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FNWI collegetour
Spui, Spui 25/27
Er bestaat een eeuwenoud
mysterie over het koraalrif: hoe
kan zo’n productief, kleurrijk en
divers ecosysteem voorkomen
in een ‘zeewoestijn’, de omringende voedselarme tropische
wateren? Petra Visser en Jasper de Goeij ontrafelen ‘Darwins Paradox’.

Woensdag, 16.00 uur

wetenschap

ZATERDAG 30 NOVEMBER 2013

Spons onmisbaar voor koraalrif
Charles Darwin beschreef het,
maar begreep het niet. UvAonderzoek heeft nu een einde
gemaakt aan het mysterie:
koraalriffen, met hun
onverklaarbare ecologische
rijkdom, bestaan dankzij de
poep van sponzen.

T

Folia maakt kennis

SEBASTIAAN VAN DE WATER

OBA, Oosterdokskade 143
Folia maakt kennis ontvangt
wekelijks een gast uit de Amsterdamse wereld van wetenschap of hoger onderwijs. Deze
week interviewen Jim Jansen
en Paul van de Water Gerard
van Haarlem, voorzitter van het
domein Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam.

ijdens zijn zeereis met de Beagle doorgrondde Charles Darwin menig mysterie over het
leven op aarde. Zo formuleerde hij een aardige theorie over het
ontstaan der soorten. Op één vraag
moest hij het antwoord schuldig blijven. In de 171 jaren die volgden,
slaagde niemand erin het vraagstuk
op te lossen dat bekend kwam te
staan als Darwins paradox.

UvA-bioloog Jasper de Goeij schetst
het probleem: “De oceaan is voornamelijk leeg. Tropische wateren zijn
zelfs een soort woestijnen. Het water
is zo mooi doorzichtig omdat er weinig voedsel en leven in zitten. Hoe is
het dan mogelijk, vroeg Darwin zich
af, dat, als ware het een oase in de
woestijn, te midden van die leegte
zoiets moois als een koraalrif kan bestaan, met al zijn ongekende ecologische weelde?”
Het antwoord, ontdekten De Goeij
en zijn collega’s, heeft te maken met
een meercellig organisme dat al zevenhonderd miljoen jaar subliem
functioneert: de spons. Ogenschijnlijk een simpel creatuur, dat water
opzuigt, het filtert en het weer loost.
“Een mond en een kont,” zegt De
Goeij over het onderwerp van zijn studie. “Maar hoe meer we sponzen bestuderen, des te meer we ontdekken.
Ze hebben geen maag of lever, wel
een rudimentair immuunsysteem.”
“Ze kunnen mannetje én vrouwtje

tegelijk zijn. Ze kunnen zichzelf klonen. Sommige kunnen drie meter
hoog worden.”
En ze beschikken over een eigenschap die de sleutel blijkt te zijn tot
het begrijpen van koraalriffen.
De kern van een koraalrif is het koraal zelf. Dankzij een symbiose met
algen verkrijgen koralen hun energie
uit zonlicht. De suikers die ze vervolgens uitscheiden zijn voor de rif-

‘Er is sprake van
een heel efficiënt
ecosysteem’
bewoners echter onbruikbaar. Die
suikers verdwijnen onder het rif, in
gaten en holen. En juist daar wonen
sponzen. Geen exemplaren van drie
meter hoog, maar een laagje van ongeveer één millimeter dik, als behang
op de wand. En die sponzen kunnen

al die energie wél opnemen.
“Je zou zeggen dat ze dankzij al die
energie heel groot kunnen worden,
maar dat gebeurt niet. Er is te weinig
ruimte,” zegt De Goeij. “Het is vechten voor je plekje. Dus die sponzen
denken: oké, ik kan niet groter worden, maar wel ouder. Ze gebruiken de
energie om in hoog tempo hun filtersysteem te verjongen en kunnen
daardoor honderden jaren oud worden.”
In hun poging zelf zo lang mogelijk
te leven, schenken de sponzen tegelijkertijd andere wezens het leven. Ze
poepen hun oude cellen uit en die
worden opgegeten door andere bewoners van het rif, zoals krabjes,
slakjes en garnalen. Diertjes die op
hun beurt weer als snack gelden voor
grotere vissen.
“Zo is sprake van een heel efficiënt
ecosysteem. De één zijn afval is de ander zijn brood. Alle energie wordt diverse keren gebruikt. Het is, kortom,
een heel duurzame samenleving.”

Woensdag, 20.00 uur

Natuur redt wereld
Mediamatic, VOC-kade 10
De VU presenteert in samenwerking met Mediamatic: How
nature can help save the world.
Biologie als voorbeeld voor economie en design. De natuur inspireert tot radicale, duurzame
vernieuwing. Hoe dat ze dat?
Ontdek het in de multimediapresentaties van evolutionair
bioloog Toby Kiers en auteur
William Myers.

Donderdag, 13.45 uur

Psalmen vertaald
VU Aula, De Boelelaan 1105
Theoloog Zeth Paulus Pattikayhatu toont in zijn promotieonderzoek aan dat het mogelijk is
een vertaling van de Psalmen te
maken in een verloren gewaande voorouderlijke taal, de
landstaal van Nusalaut, een eiland in de Molukken.
Tips? jim@folia.nl

Colofon

De wetenschapspagina’s
worden mede mogelijk
gemaakt door Folia, mmv
Maartje Geels
Zie www.foliaweb.nl
Het Great Barrier Reef, Australië.
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wetenschapper vraagt wetenschapper

‘Blijvende economische groei is mogelijk’

Peter Sloot vraagt Arnoud
Boot (hoogleraar financiële
markten, UvA): Bestaan er
inzichten over een gezonde
dynamische economie die
niet groeit en die genoeg uitdagingen biedt voor innovatie
en ondernemerschap?
JIM JANSEN

‘A

lsmaar streven naar economische groei lijkt een
soort hebzucht. Hebben
we dan nooit genoeg?”
zegt Arnoud Boot. “Economische
groei is meestal echter gewoon vooruitgang. We hebben misschien een
nostalgisch gevoel bij de spruitjeslucht van de jaren vijftig, maar niemand zou vandaag willen leven zoals
toen zo ongeveer tachtig procent van
de bevolking leefde.”
“Maar zijn we nu dan niet uitgegroeid? Neen, nooit. Gelukkig maar.

Kijk rond hoe druk we ons maken
over de tegenvallende groei de afgelopen paar jaar. Het lijkt alsof de overheid de hele tijd aan het bezuinigen
is, maar de overheidsuitgaven zijn alleen maar gestegen. Neem de belangrijkste uitgavenpost: de zorg. We accepteren geen wachtlijsten en willen
de modernste en beste behandelingen. De enige manier om dit mogelijk
te maken, is economische groei.”
“Het is nog erger. Zonder groei worden we asociaal. Een sociaal Europa,
bijvoorbeeld, vereist economische

groei. Kijk naar hoe wij reageren op
arbeidsmigranten uit de oostelijke
EU-lidstaten. Er hoeft maar even
werkloosheid te zijn en we willen alle
migranten bij de grens tegenhouden.”
“Je zou kunnen zeggen dat alleen
als we meer te verdelen hebben, we
bereid zijn een beetje sociaal te doen.
Valt het even tegen, dan snijden we
allereerst in wat onszelf niet direct
raakt – bijvoorbeeld immigranten –
en vervolgens maken we onder elkaar
ruzie. Kijk naar ons pensioen – zit het

even tegen dan is het opeens jong tegen oud.”
“De mensheid is verre van perfect,
gelukkig zijn mensen ook inventief en
is blijvende economische groei geen
onmogelijkheid. Ik ben optimistisch,
we zullen inventief genoeg worden
dat ecologisch verantwoord te doen.”
Arnoud Boot vraagt Geert ten Dam
(voorzitter Onderwijsraad): Door smartphones kunnen kinderen zich steeds
moeilijker concentreren. Hoe moet het
onderwijs hiermee omgaan?

