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Menno Schilthuizen heeft een boeiend 
boek geschreven, Darwin in de stad, Evolutie 
in de urban jungle, zó boeiend dat het de 
Jan Wolkers Prijs voor het beste natuur-
boek in 2018 ontving. Dat is niet mis. Nu 
ken ik de kwaliteit van de andere geno-
mineerde boeken niet, maar herken en 
erken wel de kwaliteiten van dit boek. 
Het is met een jaloersmakende vaart en 
luchtige directheid geschreven, waarbij 
Schilthuizen de betreffende literatuur 
goed lijkt te beheersen, en daarbij ook  
te kunnen integreren tot een leesbare 
tekst. Hoofdstukken zijn door specialisten 
gelezen en voorzien van commentaar. 
Bovendien is het boek goed opgebouwd: 
niet alleen komen veel aspecten van het 
probleem van nieuwe, stedelijke levens-
condities aan de orde, maar de verhaal-
lijn trekt je tot het einde toe mee. Je kunt 
haast niet stoppen.

De twintig hoofdstukken zijn over 
vier delen verdeeld, Stadsleven, Stads- 
gezichten, Toevallige ontmoetingen en 
Darwin’s stad. Schilthuizen behandelt de  
groeiende aandacht onder biologen voor 
soorten die in de stad leven; zijn urbane 
natuur, de toekomstige jungle. Hij behan-
delt uitputtend diverse eigenschappen 
van de nieuwe levenscondities, de stadse  
natuur zelfs versnipperd tot niet-betegelde 
vlakjes rondom bomen, het warmte-eiland- 
effect, de chemische vervuiling van bodem 
en water, als ook akoestische vervuiling, 
de voortdurende verstoringen, en nog 
veel meer. We lezen hoezeer steden al 
aangroeien tot gebieden zo groot als België 
met een bevolking van 120 miljoen, net-
werken van wegen die al die betonnen 
leefpilaren verbinden. Natuur tot dak- 
tuinen beperkt. Vogels voeden zich veelal 
op voedingstafels met pinda’s, eten patat 
of kruimels uit weggegooide papiertjes, 
bouwen nesten van peukjes. Kevers paren 
met halzen van flesjes. Een scala van 
voorbeelden van over de hele wereld 
passeert de revue.

Meteen in het begin al stelt hij het 
probleem: de wereld verandert, verste-
delijkt in steeds hoger tempo, waarbij de 
oorspronkelijke natuur onvermijdelijk 
verdwijnt. Moeten we dit allemaal maar 
met lede ogen aanzien – ik stond erbij en 
ik keek ernaar – of valt er iets positiefs 
van te maken? Dat laatste heeft hij samen 
met Jef Huisman een aantal jaren geleden 
verdedigd, waarna mede-biologen hen 

van alle kanten aanvielen. Hij voelde 
zich gekwetst. Dit boek is bedoeld een 
antwoord op vragen en bezwaren te geven, 
en bovendien zijn enthousiasme te tonen 
voor juist nieuwe mogelijkheden van  
de stad voor het voortbestaan van de 
natuur, en zelfs voor de ontplooiing daar-
van. Dat enthousiasme komt zeker sterk 
over en kan ertoe hebben geleid dat het 
boek de Jan Wolkers Prijs kreeg, dat de 
pers er aandacht aan gaf, en dat Vroege 
Vogels, die deze prijs mede-organiseert, 
er een uitzending aan wijdde.

In die uitzending werd speciaal aan-
dacht gegeven aan de ‘stad-merel’, Turdus 
urbanicus, een mogelijk nieuwe soort als 
afsplitsing van Turdus merula, de merel, 
met onder andere een kortere snavel en 
een wat afwijkend DNA. Eerder in het 
boek gaat Schilthuizen in op het tijdelijke 
industriële melanisme van de peper-en-
zoutvlinder, Biston betularia, waar veel  
van bekend is, van het eerst donker worden 
van zijn vleugels tijdens een periode van 
intense vervuiling, en daarna van het 
weer lichter worden ervan met een ver-
betering van het milieu. De betreffende 
kleurvariatie, waar selectie op aangreep, 
heeft een genetische basis. In dit soort en 
in vele andere gevallen kijkt Schilthuizen 
kritisch naar juist dit punt, naar de mo-
gelijk genetische basis van een verloop in 
een veranderende eigenschap. Hij geeft 
daarbij ruiterlijk toe wanneer deze basis 
nog niet goed bekend is, hoeveel onder-
zoek in de toekomst dat nog vereist. Je 
voelt je dus veilig bij een dergelijke gids 
in onbekend land.

Toch, hoe verder ik las, bekroop me 

gaandeweg een gevoel van een benau-
wende beklemming. Bevind ik me in het 
kamp van zijn eerdere critici? En mocht 
dat zo zijn, waardoor is dat dan wel? 
Eigenlijk komt die beklemming, lijkt me, 
door twee soorten versmalling die de 
toekomst ons brengt, een biologische en 
een wetenschappelijke. De biologische 
versmalling houdt in dat een eventuele 
evolutie van het resterende soorten  
bestand op de wereld een steeds smallere, 
riskantere basis om te overleven zal  
krijgen. De wetenschappelijke, dat de  
geleidelijke verschuiving van aandacht 
voor de bonte verscheidenheid van soorten, 
tot eenheid gebracht en verklaard door 
werk aan de evolutionaire ontwikkeling 
ervan, vervangen wordt door een exclu-
sieve aandacht voor het evolutieproces, 
ten koste van de interesse in de soorten 
en in het hele leven als proces.

Zelf heb ik over de jaren soorten in 
aantallen individuen bij bosjes zien af- 
nemen, zo niet uit Nederland zien ver-
dwijnen. Je moet naar het buitenland 
gaan om nog enigszins ongeschonden 
natuur te vinden. In Frankrijk en Duits-
land zijn er hele gebieden waar je over 
honderden kilometers geen enkele boom 
of zelfs boerderij meer kunt zien, alles 
is tot een eindeloze, ononderbroken 
cultuursteppe verworden. Ook in het 
buitenland leid je soms een soort no-
madisch bestaan wanneer ook daar de 
eerder bezochte gebieden verdwijnen. 
Stille plekken bestaan zelden meer. Nico 
Tinbergen wilde al sinds de jaren 1970 
niet meer naar Nederland terugkomen: 
hij herkende het landschap niet meer.  
Dit alles is, helaas, ook de teneur in de 
literatuur, zelfs over eeuwen. Wanneer je 
dan in Noord-Rusland in een taiga komt, 
besef je wat een bos eigenlijk is. Hetzelfde 
geldt voor een moerasbos van cipressen 
in Texas, waar je je realiseert waarom 
koeten van die ongelukkige gelobde  
tenen bezitten: om niet door de drijvende 
bladeren te zakken; in onze streken 
moeten ze er moeizaam mee zwemmen. 
Een andere wereld gaat voor je open. Je 
leest over de rijkdommen aan soorten in 
het geologisch verleden, over zuidelijke 
zeeën die van walvisachtigen krioelden, 
allemaal nu weg. De hele subtropen met 
zijn oude beschavingen, een steppe-, 
woestijngebied nu. Het Gilgamesh epos 
en, duizenden jaren later, Plato klaagden 
er al over. Sicilië, een dichtbebost eiland, 
nu boomloze woestijnen of graanvelden. 
Grote roofdieren bij honderden, zo niet 
bij duizenden ter vermaak in Rome’s 
arena’s gedood. Nu, in de Verenigde Staten, 
worden natuurreservaten opgegeven 
voor olieproductie, ook Alaska bleek 
indertijd al niet veilig te zijn. In China, 
enorme arealen geploegd, grondwater 
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aan delta’s onttrokken zodanig dat  
steden verzakken, honderden meters 
diepe mijnen worden gegraven, tot waar 
je ook kijkt, om zeldzame metalen te  
delven, voor onze mobieltjes. Overal,  
bovendien, zie je dezelfde exoten, waar  
je ook komt.

En nu moeten we ons tevreden stellen,  
enthousiast betonen, over de laatste 
restanten, exoten in steden. Vanwege 
hun evolutionaire ‘kracht’. Hoe kan ik die 
kracht zien, hoe kan ik hem meten, hoe 
kan ik hem begrijpen vanuit moleculaire 
processen? Vanuit het geologisch verle-
den? Wat kan ik nog voor vergelijkingen 
maken tussen de weinige overgebleven 
soorten, overeenkomsten zien? Waar 
moeten de buren nog heen om van dit 
handvol van soorten te kunnen genieten? 
Genieten, hier en daar op een daktuin? 
Waar is dan het gezoem van insecten 
te horen? Waar kun je dan nog kudden 
grote hoefdieren zien? Moeten we de  
restanten toch dan maar niet beschermen?  
Evolutie in de stad, ja, maar de basis 
zonder die resten natuur wordt wel erg 
smal en ondiep. Schilthuizen vindt dat  
de stad, als een mierennest, toch ook  
natuur is, en de mens, net als de mieren, 
een ecosysteem-ingenieur. Of zijn er toch 
nog verschillen te vinden, de wereldwijde 
erosie, bijvoorbeeld, de chemische water-  
en bodemvervuiling, verwoestijning, 
bodemuitputting, het uitsterven van 
duizenden soorten per jaar, ook door ons 
toedoen, ga zo maar door, en nu zelfs de 
verwarming van het mondiale klimaat 
met alle gevolgen van dien? Doen mieren 
dat ook? Op welke manier hoort de stad, 
de mens nog bij de natuur? Alleen van-
wege zijn eten waarvoor hij hele land-
schappen industrialiseert?

Dezelfde versmalling geldt al niet 
minder voor de wetenschappelijke in-
teresse die het boek hier beschrijft. De 
evolutionaire kracht, wat dat ook is, 
zou, in tegenstelling tot in de stad, in de 
natuur afnemen. Is dat niet een door-
geslagen consequentie van het begrip 
ecosysteem? Is alles wel zo discreet en 
zo statisch? Is, in plaats daarvan, evolutie 
niet een niet-noodzakelijk gevolg van  
ongerichte toevalsprocessen? Bij 1000 
Britten zijn vorig jaar 33 miljoen gene-
tische varianten gevonden waarvan 10 
miljoen onbekend; naarmate er toevallige  
en vaak tijdelijke kwantitatieve samen-
stellingen van milieufactoren en -pro-
cessen voorkomen, kan er altijd wel, bij 
toeval, één passen van al die sequenties. 
Pre-adaptatie aan stedelijke omgevingen, 
en dit geldt trouwens ook adaptatie in 
het algemeen, gaat uit van discrete, sta-
tische opdelingen van het milieu waar 
een soort zich zou moeten inpassen, een 
niche. Het milieu bestaat echter uit een 

verzameling van uitermate dynamische 
en vloeiende factoren en processen die 
maken dat soorten onafhankelijk van 
elkaar over de geografische ruimte be- 
wegen, telkens met andere soorten andere  
samenstellingen vormend. Bovendien 
komen er soorten bij, gaan er andere 
soorten weer af. Onze ecosystemen ver-
vagen wat samenstelling betreft in zowel 
ruimte als tijd; zo’n 5-7000 jaar geleden 
bestond er nergens op aarde een van de 
huidige ecosystemen. Quartair ecologen 
weten er alles van. Ecosysteem is een 
synthetisch, geen analytisch, verklarend 
begrip.

Wat er in feite gebeurt, is dat er met 
een verhoudingsgewijs gering aantal  
eigenschappen een oneindig aantal  
variaties kan worden gevormd door de 
onderlinge verhoudingen ervan te vari-
eren. Kwalitatief blijven de samenstel-
lingen hetzelfde, maar de verhoudingen 
wisselen over de tijd of de ruimte, je 
krijgt dan een ander patroon, als bij een 
gezicht. Gezichten bestaan ook allemaal 
over de wereld uit dezelfde componenten,  
neuzen, ogen, monden, kinnen, oren, zij 
het in verschillende maten, waardoor je 
één gezicht uit duizenden of meer kunt 
herkennen. In de natuur kunnen veran-
derende verhoudingen in vergelijkbare 
patronen, chemische, morfologische 
patronen, of die in geur of gedrag, tot 
het ontstaan van andere soorten leiden. 
Onafhankelijk ervan wisselen ook de 
omstandigheden waaronder die leven op 
dezelfde manier. Uiteenlopende soorten 
kunnen dan bepaalde milieupatronen 
‘herkennen’, en daarbij overleven en  
reproduceren wanneer en zolang ze  
dat kunnen. Zo niet, dan moet de soort 
emigreren, of hij sterft uit. De eigen-
schapspatronen van soorten zijn hierbij 
meer stabiel dan die van het milieu, 
zodat soorten zich voortdurend moeten 
verplaatsen, elders oplevend. Overlevende  
delen van soorten met een afwijkend 
genoom, noemen we ‘uitgeselecteerd 
door het milieu’: in feite selecteerde ‘het 
milieu’ echter niet, slechts de patronen 
passen maar deels; het milieu of het eco-
systeem staat niet centraal, doet niets. 
Bestaat niet als eenheid. En ‘evolutio-
naire kracht’ bestaat evenmin; evolutie 
als proces is een passief gevolg van vele 
toevallige gebeurtenissen op moleculaire, 
individuele, demografische en geogra-
fische schaal. Het heeft geen drijvende 
kracht. Aannemen van zo’n ‘kracht’  
leidt tot versmalling in wetenschappelijk 
begrip.

Met de versnippering van natuur in 
het stadse milieu zullen we soorten ver-
liezen, de omstandigheden veranderen 
sneller en meer dan soorten kunnen 
migreren of evolueren, en verarming 

resulteert. Laten we onze nog bestaande 
soorten serieus nemen, liefhebben en  
bestuderen. En laten we de reservaten die 
we nog hebben zo groot mogelijk maken, 
juist om hun ruimtelijke dynamiek te 
behouden. Laten we niet op de statische, 
versnipperde resten ervan in de steden 
mikken: bij een doorzettende verwarming  
van het klimaat, bijvoorbeeld, gaat alles 
dan zeker verloren. Dit is de versmalling 
van de stadse natuur.

De huidige maatschappelijke ontwik-
kelingen nemen impliciet de mens als 
maat van alle dingen, en is de natuur 
secundair. De mens staat centraal. Wij 
bouwen onze steden en wegen, wij ver-
anderen bergen in gaten, vervuilen het 
milieu met giftige stoffen, wij gebruiken 
de aarde op onze manier. Wij maken de 
nieuwe natuur, wij geven de evolutie 
nieuwe kansen en richting, selecteren de 
soorten; wij bepalen alles, de natuur past 
zich wel aan! En dat is dan interessant? 
Interessanter dan al die soorten, die mil-
jarden jaren oude processen? Dit is de 
ultieme rechtvaardiging van een houding 
die het leven op aarde negeert. Ontwricht 
en uiteindelijk vernietigt.

Dit waren gedachten die ik bij het  
lezen van Schilthuizen’s boek kreeg.  
Het zijn echter natuurlijk mijn eigen  
gedachten, maar betreffen een discussie 
die breder zou moeten worden gevoerd. 
Zijn betoog is één lange uitnodiging tot 
een dergelijke discussie, en het boek is 
dus zeker het lezen meer dan waard! 
Lees het bewust. Waarom willen we dit 
wel, waarom niet?

Rob Hengeveld
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Roofvliegen (Asilidae) zijn opvallend in 
voorkomen en gedrag, en vergeleken met 
veel andere vliegenfamilies zijn ze in  
Nederland goed voorzien van determina-
tieliteratuur. In 1960 was er de roof- en 
blaasvliegen tabel door Van der Goot, met 
herdrukken tot 1985. In 1996 verscheen 
‘De roofvliegen van Nederland’ van  
Mark van Veen, met uitgebreide soortin-
formatie en aangevuld met alle soorten 
van Noordwest-Europa. Recent (2017)  
is de veldgids voor de Roofvliegen van 
Nederland en België van Reinoud van 
den Broek en André Schulten uitgekomen 
met foto’s van elke soort en eveneens  


