gezet, dan zijn 
het wel de VU-ecologen Nico van 
Straalen en Dick Roelofs . They wrote 
the book en wel letterlijk: Ecological 
Genomics – an introduction to, Nico M. 
van Straalen & Dick Roelofs, Oxford Uni-
versity Press, ISBN 9780199594696, 2012.

Nicole van Dam, 
deeltijdhoogleraar molecular interaction 
ecology in Jena en Nijmegen en leider van 
de gelijknamige onderzoeksgroep van het 
German Institute for Integrative Biodiver-
sity Research in Leipzig

Ecosysteemdiensten

Met interesse heb ik het katern van 
Bionieuws 2 over de geschiedenis van 
de ecologie gelezen. Op de tijdbalk bij 
het artikel ‘Ecologie is 150 jaar jong’ 
geeft u een mooi overzicht van de 
hoogtepunten. Iedereen zal onge-
twijfeld enkele van zijn of haar favo-
rieten missen. Voor mij zijn de Pro-
ceedings van het 22ste Cold Spring 
Harbor-symposium uit 1957 de echte 
doorbraak in de populatiebiologie. 
Ook de concluding remarks van ecoloog 
Evelyn Hutchinson reken ik tot de 
klassiekers. Het verbaast me ook dat 
ik de plantensociologen Josias Braun-
Blanquet en Reinhold Tüxen niet te-
genkom.
De reden dat ik reageer is de plaats op 
de tijdbalk van Paul Ehrlich en Ha-
rold Mooney in 1983 als ontwikke-
laars van het begrip ecosystem services. 
Naar mijn menig is dit begrip in Ne-
derland ontwikkeld door ecoloog 
Eddy van der Maarel en planoloog 
Peter Dauvellier in een rapportage 

voor de Rijksplanologische Dienst 
(Samenvatting Globaal Ecologisch Mo-
del, 1977). Ze noemden een aantal 
functies van de natuur en groepeer-
den die in de vier functiegroepen 
die nog steeds, met wat kleine – niet 
betere – aanpassingen, gebruikt 
worden. In 1978 werden die func-
ties, ook voor het eerst, geëvalueerd, 
deels in monetaire en deels in ecolo-
gische termen, in wat gezien moet 
worden als een voorloper van de  
Milieu Effect Rapportages in Neder-
land (Een Haven op het Balgzand door 
NEI-Rotterdam en RIN-Texel).  
Milieusysteemanalist Dolf de Groot 
(Wageningen Universiteit) heeft de 
methodiek vanaf 1980 internatio-
naal onder de aandacht gebracht  
tijdens het onderzoek voor zijn 
proefschrift Functions of Nature  dat 
in 1992 verscheen.

Norbert Dankers, 
Estuarien ecoloog, Texel

A G E N D A  agenda@bionieuws.nl

Sneeuwklokjes
13-14 februari, Arboretum Kalmthout 
(BE)
Sneeuwklokjesweekend
www.arboretumkalmthout.be

Zeemeeuwen, landmeeuwen en 
patatmeeuwen
13 februari, De Poelboerderij, Wormer
Vaarexcursie door het Wormer- 
en Jisperveld o.l.v. Marcel Boer 
(Vogelbescherming Nederland)
www.vogelbescherming.nl

Theory of Mind en empathie bij 
dieren
13 februari, Hoofdgebouw-VU, 
Amsterdam
Dierlijke Winterlezing door Estaban 
Rivas, Instituut voor Dieren in Filosofie 
en Wetenschap
diereninfilosofieenwetenschap.
wordpress.com

Bach feeds Darwin
14 februari, Koetshuis Park 
Randenbroek, Amersfoort
Muziekale vertelling, actrice Moniek 
Nusselein vertelt het verhaal 
van evolutie en violiste Rossitza 
Ovtcharova speeltde Ciaccona van J.S. 
Bach (reserveren gewenst)
www.koetshuisrandenbroek.nl

Chinese en Japanse bomen
14 februari, Hortus Botanicus, Leiden

Zondagswandeling onder leiding van 
tuinchef Theo Houthoff
www.hortusleiden.nl

Zaanse Rietveld
14 februari, P Rietveldse Pad, Alphen 
aan den Rijn
Wandelexcursie door dit natuurgebied 
in ontwikkeling o.l.v. Ko Katsman 
(Vogelbescherming Nederland)
www.vogelbescherming.nl

Hortus Hartus
14 februari, Hortus Haren
Valentijnsfestival met een verleidelijk 
programma
hortusharen.nl

Hoe nemen mensen planten mee op 
reis?
14 februari, Hortus Botanicus, Leiden
Museumjeugduniversiteit met 
botanicus Paul Keßler
www.museumjeugduniversiteit.nl

Beleef de Lente
14 februari t/m 31 juni, Webcams in 
nestkasten
10e seizoen waarin het nestleven 
van onder meer slechtvalk, ooievaar, 
steenuil, bosuil, kerkuil en koolmees 
wordt gevolgd
www.beleefdelente.nl 

Natuurwetgeving 
16 februari, Ecologica, Eindhoven

Basiscursus gericht op zowel actuele 
soort- als gebiedenbescherming, met 
gevolgen praktijk
www.ecologica.eu/wetcursus.html

Geld verdienen met 
varkensproductie
16 februari, Campus WU, Wageningen
Cursus Wageningen Academy
www.wageningenacademy.nl

Giraffensteak en sprinkhanen eten
16 februari, Museon, Den Haag

Lezing door vaatfysioloog Mark Post 
(UM) en entomoloog Marcel Dicke (WU)
www.museon.nl

Beter opgewassen
16 februari, Aula Academiegebouw-UU, 
Utrecht
Studium Generale-lezing over 
toekomstige voedselproductie 
door plantwetenschapper Corné 
Pieterse (UU) en zilte teler Marc van 
Rijsselberghe (Zilt Proefbedrijf)
www.sg.uu.nl

Levensmiddelenmicrobiologie en 
–hygiëne
16 en 23 februari, 8, 15 en 22 
maart, 5 april, Hof van Wageningen, 
Wageningen
Cursus van de stichting Stichting Food 
Micro Methods
www.fimm.nl/cursus-microbiologie

Reptile Superheroes - Innovaties in 
een ondergewaardeerde heldengroep
17 februari, Orion-WU, Wageningen
College van slangenliefhebber en 
student bos- en natuurbeheer Sterrin 
Smalbrugge (gratis, wel aanmelden)
www.eventbrite.nl/e/tickets-reptile-
superheroes-19252113590

Voor een appel en een geit
17 februari, CAH Vilentum, Dronten
Innovatie Arena voor ondernemende 
boeren, burgers, buitenlui en 

consumenten
www.omfl.nl

Shaping the future for healthcare
18 februari, Beurs-WTC, Rotterdam
Innovation for Health
www.innovationforhealth.eu

Signalling network and biosynthesis 
in medicinal and model plants
18 februari, Science Park-UvA, 
Amsterdam
Green Life Sciences seminar by plant 
systems biologist Alain Goossens (VIB, 
Gent)
sils.uva.nl/news-events/events/sils-
events.html

Language evolution
18 februari, Gorlaeus Lab-UL, Leiden
Van Leeuwenhoek Lecture on 
BioScience by cognitive biologist 
Tecumseh Fitch (University of Vienna, 
AT)
bsi.science.leidenuniv.nl

Wild in Drenthe
18 februari, Buitencentrum De Poort, 
Ruinen
Winterlezing over het Drentse 
Faunabeleid en de herintroductie van 
herten in het Drents Friese Wold door 
wildexpert Albert Kerssiesj
www.natuurmonumenten.nl

meer agenda op bionieuws.nl

het beantwoorden van vragen die 
voortkomen uit de inbedding van 
specifieke biologische waarnemin-
gen in een brede theoretische con-
text. Er wordt daarbij over de gren-
zen van verschillende disciplines 
heen gekeken. Vragen waarmee dit 
vakgebied zich bezighoudt, zijn bij-
voorbeeld: wat moet je doen om je 
kennis van de evolutie van koolme-
zen ook toe te passen bij schimmels, 
of bij de ‘evolutie’ van cultuur? Is het 

Darwiniaanse evolutieconcept alge-
meen toepasbaar? Waarnaar verwijst 
een ‘niveau van selectie’ precies, en 
wat bedoelen we met selectie? Ben je 
nog wel een levend wezen als je her-
sendood bent? Hoe weet je of het ge-
bruik van aardse voorbeelden leidt 
tot een definitie van leven die ook 
geldt op Mars? En als je denkt dat je 
Darwiniaanse evolutie goed begrijpt, 
kun je met die kennis dan ook het 
toekomstige pad van de evolutie voor-
spellen? 
Om dergelijke vragen te kunnen  
beantwoorden, is het zaak om heel 
precies te redeneren op basis van be-
trouwbare theoretische en conceptu-
ele bouwstenen. Zo is bijvoorbeeld 
helderheid nodig met betrekking tot 
complexe begrippen zoals orga-
nisme, evolutie, niveau van complexi-

teit, leven, maar ook met betrekking 
tot de structuur en reikwijdte van 
biologische theorieën en verklarin-
gen. Heldere en zo mogelijk nauw-
keurige definities van begrippen vor-
men bovendien een fundament voor 
verbetering van experimenten en 
modellen. 
Op 11 februari 2016 vond op ons initi-
atief bij de Radboud Universiteit Nij-
megen de oprichtingsvergadering 
plaats van de Nederlandse werkgroep 
Filosofie van de Biologie. Het doel van 
de werkgroep is om onderzoek en sa-
menwerking op dit terrein nieuw le-
ven in te blazen. Tijdens de oprich-
tingsbijeenkomst stond de rol van 
(niet-)axiomatische methoden cen-
traal, waarbij ‘van onder naar boven’ 
wordt geredeneerd. Deze benadering 
wordt in de levenswetenschappen 
zelden toegepast, in tegenstelling tot 
in de wiskunde. Dit kan verklaren 
waarom er over belangrijke begrip-
pen zoals organisme, leven of evolu-
tie discussie blijft bestaan. De nieuwe 
werkgroep wil een platform vormen 
dat het vakgebied van de filosofie van 
de biologie in Nederland naar een ho-
ger plan tilt. Om ervoor te zorgen dan 
studenten zich kunnen bekwamen 
in de systeemkundige en filosofische 
inzichten die nodig zijn voor deze 
manier van werken, is het van belang 
dat onderwijs op dit vlak niet volledig 
uit Nederland verdwijnt en zo moge-
lijk weer gaat groeien. 

Meer informatie bij Gerard Jagers op 
Akkerhuis, gerard.jagers@wur.nl, t. 0317-
486561.

De nieuwe werkgroep wil de 
filosofie van de biologie naar 
een hoger plan tillen

Hoe versieren dieren?

14 februari, Naturalis, Leiden
Museumjeugduniversiteit op 
Valentijnsdag met educatief 
begeleider José de Wit 
www.museumjeugduniversiteit.nl

Een tekening van Ernst 
Haeckel, bedenker van het 
vakgebied ecologie
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