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Mutualisme, een interactie tussen orga-
nismen die tot verschillende soorten  
behoren en waarvan beide ‘partners’ pro-
fijt hebben, komt veel voor in de natuur. 
We kunnen zelfs stellen dat mutualis-
men het leven op aarde zoals we dat ken-
nen over miljoenen jaren hebben beïn-
vloed en ook nu nog steeds beïnvloeden. 
Zo wordt bijvoorbeeld de energievoorzie-
ning in de cellen van de meeste organis-
men verzorgd door mitochondriën, die 
lang geleden nog onafhankelijke, mutua-
listische bacteriën waren. Mutualismen 
in allerlei vormen en maten zijn ook be-
langrijk voor de stabiliteit van ecosyste-
men in onze veranderende wereld; denk 
aan planten en hun bestuivende insecten 
en de verspreiding van zaden door vogels 
en knaagdieren. Andere mutualismen die 
iedere dag weer van invloed zijn op ons 
leven zijn de interacties tussen ons en 
ons vee en onze gewassen, maar ook bij-
voorbeeld onze ‘samenwerking’ met de 
bacteriën in onze darmen: zij helpen de 
vertering van ons voedsel in ruil voor  
veilige ‘woonruimte’ en continue aanvoer 
van hun eigen nutriënten.

Ondanks het overduidelijke belang 
van mutualisme voor het leven op onze 
planeet is dit proces historisch onder- 
belicht gebleven in de evolutiebiologie; 
traditioneel kregen processen als com- 
petitie en gastheer-parasietinteracties 
meer aandacht. Pas sinds de laatste twee 
decennia beseffen evolutiebiologen dat 
het ontstaan van mutualismen en hun 

stabiliteit over evolutionaire tijd niet  
vanzelfsprekend zijn en tot op heden  
onbegrepen zijn gebleven.

Het doel van dit proefschrift was om 
meer inzicht te krijgen in de evolutie en 
ecologie van mutualismen. Om deze  
inzichten te krijgen, maakte ik gebruik  
van twee complementaire invalshoeken.  
Allereerst deed ik empirisch, (moleculair) 
ecologisch onderzoek aan één specifiek 
mutualisme, dat tussen de gele weide-
mier (Lasius flavus) en de wortelblad- 
luizen in haar nest. Ten tweede combi-
neerde ik dit met theoretisch onderzoek 
in de vorm van simulatiemodellen die  
de evolutie van samenwerking binnen  
en tussen soorten nabootsen.

De evolutie van samenwerking is één 

van de grootste vraagstukken binnen de 
evolutietheorie. Natuurlijke selectie is 
immers gebaseerd op competitie om 
voortplanting en overleving. Hoe hebben 
deze concurrerende organismen dan 
toch het vermogen ontwikkeld elkaar  
te helpen, terwijl ze vaak meer voordeel 
zouden kunnen behalen wanneer ze al-
leen van anderen zouden profiteren zon-
der zelf te investeren?

Dit probleem is zeer uitgebreid onder-
zocht voor het geval van samenwerking 
tussen soortgenoten (‘binnen soorten’). 
De belangrijkste mechanismen die tot  
de evolutie van samenwerking kunnen 
leiden kunnen worden onderverdeeld in 
twee categorieën. De eerste categorie be-
staat uit mechanismen die ervoor zorgen 
dat potentiële samenwerkingspartners 
niet willekeurig bij elkaar komen. Een 
voorbeeld van een dergelijk mechanisme 
is het zogeheten kin selection, waarbij 
samenwerking tussen familieleden als 
bijkomend voordeel heeft dat gemeen-
schappelijke genen worden doorgegeven. 
Een ander voorbeeld is samenwerking 
die kan ontstaan wanneer individuele  
organismen, die de neiging hebben tot 
helpen, bij elkaar in de buurt blijven,  
bijvoorbeeld omdat ze zich zelden ver-
spreiden. De tweede categorie bevat me-
chanismen die de investering in samen-
werking af laten hangen van de acties 
van anderen of van omgevingskenmer-
ken. Een voorbeeld hiervan is tit-for-tat: 
oftewel ‘voor wat, hoort wat’.

Kin selection bleek één van de beste 
verklaringen te zijn voor samenwerking 
tussen soortgenoten. Voor mutualisme, 
de samenwerking tussen organismen 
van verschillende soorten (‘tussen soor-
ten’), kan kin selection echter geen rol 
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Dit boekje presenteert zich met een toe-
gankelijke opmaak, een keur aan goed 
toegelichte thema’s en een hoog gehalte 
aan praktische aanwijzingen. Zeker voor 
mensen die de natuur van hun tuin aan 
het ontdekken zijn kan het een goede  
stimulans en inspiratiebron vormen. Er 
is geen diergroep die binnen de kaders 
van een stadstuin te verwachten valt,  
of er wordt op zinvolle wijze aandacht 
aan besteed en dat alles binnen de be-
perkingen van ongeveer 130 kleine pa- 
gina’s.

Natuurlijk zijn er, zeker op entomo- 
logisch gebied, kritische opmerkingen te 
maken. Met name de omschrijvingen van 

het zeer beperkte aantal insectensoorten 
had hier en daar wat zinvolle aanvulling 
of correctie kunnen krijgen. De keuze van 
de voorbeelden is niet steeds een erg ge-
lukkige. Zo zou het vermelden van een 
bijensoort die van nesthulp gebruik 
maakt zinvol zijn geweest en had bij de 
ligusterpijlstaart ook liguster als waard-
plant kunnen worden opgenomen. Het 
voorbeeld van een bijenhotel met radiaal 
gescheurde boomschijven als nesthulp is 
zelfs te betreuren.

Desondanks is het een heel aardig 
boekje dat drempelverlagend zou kun-
nen werken voor het toelaten van meer 
natuur in de tuin. Helaas roept de onder-
titel “Maak van je tuin een beestenboel” 
voor veel mensen meteen weer een 
drempel op om het serieus ter hand te 
nemen. 
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