  :

Filosofie van de biologie

Inleiding
De mens is een biopsychisch systeem dat leeft en zich ontwikkelt
in een sociale en culturele omgeving. In dit hoofdstuk staat de biologische dimensie centraal. In het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de hoofdlijnen van de filosofie van Bunge. In dit hoofdstuk ga ik nader in op de consequenties daarvan voor de filosofie
van de biologie zoals Bunge deze samen met Mahner heeft uitgewerkt. Waar mogelijk en relevant ga ik na waar en hoe de op feiten
gerichte (empirische) disciplines op dit gedachtegoed aansluiten.
De bespreking vindt plaats volgens de drieslag werking (systeembiologie), ontwikkeling (ontwikkelingsbiologie) en evolutie (evolutionaire biologie). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van begripsonderscheidingen met betrekking tot biotische
functies.
. Wat is biologie?
In deze paragraaf wordt in algemene bewoordingen beschreven
wat kenmerkend is voor biologie. Daarin staat de biofilosofie zoals
Bunge die met Mahner heeft verwoord, centraal.
. Uitgangspunten
Voor de psychiatrie en het onderzoek naar de kenmerken en achtergronden van psychische stoornissen neemt de biologie een centrale plaats in. Als zelfstandige wetenschap bestaat de biologie zo’n
tweehonderd jaar; vooral in de laatste decennia heeft de biologie
spectaculaire vooruitgang geboekt, maar toch is de stem van de
grote helden van de biologie uit de negentiende eeuw, in het bijzonder die van Charles Darwin (-), nog duidelijk hoorbaar. Bijzonder aan de biologie is dat het onderzoeksveld ruwweg
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rond drie tijdsperspectieven (die gerelateerd zijn aan drie typen
dynamiek), is georganiseerd. In de eerste plaats zijn er de subdisciplines die zich richten op de beschrijving en de analyse van de
structuur (waaronder de bouw en vorm) en werking (actuele processen) van planten en organismen (biosystemen), zoals de botanica, zoölogie, cytologie, fysiologie of genetica. Sinds de ontdekking van het  en de ontrafeling van het genoom van diverse
biosystemen heeft de moleculaire biologie een belangrijke plaats
ingenomen; de meest recente innovatie betreft de systeembiologie
(zie § . en bijlage). In de tweede plaats noem ik de subdisciplines
die zich uitdrukkelijk richten op de ontwikkeling van biosystemen.
De aanvang hiervan ligt onder andere in de embryologie, die later
is opgegaan in de meer algemeen georiënteerde ontwikkelingsbiologie (zie § .). Tot slot zijn er de meest spraakmakende en controversiële disciplines, die betrekking hebben op de evolutie van werkende en zich ontwikkelende biosystemen (zie § .).
Het is aan wetenschappelijke disciplines eigen dat ze zich relatief zelfstandig ontwikkelen en aparte onderzoeksprogramma’s
en onderzoeksmethoden ontwikkelen. Deze ontwikkeling en differentiatie van disciplines kan remmend werken als het gaat om de
integratie van kennis. Toch is het niet ongebruikelijk dat juist in
de biologie onderzoekers de drie zojuist genoemde benaderingen,
met hun heel verschillende tijdsperspectieven, met elkaar proberen te integreren. Opmerkelijk is de integratie van ontwikkelingsbiologie en evolutionaire biologie in een nieuwe interdiscipline, de
evolutionaire ontwikkelingsbiologie. Goedbeschouwd zijn voor
een volledige analyse van biosystemen alle drie de tijdsperspectieven noodzakelijk: de verklaring van de evolutie van biosystemen
is zonder de bijdrage van kennis over de ontwikkeling van zulke
systemen niet mogelijk, zoals de ontwikkeling van biosystemen
zonder de kennis van de structuur en werking ervan onbegrepen
blijft.
De biologie heeft zich in haar ontwikkeling moeten ontworstelen aan en onderscheiden van de natuurwetenschappen, in het
bijzonder de natuurkunde en de chemie. Behalve de explicitering
van de temporele dimensie zijn er meer facetten waarin de biologie zich onderscheidt. Ernst Mayr (-) (), een van de
grootste biologen van de twintigste eeuw en grondlegger van de
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‘Moderne Synthese’ (de samenvoeging van de evolutionaire biologie van Darwin met de populatiegenetica), wijst ter aanvulling op
de volgende vier facetten:
. De afwijzing van het typologische denken (de opvatting waarin
de wereld uit onveranderlijke essenties bestaat) en de benadrukking van het denken in varianten en variatie.
. De afwijzing van strikt determinisme en van de theoretische
mogelijkheid van de volledige voorspelbaarheid van de werkelijkheid, en de explicitering van het optreden van aan kans gerelateerde verschijnselen.
. De afwijzing van reductionisme (de opvatting dat kenmerken
van verschijnselen op hogere organisatieniveaus verklaarbaar
zijn uit de – chemisch-fysische – kenmerken van verschijnselen
op het laagste organisatieniveau).
. De afwijzing van het bestaan van universele wetten met betrekking tot biologische processen.
Een van de belangrijkste bijdragen van Darwin aan de biologie
was, aldus Mayr (), een manier van denken die tegenwoordig
als het denken in populaties bekendstaat. Niet één individu van
dezelfde soort is volledig identiek aan een soortgenoot. Variatie
is alom (zelfs wanneer klonen tot ontwikkeling komen); statistische gemiddelden zijn zo bezien ‘abstracties’. In een wereld waarin
slechts varianten bestaan, is het enkel met hulp van statistiek mogelijk normen te stellen. Dit gegeven speelt een belangrijke rol (en
gebiedt ook een zekere terughoudendheid) bij de ‘beoordeling’ van
mensen, en in het bijzonder de professionele kwalificatie van hun
psychische gesteldheid als wel of niet ‘normaal’. Daarmee is niet
gezegd dat termen als ziek of gezond, normaal of abnormaal, geen
wetenschappelijke fundering kunnen hebben. Wel is het zaak uitspraken hieromtrent niet alleen op basis van afspraken (consensus)
of met hulp van statistische parameters te doen, al was het maar
omdat extreme varianten niet ziek of gestoord hoeven te zijn.
Mayr wijst verder op de complexiteit die biosystemen aankleeft,
en op hun unieke capaciteiten zoals reproductie, metabolisme, replicatie, regulatie, adaptiviteit, groei en hun gelaagde organisatie.
Buiten de levende wereld zijn deze capaciteiten niet aanwezig – dat
maakt de biologie uniek.
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. De biofilosofie van Mahner & Bunge
Mahner en Bunge () hebben op basis van de filosofische fundamenten van Bunge de hoofdlijnen van de biofilosofie uiteengezet. Omdat ik deze uitwerking onderschrijf en deze cruciaal
is voor de verdere analyses van de zoektocht naar de determinanten en mechanismen van psychopathologie, volgt hieronder
in verschillende paragrafen een samenvatting van conceptuele
onderscheidingen met betrekking tot biosystemen, de ontwikkelingsbiologie en de evolutionaire biologie. De indeling van de
onderstaande paragrafen volgt de globale indeling in de drie tijdsperspectieven.
. Werking
Biosystemen zijn dynamisch. Ik hanteer in deze studie zoals hierboven is aangegeven op diverse plaatsen de drieslag werking (actuele processen), ontwikkeling (ontogenese) en evolutie (fylogenese).
In deze paragraaf staat de eerste dynamiek centraal; naast de opvattingen van Mahner en Bunge bespreek ik enkele uitgangspunten van de systeembiologie zoals die is uiteengezet door Palsson.
. Filosofie van biosystemen
Het leven definiëren Mahner en Bunge als de verzameling van
alle levende wezens die nu bestaan, hebben bestaan of nog zullen
bestaan. Uitgaande van Bunges filosofie moet het leven worden
onderzocht vanuit een systemisch perspectief: biosystemisme,
waarbij het biologische een emergent niveau is ten opzichte van het
chemische. Levende systemen zijn in hun opvatting samengesteld
uit fysisch-chemische subsystemen met emergente eigenschappen,
die niet bij hun onderdelen aanwezig zijn. Deze eigenschappen
hangen wetmatig met elkaar samen. De biologische wetenschap
richt zich op organismen in hun omgeving alsook op de diverse
subsystemen en supersystemen daarvan.
Kenmerkend voor biosystemen is dat ze onder andere zijn samengesteld uit nucleïnezuren en eiwitten, leven in een omgeving
die voorlopers (diverse organische moleculen) van hun onderdelen
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(in het bijzonder eiwitten) bevatten en dat hun structuur hun de
mogelijkheid verschaft voor metabolisme en zelfherstel. Een biosysteem is een organisme wanneer het zelf geen subsysteem is van
een biosysteem. Belangrijk is het onderscheid tussen een soort en
een populatie – het laatste duidt op een aggregaat of systeem van
organismen van dezelfde soort.
In de bespreking van het gedrag en de ontwikkeling van biosystemen nemen diverse concepten, zoals functie of adaptatie, een
sleutelrol in. Omdat onderzoekers soms sterk verschillen in hun
definities is het echter goed bij enkele begrippen stil te staan. Mahner en Bunge stellen de volgende onderscheidingen voor (zie ook §
., waarin deze begrippen nader worden gepreciseerd en met elkaar in verband worden gebracht): de functie van een subsysteem,
zoals een orgaan, is wat het doet, dat wil zeggen, de reeks processen die zich in dat subsysteem afspelen; aldus opgevat is een functie een intrinsieke eigenschap. De biotische rol van een subsysteem
of organisme is de reeks bindingsrelaties of interacties van een
subsysteem ten opzichte van de externe structuur (supersysteem of
item in de omgeving). De specifieke rol van een subsysteem is de
reeks bindingsrelaties die alleen dit subsysteem kent. Een rol is zo
bezien een relationele eigenschap. Wanneer een subsysteem niet
(voldoende) functioneert is er sprake van een disfunctie. De term
‘disrol’ bestaat niet – daarom stellen Mahner en Bunge voor om
óók wanneer een subsysteem niet naar behoren een rol kan vervullen, te spreken van een disfunctie; hier is eveneens sprake van
een relatief concept. De biologische waarde (of biowaarde) verwijst
naar een kenmerk van een organisme (of van een item in de omgeving van dat organisme) dat voor dat organisme waardevol is,
omdat het de soortspecifieke levensloop begunstigt. In § . worden nadere begripsonderscheidingen gemaakt met betrekking tot
‘functie’. Daar wordt de in deze paragraaf vermelde definitie van
functie opgevat als de eerste van een serie van vijf typen functies.
Een rol (wat doet iets voor iets anders) is het tweede type. Samen
vormen ze een derde type dat met het totale functioneren van doen
heeft. Wanneer het totale functioneren ook een biowaarde heeft,
wordt een vierde type functie (aptatie) gedefinieerd. Als een aptatie het resultaat is van selectie en overgeërfd wordt, is een vijfde
type functie in het geding (adaptatie).
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De term adaptatie is wel de meest complexe. Mahner en Bunge
onderscheiden acht gangbare betekenissen van adaptatie. Om
verwarring te voorkomen maken zij onderscheid tussen aptatie
en adaptatie. Een aptatie verwijst naar een subsysteem van een
biosysteem dat een biotische rol met een positieve biowaarde realiseert ten opzichte van een of meer items in de omgeving. Een aptatie hoeft echter niet het resultaat te zijn van een evolutionair proces. Een kenmerk van een organisme is een nulaptatie als het geen
biowaarde heeft en een malaptatie als die waarde negatief is. Van
een adaptatie is sprake wanneer een kenmerk, rol of functie van
een organisme het resultaat is van een evolutionair proces. Anders
gezegd: het is een aptatie waarvan de biowaarden van de functie(s)
en rol(len) ten opzichte van de omgeving afhankelijk zijn van de
biowaarden die die functies en rollen vervulden bij hun voorouders, en wat hun kenmerken presteerden ten opzichte van items in
de omgeving. Mahner en Bunge stellen, in overeenstemming met
Gould en Lewontin (), dat het moeilijk is om te testen of een
kenmerk een adaptatie is. Het is daarom voorbarig alle kenmerken
van organismen op te vatten als adaptaties.
Het onderscheid tussen een aptatie en een adaptatie is vooral
van belang in het kader van de evolutionaire biologie of ecologie.
Dit betekent dat voor de systeembiologie en ontwikkelingsbiologie
het onderscheid van secundair belang is – hetzelfde geldt voor de
psychologie of de psychiatrie. Met andere woorden, in de biologie
of psychiatrie kunnen we volstaan met een analyse van kenmerken van biosystemen waarin we nagaan of een trek (bijvoorbeeld
bepaalde als abnormaal opgevatte gedragingen) een adaptatie, nulaptatie of malaptatie is. De ambitie van de ‘evolutionaire’ psychologie of psychiatrie is erop gericht aan te tonen dat specifieke trekken ook adaptaties vormen – en dus voor voorouders biologische
waarde hadden. Maar dit impliceert tegelijk dat er geen sprake kan
zijn van evolutionaire resultaten als ‘maladaptaties’ of ‘nuladaptaties’ (zie verder § .).
Hierna ga ik nader in op enkele kenmerken van de systeembiologie – de discipline in de biologie die specifiek de werking van cellen en organismen onderzoekt.
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. Systeembiologie
Het systemische karakter van levende organismen is in de wetenschap al een oud idee, maar de conceptuele explicitering daarvan
is betrekkelijk recent. Als een startpunt kunnen we de experimentele biologie (fysiologie) van Claude Bernard (-) nemen.
De Oostenrijkse bioloog Karl Ludwig von Bertalanffy (-)
was degene die systeemtheoretische concepten voor het eerst toepaste op de biologie, wat leidde tot de formulering van de algemene systeemtheorie. Toch is de systeembiologie waarvan in deze
paragraaf sprake is, een heel recente innovatie, en eigenlijk pas tot
ontwikkeling gekomen na de ontrafeling van hele genomen van
organismen (bacteriën en later meercelligen [metazoa] waaronder de mens). De systeembiologie is erop gericht de werking van
complete organismen in kaart te brengen. Daarmee overstijgt zij
radicaal het paradigma van de ‘moleculaire’ biologie, die vooral
op de samenstelling van de onderdelen van biosystemen is gericht.
Vanzelfsprekend is het streven van de systeembiologie vooralsnog
slechts een haalbaar doel bij eencelligen of een enkele cel van een
weefsel, zoals de hartcel van de mens. Bij de bespreking van enige
concepten uit de systeembiologie maak ik hieronder gebruik van
een recent boek van Palsson ().
De systeembiologie is nog een jonge wetenschap, waarvan het
onderzoeksvoorwerp nog niet duidelijk is afgebakend. Gemeenschappelijke noemer – in filosofische zin – is dat reductionisme
wordt afgewezen en dat het onderzoek naar emergente eigenschappen centraal staan. In plaats van aandacht voor betrekkelijk losse
onderdelen is de focus gericht op systemen in hun totaliteit. In de
praktijk zien we echter dat de studie van de processen in en tussen
cellen centraal staat. Het systeembiologisch bestuderen van organen, laat staan organismen, is – vanwege de ontzagwekkende hoeveelheid gegevens die daarmee gemoeid zijn – nu nog niet mogelijk
(zie ook § .).
Een centraal concept in de (op cellen gerichte) systeembiologie is het genetische circuit, dat gezien wordt als een multicomponent functional entity. Het heeft betrekking op het verband tussen
genen en de mechanismen in een biosysteem. Deze circuits werken (uiteraard) in de context van andere genetische circuits – reden
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waarom het genoom in zijn geheel en als een geheel moet worden
onderzocht. Een en ander impliceert dat de aandacht zich richt op
de verwerking van enorme hoeveelheden data die, zodra dat mogelijk is, geanalyseerd moeten worden in ‘in silico’-modellen (dit
zijn modellen die worden ontwikkeld en getest op computers).
Zoals gezegd is de systeembiologie tegenwoordig gericht op het
niveau van de cel, maar in beginsel is zij ook van toepassing op de
verbindingen tussen cellen, netwerken of weefsels, tot en met de
complexe organismen die daaruit zijn opgebouwd. Fundamenteel
aan de systeembiologie is verder het denken in gelaagde structuren: chemische reacties vormen modules die weer de bouwstenen
vormen van complexe mechanismen (pathways), enzovoorts.
De moleculaire biologie levert kennis over de onderdelen van
biosystemen. De systeembiologie gaat na hoe en onder welke
voorwaarden deze onderdelen met elkaar verbonden zijn opdat er
sprake is van een levend proces. Wanneer de verbindingen in een
netwerk volledig in kaart zijn gebracht is het mogelijk de functionele toestanden ervan te bepalen. Toestanden, in meervoud,
omdat het juist kenmerkend is voor biochemische netwerken dat
ze verschillende functies kunnen realiseren. Echter, lang niet alle
mogelijke toestanden zijn relevant voor de overleving van het organisme. Een cel respectievelijk een organisme moet daarom de
beschikking hebben over mechanismen die ertoe bijdragen dat
slechts ‘bruikbare’ functionele toestanden worden geselecteerd
en gerealiseerd. De systeembiologie gaat na waardoor in moleculaire netwerken van eenzelfde chemische samenstelling zodanig
andere verbindingen tussen de onderdelen kunnen worden gelegd
dat daardoor specifieke of juist equivalente functionele toestanden
van die netwerken tot stand komen.
Uniek bij biologische netwerken is, aldus Palsson, dat ze veranderen in de loop van de tijd (time variant) en dat ze overleving als
doel hebben (sense of purpose). Om teleologische redeneringen te
vermijden stel ik voor liever termen als rol of functie te gebruiken
(zie § .). Deze uniciteit impliceert dat de functionaliteiten van de
netwerken zich in de loop van de tijd ontwikkelen en evolueren.
Dit gegeven kan leiden tot de gedachte dat er een enorme variabiliteit in – en onvoorspelbaarheid van – het gedrag van biosystemen bestaat. Maar dat is onjuist: cellen, en netwerken binnen die
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cellen, werken binnen het kader van een groot aantal vereisten of
beperkingen (constraints) die de grenzen bepalen waarbinnen deze
werken of kunnen veranderen. Dit gegeven is ook van belang bij
de analyse van de gelaagde bouw van systemen: de kenmerken van
de organisatie van biologische entiteiten op een lager niveau bepalen of beperken die op een hoger niveau. Dat betekent overigens
niet dat deze ook de kenmerken op een hoger niveau specificeren
of voorspellen. Dezelfde restrictie geldt waar het ontwikkeling of
evolutie van netwerken betreft: kennis van bestaande netwerken
is nodig, maar onvoldoende om te weten wat de kenmerken van
nieuwe netwerken zullen zijn die zich daaruit kunnen ontwikkelen of evolueren.
Palsson vat enkele basale principes van de systeembiologie als volgt
samen (, p. ):
. Biosystemen kunnen worden gedefinieerd door de interacties
van hun onderdelen.
. De verbindingen tussen de moleculaire onderdelen worden beperkt door de basale wetten van de chemie.
. Diverse verbindingen tussen componenten vormen een netwerk
dat verschillende functionele toestanden kan hebben.
. Die functionele toestanden worden beperkt door allerlei fysisch-chemische, aan de omgeving gerelateerde en biologische
voorwaarden.
. Het aantal mogelijke functionele toestanden van netwerken
kan veel sneller groeien dan het aantal onderdelen van een netwerk.
. Het aantal mogelijke (candidate) functionele toestanden is veel
groter dan het aantal toestanden dat biologisch bruikbaar is.
. Cellen moeten daarom regulatieve mechanismen tot hun beschikking hebben om de bruikbare functionele toestanden te
kunnen selecteren.
Centraal in de huidige systeembiologie staat het onderzoek naar
drie typen netwerken: metabole netwerken, transcriptionele regulatieve netwerken (verantwoordelijk voor de expressietoestand van
het genoom) en signalerende netwerken (verantwoordelijk voor de
transductie van signalen van buiten de cel naar binnen toe). Netwerken kunnen gerepresenteerd worden als een verzameling van
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chemische vergelijkingen op grond waarvan computermodellen
kunnen worden ontwikkeld, om vervolgens de eigenschappen van
netwerken te kunnen analyseren. Een praktisch probleem, waar
overigens alle biologen tegen aanlopen, is dat de grens van netwerken of systemen, of van de onderdelen daarvan, in zekere zin arbitrair is, omdat netwerken in elkaar overlopen en door interacties
met hun omgeving kunnen veranderen.
Relatie met ontwikkelings- en evolutionaire biologie
Systeembiologie kunnen we opvatten als het fundament van de
ontwikkelingsbiologie en de evolutionaire biologie. Maar dat
impliceert niet dat de laatste twee pas mogelijk zijn wanneer de
systeembiologie tot wasdom is gekomen. Wel kunnen we stellen
dat in de toekomst vanuit de systeembiologie correcties zullen
worden aangebracht op de ontwikkelings- en evolutionaire biologie, en dat de kenmerken en de selectie van ontwikkelingspaden
of evolutionaire trajecten pas goed inzichtelijk worden wanneer
de systemische fundamenten daarvan zijn blootgelegd. Maar het
omgekeerde geldt ook: systeembiologie die zich niet in een ontwikkelings- en evolutionair kader beweegt, is steriel, omdat zij
‘uit zichzelf’ niet (althans niet voldoende) kan verklaren waarom
systemen de eigenschappen hebben die ze hebben. In dit verband
wijst Palsson op het belang van de analyse van de determinerende
factoren die de functies van cellen (en hogere niveaus) wetmatig
begrenzen: () fysisch-chemische constraints; () topobiologische
constraints (het driedimensionale karakter van biosystemen); ()
aan de kenmerken van de omgeving gerelateerde constraints (zoals
de beschikbaarheid van voedsel, zuurgraad of temperatuur); en ()
regulatieve constraints: de zelf-determinerende mechanismen van
cellen of organismen waardoor suboptimale functionele toestanden worden geëlimineerd ten gunste van fitnessverhogende toestanden.
Dit laatste type constraints, dat Palsson aanduidt als restraints,
is een voorwerp van evolutie. Gezien het gelaagde karakter van biosystemen is het belangrijk te benadrukken dat constraints op lagere
niveaus ook betrekking hebben op die op hogere niveaus, zij het
dat, zoals reeds is gesteld, merkbare veranderingen op een lager niveau niet tot merkbare veranderingen op een hoger niveau hoeven
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te leiden. Verder kunnen op hogere niveaus ook specifieke constraints voorkomen die essentieel kunnen zijn voor de verklaring
van het kwalitatieve verschil van gebeurtenissen op die niveaus.
. Ontwikkeling
De tweede dynamiek van biosystemen betreft ontwikkelingsprocessen. Naast algemene biofilosofische typeringen ga ik aan de
hand van het werk van Gilbert specifiek in op enkele hoofdlijnen
van de ontwikkelingsbiologie.
. Biofilosofie van ontwikkeling
Onder ontwikkeling verstaan Mahner en Bunge () een periode in het leven van een biosysteem, ofwel een opeenvolging van
ontwikkelingsgebeurtenissen die wordt vergezeld van kwalitatieve
veranderingen. Zo beschouwd zijn leven en ontwikkeling niet
noodzakelijk aan elkaar gelijk.
Elk biosysteem (zoals een zygote) is op een specifieke wijze samengesteld en gestructureerd, leeft in een specifieke omgeving
en ondergaat wetmatige transformaties. Om deze transformaties
te begrijpen is het niet nodig om een externe agent of een ‘ingebouwd’ programma van instructies te veronderstellen. Wel hebben
we naast kennis over wetmatige ontwikkelingsprocessen kennis
nodig over het evolutionaire proces dat daaraan vooraf is gegaan.
Mahner en Bunge onderscheiden drie typen ontwikkelingsprocessen:
. Morfogenese (de verzameling van alle morfogenetische processen in een organisme): in dit ontwikkelingsproces verwerft het
organisme een nieuwe vorm of een nieuwe interne structuur
door de vorming van ten minste één nieuw subsysteem.
. Differentiatie (de verzameling van alle differentiatieprocessen):
in dit ontwikkelingsproces neemt het aantal verschillende subsystemen toe en daarmee het aantal functies van het organisme.
Ontwikkelingsprocessen zijn meestal irreversibel, maar door
ziekte of ouderdom kan dedifferentiatie plaatsvinden, dat wil
zeggen, afname van het aantal verschillende subsystemen en
daarmee verlies van functies.
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. Groei (toename in grootte): in dit ontwikkelingsproces is het
verschil tussen de inname en synthese van moleculen enerzijds
en de uitstoot en afbraak van moleculen anderzijds positief.
In de geschiedenis van de ontwikkelingsbiologie zijn diverse ideeën
gevormd over de determinanten en mechanismen van ontwikkeling. In de moderne visies op ontwikkeling nemen opvattingen over
‘genetische informatie’ een belangrijke plaats in, waarbij er impliciet
of expliciet van uit wordt gegaan dat het  niet slechts codeert
voor de primaire structuur van eiwitten, maar ook ‘informatie’
bevat over ontwikkelingsprocessen. Daarbovenop wordt  gezien als de ‘oorzaak’ van zulke processen. Mahner en Bunge keren
zich tegen zulke reductionistische en deterministische opvattingen
over wat genen vermogen. Verklaringen van ontwikkeling in termen van (geselecteerde) genen zijn een vorm van reductionisme die
de systemische werkelijkheid, waarvan genen slechts (belangrijke)
onderdelen zijn, tekortdoet. Verder wijzen zij – in overeenstemming
met moderne inzichten over de regulatie van genen en ontwikkelingsbiologie (zie o.a. Gilbert, ) – op de volgende punten:
–  is een betrekkelijk inert molecuul dat op of uit zichzelf
niets doet.
– Uitgaande van de aan Bunge ontleende opvatting over causatie
(zie § .) kan  geen oorzaak van ontwikkeling zijn. Genen
kunnen het beste opgevat worden als condities van ontwikkeling. Hoe belangrijk ze ook zijn, ze zijn geen oorzaken maar codeterminanten van ontwikkeling.
– Genen kunnen zichzelf niet in- of uitschakelen; slechts door de
werking van complexe cascades van moleculen die chemisch op
het  inwerken, kunnen genen worden geactiveerd.
– De activering van genen is afhankelijk van gebeurtenissen in de
omgeving. Hier komt bij dat de ontwikkeling van een biosysteem net zo afhankelijk is van zijn (genetische) samenstelling
en structuur als van items in de omgeving.
Verder wijzen Mahner en Bunge erop dat in het immuunsysteem
de genetische samenstelling verandert: er worden (door mutaties
of herschikking) nieuwe genen gevormd, waardoor specifieke proteïnen (antilichamen) gevormd kunnen worden die de immuunfunctie bevorderen.
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Genotype en fenotype
Er is, in tegenstelling tot wat wetenschappers kort na de ontdekking van de structuur van het  dachten, geen sprake van een
unidirectionele regulatie van de ontwikkeling van gen naar fenotype, al laat dat onverlet dat ontwikkelingsprocessen op velerlei
wijzen afhankelijk zijn van de kenmerken van genen. Als alternatieve zienswijze stellen Mahner en Bunge voor om te spreken over
een complex zelfregulerend systeem, dat bestaat uit een netwerk
van in ieder geval de volgende drie regulerende en interacterende
onderdelen: () genetisch materiaal, () andere onderdelen van de
cel (samengevat als het cytoplasma – volgens moderne inzichten
een uiterst complexe en dynamische structuur), en () items van de
omgeving. De systemische en wetmatige interactie van deze drie
onderdelen reguleren alle ontwikkelingsprocessen van biosystemen. In deze zienswijze is voor een geprivilegieerde rol van het genetisch systeem geen plaats. Vanzelfsprekend heeft deze opvatting
belangrijke epistemische consequenties.
Mahner en Bunge bekritiseren de inmiddels ‘traditionele’ genotype-fenotypedichotomie, die oorspronkelijk is bedacht door Wilhelm Johannsen (-), maar van wiens opvattingen later wel
is afgeweken. Volgens Mahner is er niet alleen geen steun voor genetisch determinisme, of voor daaraan gerelateerde concepten als
‘genetische informatie’ of ‘genetisch programma’, maar de voornoemde dichotomie is ook overbodig: genen behoren namelijk,
als delen van een organisme, tot het fenotype. Om te beginnen,
‘wat is een gen’? Merkwaardig genoeg is de aanvankelijke zekerheid over het antwoord afgenomen omdat het van diverse omstandigheden afhangt. Een gen is, aldus Mahner en Bunge, zowel een
structureel als een functioneel concept. Zij wijzen daarmee op het
verschil tussen een gen als een specifieke sequentie van het  en
een type gen dat betrokken is bij een organismisch kenmerk of een
ziekte.
Vervolgens onderscheiden zij diverse betekenissen van genotype
en fenotype. Zij noemen de volgende vier betekenissen van genotype: () genotype H: de verzameling van allellen (alternatieve mutaties van een gen) van een haploïde (één exemplaar van elk chromosoom) biosysteem; () genotype D: de verzameling van allellenparen van een diploïde (twee exemplaren van elk chromosoom)
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biosysteem; () genotype O: een organisme dat wordt gekenmerkt
door een genotype H of D; en () genotype C: een klasse van organismen die hetzelfde (of een deel van een) genotype H of D delen.
In het verlengde daarvan onderscheiden zij drie concepten van fenotype: () fenotype T: de verzameling van kenmerktypen van een
biosysteem; () fenotype O: een organisme dat wordt gekenmerkt
door een fenotype T; en () fenotype C: een klasse van organismen
met een fenotype T. Zo beschouwd is een deel van het DNA dat
betrekking heeft op een allel of een gen, te benoemen als een fenotypisch T-kenmerk, in dit geval een subsysteem van een organisme
dat in de loop van de ontwikkeling met andere subsystemen interacteert. Dit betekent dat er geen sprake is van een gen dat zich in
een fenotypisch kenmerk manifesteert. Verder geldt dat als genen
worden opgevat als onderdeel van het fenotype het een logische
consequentie is dat een mutatie die een nieuw type voortbrengt,
opgevat moet worden als een ontwikkelingsgebeurtenis.
Al met al is de genotype-fenotypedichtomie overbodig om ontwikkeling te verklaren. Het ‘enige’ wat we daarvoor nodig hebben
is kennisname van de eigenschappen van een zygote en kennis van
de omgeving waarin het zich tot een organisme kan ontwikkelen.
Mahner en Bunge sluiten hiermee bijna naadloos aan op de oorspronkelijke visie van Johannsen, die, anders dan tegenwoordig
gangbaar is, het genotype definieerde als de totale constitutie van
de zygote – het  is daarvan slechts een component (zie ook §
.). De zygote is datgene wat tussen generaties wordt overgeërfd;
de reductie van erfelijkheid tot genetisch materiaal is dus onjuist.
Wetmatige ontwikkeling
Bij veel mensen bestaat nog steeds het verlangen om een onderscheid te kunnen maken tussen enerzijds eigenschappen die een
genetische basis hebben en anderzijds eigenschappen die door de
omgeving worden bepaald. We moeten erkennen dat zo’n onderscheid een fictie is: alle eigenschappen hebben zowel een genetische als een aan de omgeving gerelateerde achtergrond. Als alternatief voor een visie op ontwikkeling die eenzijdig vertrekt vanuit
een genetisch perspectief, is het constructivisme (zie verder § .)
ontstaan, waarin aandacht is voor de interactie tussen genetische
basis en (door interactie met de omgeving) verworven eigenschap
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pen. In de opvatting van Mahner en Bunge vertrekt de ontwikkelingsbiologie vanuit een systemische visie op de constructieve
ontwikkeling van organismen. Dit veronderstelt dat we moeten
proberen om de wetmatige ontwikkeling van organismen op alle
relevante organisatieniveaus te bestuderen. Hun hypothese luidt
dat elk organisme zich wetmatig ontwikkelt. Een uitvloeisel daarvan is dat elk organisme slechts wetmatige veranderingen kan
ondergaan. Ze stellen dat wat in de evolutionaire biologie wordt
verstaan onder ‘developmental constraints’ eigenlijk niets anders
is dan ‘laws in the context of development’ (ibid. p.).
Alle eigenschappen van een organisme die aanwezig zijn op
het moment van zijn oorsprong, zijn overgeërfd. Bij zich seksueel
voortplantende organismen, waaronder de mens, is die oorsprong
de zygote. Alle eigenschappen die later in de ontwikkeling optreden zijn daarmee per definitie niet overgeërfd. Dit impliceert dat
alle niet-geërfde eigenschappen voortkomen uit () het proces van
ontwikkeling, of () het resultaat zijn van de werking van de omgeving op het organisme. In het laatste geval betreft het verworven
eigenschappen. In het eerste geval is er sprake van eigenschappen
die van erfelijkheid afhankelijk zijn, maar dat is niet hetzelfde als
afhankelijk van genen, omdat de zygote veel meer omvat: zij is een
complete, levende cel. Mahner en Bunge formuleren in dit verband als centrale hypothese dat alle van erfelijkheid afhankelijke
eigenschappen of karakters van een organisme gedurende de ontwikkeling wetmatig de novo geconstrueerd worden.
Andere relevante begripsonderscheidingen die zij in verband
met ontwikkeling maken zijn de volgende: twee processen zijn
equivalent wanneer ze vanuit dezelfde uitgangssituatie tot dezelfde eindtoestand leiden. Het gaat hier overigens om generieke
eigenschappen en toestanden, want een exacte gelijkenis is niet
mogelijk, behalve als er sprake is van identieke identiteiten en er
geen toevallige verstoringen vanuit de omgeving zouden zijn. Verder betekent equivalentie niet dat tussen begin- en eindtoestand
telkens dezelfde route wordt gevolgd of dat de equivalente processen even lang duren. Van equifinaliteit is sprake wanneer dezelfde
eindtoestand óf vanuit dezelfde óf vanuit verschillende begintoestanden wordt bereikt. Mahner en Bunge stellen dat de ontwikkeling van organismen die tot dezelfde soort behoren, equivalent en
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daardoor equifinaal is. In het geval een van erfelijkheid afhankelijk kenmerk voortkomt uit een ontwikkelingsproces dat equivalent is aan ontwikkelingsprocessen bij voorouders die tot hetzelfde
kenmerk hebben geleid, is er sprake van een geëvolueerd kenmerk.
Het is dan ook waarschijnlijk dat hier sprake is van een adaptatie,
maar Mahner en Bunge wijzen er terecht op dat een geëvolueerd
kenmerk in een veranderde omgeving geen aptatie meer is (het is
in die context niet meer functioneel).
. Ontwikkelingsbiologie nader beschouwd
Een van de stellingnamen van deze studie is dat het ontstaan van
psychopathologie pas in extenso begrepen kan worden wanneer de
studie ernaar plaatsvindt vanuit een systeembiologisch, ontwikkelingsbiologisch en evolutionair perspectief. In de psychiatrie heeft
de aandacht voor aandoeningen bij volwassenen altijd overheerst,
mede waardoor niet alleen de belangstelling voor psychische stoornissen bij kinderen is achtergebleven, maar ook het ontwikkelingskarakter van psychopathologie vaak impliciet is gebleven. In deze
paragraaf worden aan de hand van een overzichtswerk van Gilbert
() enkele aspecten van de ontwikkelingsbiologie belicht.
De moderne ontwikkelingsbiologie is een geïntegreerde discipline waarvan ten minste ecologie, evolutionaire biologie, genetica, celbiologie en fysiologie deel uitmaken. Radicale stellingnamen, zoals die waarin ontwikkeling wordt gereduceerd tot de
ontvouwing van een genetisch ‘programma’, of waarin ontwikkelingsprocessen worden teruggevoerd tot de expressie van invloeden vanuit de omgeving, zetten nu niet meer de toon. Het accent
is bovendien verschoven naar het bestuderen van de mechanismen
van ontwikkeling. Centraal in de moderne ontwikkelingsbiologie
met betrekking tot planten en organismen staan levenscycli en de
evolutie van ontwikkelingspatronen. Gilbert stelt: ‘In a sense, the
life cycle is the organism’ (ibid., p.). Het is cruciaal dat de levenscycli zijn aangepast aan de kenmerken van de omgeving en
goed op elkaar zijn afgestemd.
Organismen beschikken over een overgeërfd vermogen om een
reeks van verschillende fenotypen tot ontwikkeling te brengen,
afhankelijk van de kenmerken van de omgeving maar ook van
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toevallige gebeurtenissen. In de ontwikkeling wordt het genotype
verbonden met het fenotype. Dit houdt ook in dat onderzoek naar
de genetische mechanismen die ten grondslag liggen aan ontwikkeling, een belangrijke plaats inneemt in de ontwikkelingsbiologie. Voor de studie naar de achtergronden van psychopathologie is
van belang hoe: () het centrale zenuwstelsel zich ontwikkelt vanuit de oorspronkelijke neurale plaat in de bevruchte eicel; () meer
specifiek de hersenen worden gevormd, georganiseerd in lagen
(cortices) en kernen (nuclei); en () deze bij mensen ook na de geboorte explosief doorgroeien. Bijzonder is dat vooral bij mensen de
ontwikkeling van de neocortex heel plastisch is en onophoudelijk
doorgaat. Gilbert wijst op de volgende aspecten waarvan de menselijke hersenen zich van andere soorten onderscheiden:
. Het behoud van het foetale neuronale groeitempo na de geboorte: in zekere zin worden alle mensen te vroeg geboren,
maar een nog grotere hoofdomvang zou gezien de heupwijdte
van de moeder niet mogelijk zijn. Ook na de geboorte worden
per minuut ongeveer . nieuwe neuronen aan de hersenen
toegevoegd en worden er per seconde ruim . synapsen per
kubieke centimeter van de cortex gevormd (zie ook Striedter,
; § .).
. De migratie van cellen van het prosencefalon (voorhersenen)
naar de diëncefalon (tussenhersenen): hoewel de meeste neuronen lokaal gevormd worden migreren sommige neuronen van
de voor- naar de tussenhersenen, waar ze deel uitmaken van de
thalamus – een prominent schakelstation in de hersenen.
. De transcriptieactiviteit: er zijn aanwijzingen dat de hoeveelheid proteïnen die in de cellen van menselijke hersenen worden
gevormd in vergelijking met chimpansees meer dan vijf keer zo
groot is.
. De specifieke vorm van het -gen: het -gen, dat
een rol speelt bij de spraakcoördinatie (in hersenregio’s die
daarbij berokken zijn wordt dit gen in hoge mate tot expressie
gebracht), heeft ten opzichte van andere zoogdieren een afwijkende sequentie. Het gen lijkt cruciaal te zijn voor de normale
menselijke spraak en taalontwikkeling. Of mutaties met betrekking tot dit gen ten grondslag hebben gelegen aan de taal
en aan de menselijke cultuur is vooralsnog speculatief.
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. De continuering van de rijping van de hersenen tot in de volwassenheid: een van de ingrijpendste gebeurtenissen in de
menselijke hersenontwikkeling is wanneer na de puberteit de
explosieve groei van het brein tot stilstand komt en een proces
van snoeien van ‘overbodige’ synaptische verbindingen start,
dat samenvalt met een golf van myelinisatie van de axonen.
Het belang van de ontwikkelingsbiologie voor de medische wetenschap is tegenwoordig onomstreden; het strekt zich uit van de
identificatie van genetische defecten die van invloed zijn op de
ontwikkeling, via het opsporen van verstoringen in de regulatie
van ontwikkelingsprocessen, tot het blootleggen van de mechanismen die aan ontwikkelingsstoornissen ten grondslag liggen. Een
complicerende factor hierbij is dat bij stoornissen in de ontwikkeling meestal verschillende determinanten betrokken zijn en dat
het klinische fenotype is samengesteld uit diverse (en vaak geen
constante) symptomen. Het is cruciaal om bij een ‘aangeboren’
aandoening na te gaan of afwijkingen erfelijk bepaald zijn of zijn
ontstaan gedurende de embryonale en foetale ontwikkeling – het
laatste verwijst naar de fenotypische plasticiteit van de ongeboren
vrucht.
Een belangrijk thema in de ontwikkelingsbiologie is vanouds
de vraag hoe het samenspel van de in het genoom opgeslagen
‘codes’ én de invloeden vanuit de omgeving de ontwikkeling van
een organisme bepalen, en in het bijzonder wat, wanneer en in
welk opzicht, daarin doorslaggevend is. In ieder geval staat vast
dat een individu, afhankelijk van de omstandigheden, specifieke
fenotypen kan ontwikkelen (fenotypische plasticiteit). Fenotypische plasticiteit komt tot uitdrukking in () een continu bereik van
mogelijke fenotypen dat afhankelijk is van de kenmerken van het
genoom en de omgeving (aangeduid als reactienorm), of () een
discreet bereik van mogelijke fenotypen die door de kenmerken
van de omgeving worden uitgelokt (polyfenisme).
Cruciaal in de ontwikkeling en specifiek voor de ontwikkeling
van het neuronale systeem is het vermogen van organismen om via
leren zich aan te passen aan hun omgeving. Juist deze mogelijkheid maakt het zo moeilijk om precies te bepalen in hoeverre de
functies die aan het neuronale systeem verbonden zijn (in het bijzonder het manifeste gedrag van organismen), erfelijk bepaald zijn
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of (en zo ja in welke mate en op welke wijze) het resultaat zijn van
leerprocessen (zie verder Weber & Depew, ).
Ontwikkeling en evolutie
De ontwikkelingsbiologie neemt een belangrijke positie in in de
studie naar de mechanismen van evolutionaire verandering. Vooral de ontdekking van de miljoenen jaren geconserveerde homologe
ontwikkelingspaden die bij verschillende organismen voorkomen
(homologe regulatieve genen en homologe signaaltransductiepaden), heeft daarin sterk tot de verbeelding gesproken. Onderzoekers konden een begin maken met de studie naar de genetische
mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de vroege ontwikkeling van organismen. Naast onderzoek naar deze mechanismen,
die bijvoorbeeld zorgen voor het driedimensionale bouwplan van
organismen, is er onderzoek naar de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de verschillen die in de evolutie zijn opgetreden en
die verantwoordelijk zijn voor macro-evolutionaire veranderingen.
Lang is gedacht dat daarvoor in hoofdzaak door toeval bepaalde
‘mutaties’ verantwoordelijk waren, en was men niet specifiek over
de wijze waarop zulke mutaties verschillende ontwikkelingspaden
in gang zouden kunnen zetten. Gilbert wijst op het belang van de
suggestie van François Jacob () dat de regulatie van de genexpressie vermoedelijk een kritieke rol speelt bij zulke veranderingen.
In plaats van het (via mutaties) creëren van nieuwe onderdelen
gaat de evolutie vooral te werk door bestaande onderdelen op een
nieuwe wijze te gebruiken. Dit verwijst naar de modulaire opbouw
van biosystemen die op alle niveaus van de organisatie voorkomt.
Alternatieven in de genexpressie kunnen betrekking hebben op
veranderingen in locatie, tijd, hoeveelheid en soort.
Kennis van ontwikkeling levert inzicht in de beperkingen
waarbinnen evolutionaire innovatie mogelijk is, en draagt bij
aan de verklaring waarom ‘denkbare’ alternatieven niet (hebben)
kunnen bestaan. Zoals de fundamentele eigenschappen van biosystemen de kaders aangeven waarbinnen de ontwikkeling ervan
mogelijk is, zo geven de paden of trajecten van de ontwikkeling
van organismen de kaders aan waarbinnen evolutionaire innovatie
optreedt, zoals ze ook variatie daarbuiten verhinderen. Net zoals
dat door Palsson werd bepleit voor wat betreft het systeembiolo
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gische onderzoek van de ontwikkeling van organismen (zie § .),
wijst Gilbert op het belang van een analyse van de determinanten
(beperkingen of constraints) van de evolutie van de fenotypische
ontwikkeling. De volgende typen beperkingen kunnen worden
onderscheiden: fysische, morfogenetische, fyletische (eenmaal
ontstane structuren of ontwikkelingspaden kunnen niet meer opnieuw ontstaan) en ontwikkelingsbeperkingen.
De recente synthese van evolutionaire en ontwikkelingsbiologie
is gebaseerd op het fundamentele inzicht dat evolutie ontstaat door
erfelijke veranderingen in de ontwikkeling. Door louter te bestuderen hoe in populaties variatie bestaat en door natuurlijke selectieprocessen verandert, is goedbeschouwd slechts een ‘oppervlakkig’
inzicht mogelijk in de mechanismen van evolutie. Bovendien kan
het geen verklaring leveren voor het ontstaan van nieuwe soorten.
Dat verandert wanneer daaraan ook de kennis uit de ontwikkelingsgenetica of de embryologie wordt gekoppeld, omdat daarin een
sleutel ligt tot de kennis van het optreden van evolutionaire innovaties via bijvoorbeeld veranderingen in ontwikkelingsgenetisch opzicht. Gilbert stelt: ‘While the population genetic approach focuses
on the survival of the fittest, the developmental genetic approach to
evolution is more concerned with the arrival of the fittest’ (ibid., p.
). Paradoxaal genoeg wordt het geven van verklaringen voor zoiets unieks en wonderbaarlijks als de evolutie van het oog door deze
integratie eenvoudiger: als men zich baseert op louter toevallige, los
van elkaar staande mutaties en de selectie daarvan in populaties,
is het bijna onmogelijk om inzichtelijk te maken hoe een oog in de
loop van de evolutie tot stand is gekomen. Hypothesen over de evolutie van visuele systemen behoren beslist niet meer alleen tot het
rijk van de wilde speculatie. Tenminste, mits men uitgaat van de
kennis over de mechanismen van ontwikkeling, en in het bijzonder
vanuit de kennis over de wijze waarop geringe modificaties van dezelfde mechanismen (die ook bij talloze andere organismen aanwezig zijn) kwalitatieve verschillen teweeg kunnen brengen.
. Evolutie
De derde dynamiek van biosystemen heeft betrekking op evolutionaire processen. In deze paragraaf beschrijf ik enkele hoofdlijnen
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en kernbegrippen en ga ik, naast een bespreking van opvattingen
van Mahner en Bunge (die vooral in hun formuleringen afwijken
van wat in de evolutiebiologie gemeengoed is geworden), ook in
op de opvattingen van enkele belangrijke evolutionisten (zoals
Mayr, Lewontin en West-Eberhard) over het vinden van evolutionaire verklaringen. Hier worden nogmaals enkele thema’s aangeroerd – zoals erfelijkheid, de rol van genen en items in de omgeving
én fenotypische plasticiteit – die ook verderop in deze studie een
belangrijke plaats innemen.
. Filosofie van de evolutie
Er is sprake van evolutie bij een kwalitatieve verandering van een
biosysteem: de emergentie van dingen van een nieuw type of van
een nieuwe soort. De verandering leidt ertoe dat het systeem nieuwe toestandsvariabelen (eigenschappen) kan verwerven of, zoals
Mahner en Bunge het formuleren, zich bevindt in een nieuwe nomologische toestandsruimte. In essentie houdt de evolutionaire
theorie zich bezig met de oorsprong van biotische entiteiten die tot
een nieuwe soort behoren (Mahner & Bunge, ). Daarbij is
het belangrijk dat de evolutionair nieuwe eigenschappen betrekking hebben op de eigenschappen van organismen en niet van
soorten. Ze treden dus voor het eerst in een enkel organisme op
voordat de eigenschappen zich kunnen verspreiden onder andere
organismen. Het concept van de speciatie van organismen gaat
daarmee volgens Mahner en Bunge logisch en historisch aan de
evolutie van populaties vooraf. Dit betekent dat een populatie op
een gegeven moment uit twee of meer soorten kan bestaan. De
kwalitatieve veranderingen zelf zijn discreet, dat wil zeggen: er is
sprake van een ‘sprong’ of discontinuïteit, maar deze kan zo klein
zijn, dat een reeks van zulke sprongen op een evolutionaire tijdschaal heel geleidelijk verloopt. Wanneer een organisme evolueert
komt het in een nieuwe nomologische toestandsruimte, maar deze
overlapt zeer met die van de andere leden van de populatie. Mede
daardoor is geslachtelijke voortplanting – en dus erfelijke overdracht – mogelijk. Omdat organismische speciatie aan de wortel
van de evolutie van de eigenschappen van een soort ligt, maar in
werkelijkheid ontelbare keren plaatsvindt voordat er sprake is van
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een nieuwe soort, kan de term ‘evolutie’ verkeerd opgevat worden.
Mahner en Bunge stellen evolutie gelijk aan speciatie, maar
benadrukken dat evolutie niet één proces is, maar duidt op een
klasse: het is de verzameling van alle evolutionaire processen, op
welk niveau die zich ook voordoen. Dit betekent ook dat er geen
sprake van kan zijn dat we bijvoorbeeld de evolutie van de mens
mogen voorstellen als een lange keten van gebeurtenissen die in
een rechte lijn is verlopen. De evolutie van de menselijke soort tot
in haar huidige toestand is het resultaat van oneindig veel processen van uiterst kleine veranderingen die zich bij individuele voorouders hebben voorgedaan, en later zijn gefixeerd in de populatie
waar deze individuen deel van uitmaken.
Natuurlijke selectie
Kernbegrip van de evolutietheorie is natuurlijke selectie, hoewel
selectie nog geen evolutie betekent. Voor een goede conceptualisering daarvan zijn andere begrippen nodig, zoals adaptiviteit,
fitness (geschiktheid) en reproductie. Adaptiviteit betreft volgens
Mahner en Bunge de fysiologische en ecologische prestatie van
een biosysteem. Ze vatten haar op als een relationele eigenschap.
Fitness, door hen opgevat als het reproductieve vermogen, zien ze
als een intrinsiek dispositionele eigenschap. De relatie tussen deze
twee eigenschappen is de volgende: de (mate van) adaptiviteit bepaalt de (mate van) fitness – dus hoe hoger de adaptiviteit, hoe groter de fitness. Daarbij maakt het niet uit of er wel of niet sprake is
van seksuele reproductie. Uitgaande van een gemeenschappelijke
omgeving kunnen twee organismen verschillen in hun relatieve
adaptiviteit en daarmee in hun relatieve fitness, wat weer iets zegt
over de grootte van het reproductieve succes van een organisme.
Maar het omgekeerde is lastiger te bepalen: reproductief succes
wordt in werkelijkheid niet alleen bepaald door relatieve adaptiviteit of relatieve fitness, maar ook door andere (toevallige) factoren.
Er is sprake van selectie wanneer een individueel organisme interacteert met items in de omgeving ervan, wat wel of niet leidt
tot het voortbestaan van dit individu. Mahner en Bunge wijzen
erop dat we ons moeten realiseren dat organismen niet echt met
‘de omgeving’ interacteren – een omgeving is een verzameling
van items en in zoverre een concept, geen ding. Opgevat als din
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gen interacteren items in de omgeving met een organisme, en zo
beschouwd is selectie ook een verzameling van een groot aantal
verschillende selectieprocessen. Omdat deze processen wel of niet
leiden tot het voortbestaan van het organisme spreken zij van allesof-nietsselectie of /-selectie. Dit concept ligt aan de basis van het
uitsorteren dat in populaties plaatsvindt, de populatie /-selectie.
In de moderne opvattingen over selectie is de focus overigens gericht op selectieprocessen die resulteren in differentiële reproductie in plaats van differentiële overleving.
Wanneer we spreken van natuurlijke selectie dan is het in de
eerste plaats belangrijk om vast te stellen dat selectie plaatsvindt
in populaties, maar dat het zich richt op individuen. Om nu te
verduidelijken wat natuurlijke selectie is, vertrekken Mahner en
Bunge vanuit het concept differentiële adaptiviteit. Dit zien zij als
een maat voor de adaptiviteit van een organisme in een populatie met een variabele samenstelling, die leidt tot een differentiële
prestatie (performance), en daardoor tot een individuspecifiek
reproductief vermogen. De selectie die resulteert in individuen
met differentiële prestatie, noemen zij prestatieselectie ofwel p-selectie – we hebben het hier over een selectieproces dat een transgenerationeel sorteermechanisme behelst. Bij p-selectie gaat het dus
om de selectie van individuen, die variëren in de mate waarin ze
zijn geadapteerd, die zich kunnen repliceren en die variëren in hun
reproductieve vermogen. De term selectie heeft dus betrekking op
verschillende concepten. In de eerste plaats is er de alles-of-nietsselectie die belangrijk is bij vragen over leven en dood, en die zowel
betrekking heeft op individuele organismen als populaties. In de
tweede plaats is er selectie op differentiële prestaties van organismen in een populatie. Deze selectie, die alleen op individuen betrekking heeft, is (zoals voor alle selectie op populatieniveau geldt)
van statistische aard en van invloed op de samenstelling van een
populatie.
Net zoals evolutie duidt op de verzameling van evolutionaire
processen, zo geldt bij selectie dat het een verzameling is van individuele selectieprocessen. Mahner en Bunge maken in dit verband
de belangrijke opmerking dat – in tegenstelling tot wat sommige
evolutionisten nog denken – selectie geen (creatieve) kracht is,
geen ding dat ergens op inwerkt. Het enige wat met selectie wordt
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bedoeld, is dat het tussen bepaalde fenotypen selecteert. Als het
gezien wordt als een scheppende potentie staan de voorstanders
van dat denkbeeld voor de onmogelijke opgave om te verklaren
hoe door selectie veranderingen in eigenschappen van organismen
bewerkstelligd zouden kunnen worden.
Zoals in het begin is aangegeven is selectie niet synoniem aan
evolutie. Mahner en Bunge stellen dat het voornoemde transgenerationele sorteermechanisme pas een mechanisme van evolutie
(van populaties) is, wanneer de prestatie van het nageslacht – in het
bijzonder door de overerving van aptaties en adaptaties – afhankelijk is van die van de voorouders. Een voorwaarde is dat adaptiviteit en fitness afhankelijk zijn van erfelijkheid. Alleen als aan die
voorwaarde is voldaan, is er sprake van evolutie door natuurlijke
selectie. Anders gezegd: uit het loutere bestaan van natuurlijke selectie valt niet af te leiden dat er sprake is van evolutie. Onderscheidend is of door overerving de resultaten van de selectie kunnen worden doorgeven aan toekomstige generaties, waardoor de
samenstelling van de populatie in kwestie verandert. Zij merken
overigens op dat ofschoon selectie een sorteerproces is, niet alle
sortering het resultaat van selectie hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook het resultaat zijn van random drift: de gerandomiseerde
wijze waarop genen tussen generaties worden doorgegeven mede
als gevolg van het feit dat slechts een deel van mogelijke zygoten
uitgroeit tot een volwassen organisme. Verder is selectie niet alleen
een sorteeractiviteit, maar in de eerste plaats een ecologisch proces. Het is de opgave voor evolutiebiologen het (resultaat van het)
sorteren te verklaren.
Selectie-eenheden en selectieniveaus
Heeft selectie alleen betrekking op individuen, of bestaat er ook
groepsselectie? Anders gezegd: wat is de eenheid van selectie?
Hierover bestaan controversen. De positie van Mahner en Bunge
in dit debat is dat alleen entiteiten die een p-selectieproces ondergaan – en die dus kunnen interacteren met items in de omgeving – de materiële eenheden van selectieprocessen kunnen zijn.
Selectie heeft daarmee betrekking op materiële objecten en niet op
de eigenschappen die aan het resultaat van de selectie ten grondslag liggen. Selectie ‘voor’ eigenschappen, zoals veel evolutionisten
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suggereren, is daarom niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor selectie
‘tegen’ eigenschappen: slechts concrete eenheden worden geselecteerd vanwege hun prestatie, niet hun eigenschappen. Dit geeft het
verschil aan tussen natuurlijke selectie en artificiële selectie, waar
wel degelijk op eigenschappen geselecteerd kan worden
Wat de dingen betreft die een p-selectieproces kunnen ondergaan, wijzen Mahner en Bunge erop dat niet alleen complete organismen of (geslachts)cellen, dat wil zeggen eenheden die in staat
zijn zichzelf te repliceren, maar ook moleculen, genen (stukjes
) of organellen door interactie met items in hun omgeving differentieel gereproduceerd kunnen worden, zij het dat die dat niet
uit zichzelf kunnen doen. Wat betreft groepsselectie onderscheiden zij twee modellen. In het ene is het individu weliswaar de eenheid van selectie maar hangen de adaptiviteit en fitnesswaarden
af van de groep als systeem waar het deel van uit maakt. In het
tweede model is de groep (opgevat als populatie of anderszins) inderdaad de eenheid van selectie. Voor dit tweede model is volgens
Mahner en Bunge minder steun.
Hoe het ook zij, selectie kan op verschillende niveaus van een
systeem plaatsvinden, dus in beginsel ook op een hoger niveau dan
een individueel organisme, ervan uitgaande dat de groep waar het
deel van uit maakt, opgevat kan worden als materieel systeem. Er
zijn zo beschouwd diverse selectieniveaus, maar welke precies (en
in hoeverre en in welke mate die) relevant zijn voor evolutie is nog
lang geen uitgemaakte zaak. Daarbij is het dus belangrijk duidelijk te onderscheiden of een object van selectie een materiële of een
conceptuele eenheid is. Van een conceptuele eenheid is bijvoorbeeld sprake wanneer we te maken hebben met een groep waarvan
de leden feitelijk geen relatie met elkaar hebben – in zo’n geval tóch
spreken van groepsselectie is onjuist.
Discussie: Selectie en eliminatie
Mayr () stelt dat natuurlijke selectie in de eerste plaats een eliminatieproces is. Volgens hem wordt het verschil tussen een selectie en eliminatie zelden opgemerkt. Daardoor worden de gevolgen
ervan over het hoofd gezien. Selectie leidt er in zijn visie toe dat
alleen de beste individuen overleven – dat zijn er goedbeschouwd
slechts een paar. Eliminatie van de inferieure individuen biedt
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daarentegen de mogelijkheid dat veel meer individuen kunnen
overleven – deze groep geeft de gelegenheid voor seksuele selectie
(selectie voor reproductief succes die is gebaseerd op directe competitie tussen soortgenoten) en toevallige gebeurtenissen. Het eliminatieproces ziet Mayr dan ook als meer geschikt om een verklaring
te leveren voor het concrete, onvoorspelbare, grillige beloop van de
evolutie. Het laat namelijk een veel grotere variatie in stand dan op
basis van de selectie van de beste verwacht zou mogen worden.
Evolutietheorie en teleologie
Wat kunnen of moeten we verstaan onder evolutietheorie? Mahner en Bunge menen dat één allesomvattende theorie over evolutie niet bestaat. Het beste wat we kunnen doen is accepteren dat
er een aantal deeltheorieën bestaan, die afzonderlijk een facet van
evolutionaire processen beslaan (op een aantal daarvan ga ik hieronder wat dieper in). Op zijn best hebben we dus een verzameling,
of nog beter een systeem van deeltheorieën. Deze kunnen, overeenkomstig de opvatting over theorie van Bunge (zie § .), opgevat worden als hypothetico-deductieve systemen, die bestaan uit
() de verzameling (P) van proposities, () de verzameling (Q) van
predicaten die in die proposities voorkomen, () de verzameling
(R) van referenten of referentieklassen respectievelijk domeinen
die in de verzameling predicaten voorkomen, en () implicatierelaties (→) die de proposities aan elkaar ‘plakken’. P, Q en R vormen
dan de samenstelling van de theorie, de interne structuur wordt
weergegeven door de implicatierelaties. Zoals geldt voor elke theorie met grote reikwijdte is de of beter gezegd een evolutionaire
theorie niet te testen – dat is slechts mogelijk voor de theoretische
modellen waarmee afzonderlijke theorieën kunnen worden verrijkt (zie § .).
Tot slot enkele woorden over teleologie, een thema dat telkens
opduikt waar het discussies over evolutionaire psychologie en psychiatrie betreft. In essentie gaat het daarbij om de vraag of ‘doelen’
of ‘doelgericht gedrag’ ten grondslag liggen aan evolutionaire processen.
Dat mensen en andere hogere dieren doelgericht gedrag kunnen vertonen is een feit, maar is dit relevant als verklaring voor
de richting en de resultaten van evolutionaire processen? Teleolo
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gisch denken, het identificeren van doelen (opgevat als explanans)
voor eigenschappen van organismen (opgevat als explanandum) is
riskant, omdat het leidt tot de neiging om alle eigenschappen van
organismen te zien als adaptaties die zijn geselecteerd ‘met als doel
om ...’ (zie ook § . en § .). In de praktijk leidt dit vaak tot
gekunstelde, ongefundeerde hypothesen – de zogenaamde ‘justso stories’ (zie ook § .). Weliswaar is het acceptabel dat onderzoekers zich afvragen waar iets (bijvoorbeeld een orgaan) voor is,
maar zo’n vraag richt onderzoekers, aldus Mahner en Bunge, op
de beantwoording van de volgende vragen:
– Wat is de specifieke functie van x?
– Welke rol speelt x in y en de specifieke omgeving?
– Wat is de biologische waarde van de functie en rol van x in y?
– Heeft x enige selectieve waarde ten opzichte van y?
– Is x een adaptatie?
– Waarom was x evolutionair succesvol?
Samenvattend kunnen we stellen dat in de loop van de evolutie
organismen (en subsystemen daarvan) zijn geselecteerd die kunnen worden getypeerd met uitdrukkingen over specifieke functies, rollen, biowaarde, selectieve waarde en dergelijke. Omdat het
selectieproces zich ‘blind’ voltrekt, dat wil zeggen: er ligt geen doel
of plan aan ten grondslag, wordt teleologie afgewezen. Wat anders is dat we achteraf – bijvoorbeeld in de context van de geneeskunde – wel kunnen vaststellen dat een bepaalde functie of rol er
is omdat het een bepaalde biowaarde met zich meebrengt. Om de
geneeskunde (en de psychiatrie) hier te onderscheiden van de evolutiebiologie, heb ik in dit hoofdstuk en in het bijzonder in deze
paragraaf afgezien van de normatieve dimensie van functies of
rollen. Ze fungeren hier, evenals de term biowaarde, slechts voor
de bespreking van (evolutionair-)biologische concepten. In § .
komt dit thema terug en gaat het erom hoe de verhouding tussen
evolutiebiologie en psychiatrie het beste benaderd kan worden.
. Verklaringen in de evolutionaire biologie
In deze paragraaf bespreek ik enkele nieuwe inzichten in de evolutionaire biologie.
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Interacties tussen genen, organismen en omgevingen
Als een van de belangrijkste evolutiebiologen van deze tijd geldt
Richard Lewontin. Vanwege zijn explicitering van de samenhang
tussen ‘gen, organisme en omgeving’, en het belang van enkele van
zijn opvattingen voor de studie van biologische achtergronden van
(de ontwikkeling van) psychopathologie, ga ik daar nader op in.
Lewontin () verzet zich tegen de nog alom aanwezige opvatting dat de kennis van de kenmerken van genen een voldoende
sleutel vormt tot de kennis van de opbouw en de ontwikkeling van
organismen. De meest vergaande uiting daarvan is de idee van het
 als een ‘blauwdruk’ van het organisme. Bevindingen uit onderzoek hebben zijns inziens stelselmatig aangetoond dat de ontwikkeling van een organisme het resultaat is van een unieke interactie tussen genen en de externe omgeving waarin het verkeert,
waarbij ook het belang van toevallige gebeurtenissen niet moet
worden onderschat. (Denk aan toevallige gebeurtenissen die zich
op moleculair niveau binnen individuele cellen kunnen afspelen.)
Dit impliceert dat het ondoenlijk is adequaat kennis te nemen van
de eigenschappen van organismen, wanneer geen rekening wordt
gehouden met de individuele levensgeschiedenis ervan en de kennis over hun concrete levensomstandigheden over het hoofd wordt
gezien. Anders gezegd, kennis met betrekking tot de genetische
samenstelling van een organisme is belangrijk, maar verklaart onvoldoende de kenmerken ervan, zoals ook kennis van de kenmerken van de omgeving niet voldoende is om de eigenschappen van
een organisme te kunnen begrijpen. Maar zelfs de kennisname van
beide biedt daarvoor geen garantie, omdat ook toevallige gebeurtenissen de ontwikkeling van een organisme bepalen.
Lewontin stelt zich verder teweer tegen het geven van ‘adaptieve verklaringen’ waarin de eigenschappen van organismen
worden gezien als het spiegelbeeld van de kenmerken van de omgeving waarin ze verkeren. In essentie speelt het organisme in die
visies een passieve rol. De opvatting dat organismen bloot staan
aan externe processen met eventueel evolutie als resultaat, is in de
moderne evolutiebiologie niet meer aan de orde. Er bestaat nu een
veel gedifferentieerdere kijk op adaptatie en een relativering van
de ‘creatieve kracht’ van natuurlijke selectie (zie ook § .). Tegenover de passieve benadering stelt Lewontin het concept construc
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tie. Daarin is een omgeving iets wat door levende organismen,
uitgaande van de fysieke omstandigheden waar ze mee van doen
hebben, wordt gevormd. Anders gezegd: organismen bepalen zelf
welke items in de externe realiteit voor hen relevant zijn en brengen deze actief bijeen als hun omgeving, die ze bovendien voortdurend blootstellen aan verandering. Een uiterst belangwekkende
consequentie daarvan is dat elke adaptatie van organismen aan
een concrete omgeving achterhaald is, omdat door eigen toedoen
die omgeving continu verandert. Het fenomeen adaptatie (evolutie van eigenschappen) blijft uiteraard aanwezig in de opvattingen
van Lewontin, maar de oorsprong van de dynamiek ervan legt hij
dus bij de organismen zelf. Dit leidt tot de verrassende stellingname dat, juist doordat de organismen door hun activiteiten de
omgeving construeren, de omgeving in hun genen wordt ‘gecodeerd’.
Dit brengt ons meteen op de centrale these van Lewontin met
betrekking tot de evolutie: de relaties tussen genen, organismen
en omgevingen zijn reciproque: ‘Genes and environment are both
causes of organisms, which are, in turn, causes of environments,
so that genes become causes of environments as mediated by the
organisms’ (ibid., p. -). Het idee van Lewontin dat de geschiedenis van zowel de omgeving als het organisme de producten
zijn van zowel omgeving als organisme, en dat de oplossing van die
functies resulteert in de beschrijving van de co-evolutie van organisme en omgeving, lijkt mij correct. Problematisch aan zijn redenering is mijns inziens wel het niet precieze gebruik van de term
‘oorzaak’, zoals waar het de rol van genen betreft: genen zijn geen
gebeurtenissen en kunnen daardoor niets teweegbrengen. Het zijn
cellulaire mechanismen, waar genen een onderdeel van zijn, die, al
dan niet in strikt oorzakelijke zin, processen kunnen veranderen.
Ook ‘omgevingen’ veroorzaken niets – het zijn gebeurtenissen in
de omgeving, waar specifieke, voor het organisme relevante items
deel van uitmaken, die veranderingen bij organismen teweeg kunnen brengen.
Fenotypische plasticiteit
Zoals in de evolutionaire biologie tegenwoordig de ontwikkeling
van biosystemen als noodzakelijke schakel wordt gezien om evo
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lutionaire processen te kunnen verklaren, zo is ook de aandacht
voor het fenotype, en de invloed van organismen op hun omgeving, sterk op de voorgrond komen te staan. Hierboven hebben we
al gezien dat Lewontin constructie boven adaptatie verkiest. Op
basis hiervan is het concept niche construction gevormd (Day e.a.,
). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat de overerfbare
resultaten van het gedrag van organismen (gemodificeerde omgevingen) buiten het genotype of fenotype komen te staan. Erfelijkheid blijft daarmee niet beperkt tot datgene wat via voortplanting
aan volgende generaties kan worden doorgegeven. Individuen
creëren hun eigen niche, die is ingebed in de niche die door populaties of gemeenschappen van individuen is gevormd. In theoretisch opzicht is belangrijk dat het concept ‘omgeving’ een veel
specifiekere betekenis heeft gekregen: enerzijds verwijst ‘de omgeving’ naar items in de omgeving van organismen waar zij zelf
geen invloed op kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld de luchtdruk),
anderzijds heeft het betrekking op items waar zij door eigen activiteiten wel degelijk bij betrokken zijn en waarmee in beginsel een
selectief voordeel is gemoeid. Zo kan de gemiddelde temperatuur
in een niche significant verschillen van die daarbuiten, ook al is de
fysieke afstand tussen diverse omgevingen betrekkelijk gering.
West-Eberhard (; zie ook Parker,  a) heeft de interactie
tussen omgeving en de fenotypische organisatie van een organisme
aangegrepen om inzichtelijk te maken hoe adaptieve vernieuwing
kan evolueren via de fenotypische veranderingen die gedurende de
ontwikkeling door externe gebeurtenissen kunnen worden geïnduceerd. De responsen op externe vereisten genereren niet alleen
ad hoc (op basis van het mechanisme dat ze samenvat als fenotypische plasticiteit) nieuwe adaptieve structuren en gedragingen,
maar deze kunnen ook een selectief voordeel met zich meebrengen. West-Eberhard verklaart dit (uiteraard) niet door te veronderstellen dat fenotypische kenmerken direct overerfbaar zijn, maar
doordat achter de fenotypische plasticiteit een enorme genetische
variatie (gene pool) schuilgaat. Zij stelt dat de kenmerken van organismen voortkomen uit de duale invloed van genen plus de kenmerken van de gebeurtenissen in de voor het organisme relevante
omgeving. Omdat fenotypen uitwisselbare responsen ten opzichte
van die invloeden kunnen vertonen, ziet zij de uitwisselbaarheid
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als de sleutel om de variatie die in de ontwikkeling van organismen kan plaatsvinden, te begrijpen. In plaats van het accent te leggen op mutaties als de bron van evolutie, legt zij het primaat veeleer op de transformaties die zich gedurende de ontwikkeling van
organismen kunnen voordoen en de differentiële selectie-effecten
die daarmee verband kunnen houden. Genetische aanpassingen
zijn in dat kader eerder volgend dan trendsettend. Ook de modulariteit van biosystemen is volgens haar cruciaal. Die houdt in dat
gedurende de ontwikkeling nieuwe combinaties van modulen en
daarmee nieuwe fenotypische kenmerken kunnen ontstaan. Deze
mogelijkheid komt op elk niveau van de organisatie van organismen voor (dus heeft zowel betrekking op een specifieke combinatie van moleculen als op een specifieke combinatie van reeksen van
concrete gedragingen).
Een specificatie daarvan is wanneer organismen alternatief gedrag kunnen leren. Ook bij leerervaringen geldt dat deze niet opgeslagen kunnen worden in het genetisch materiaal, maar volgens
haar geldt dat wel als leerervaringen differentiële selectie-effecten
hebben. En wanneer ze regelmatig terugkeren en/of door soortgenoten worden overgenomen, kunnen ze richting geven aan de
uitkomst van selectieprocessen. Daarmee hebben ze een evolutionaire potentie. De evolueerbaarheid van organismen neemt toe
naarmate de organisatie van hun ontwikkeling flexibeler is. Vooral het gedrag en de fysiologie van een organisme zijn, aldus WestEberhard, vanwege hun snelheid en omkeerbaarheid, de meest
responsieve aspecten van het fenotype. Op grond van deze beschouwingen heeft Parker (a) voorgesteld om te spreken van
fenotypische velden die organismen in de loop van de tijd vormen,
en die gevolgen (self-generated feedback) hebben voor – de richting
van – hun eigen ontwikkeling en evolutie. De bijdrage van WestEberhard aan de evolutionaire ontwikkelingsbiologie komt verder
ter sprake in § ..
Erfelijkheid
Het is, zoals al ter sprake is gekomen, gemeengoed om erfelijkheid
te vereenzelvigen met de overdracht van genen en genen specifieke
functies toe te dichten. Maar de werkelijkheid is veel complexer.
De discussie hierover is belangrijk waar het gaat om hypothesen
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over ‘genetische kwetsbaarheid’ of de ‘evolutionaire achtergrond’
van psychopathologie. Genetici stellen erfelijkheid vaak gelijk
aan genetische overerving, maar al lang voordat de moleculaire
basis van genen bekend was, vermoedde Thomas Hunt Morgan
(-) () al dat () genen diverse effecten hebben, () alle
karakteristieken of trekken variabel zijn vanwege de invloed van
externe omstandigheden, en dat () elk karakter wordt gedetermineerd door veel genen. Later leidde dit tot het inzicht dat er diverse
genetische routes mogelijk zijn die tot eenzelfde fenotypisch kenmerk leiden. Nadat de moleculaire samenstelling en structuur van
het  door Watson en Crick (a, b) was ontdekt, en niet
veel later het mechanisme bekend werd hoe genetische codes konden worden ‘afgelezen’ en ‘vertaald’ in de primaire structuur van
proteïnen, bleef de gedachte levend dat genen de enige grondslag
vormden voor de wijze waarop biologische ‘informatie’ van generatie op generatie werd doorgegeven. Toch kon men daarmee veel
niet verklaren, bijvoorbeeld waarom in dierexperimenteel onderzoek (zoals uitgevoerd door Conrad Hal Waddington (-),
zie hierover Gottlieb,  en Jablonka & Lamb, ) fenotypische kenmerken werden overgedragen aan nieuwe generaties zonder dat er sprake kon zijn van genetische aanpassingen. Dit vanwege de onmogelijkheid van de terugkoppeling van fenotypische
kenmerken in de genetische samenstelling, zoals Jean-Baptiste Lamarck (-) had voorgesteld.
Vanuit een systeembenadering van erfelijkheid is de fixatie op
genen kwestieus. Vanuit systemisch perspectief moet men om te
beginnen de zygote, in plaats van genen, als uitgangspunt nemen
voor de studie naar erfelijkheid. Deze georganiseerde cel bestaat
naast het genoom, de drager van genetische codes, uit diverse andere organellen (zoals de mitochondriën), diverse typen ’s en
duizenden verschillende typen eiwitten. Verder omvat de zygote
complexe moleculaire subsystemen voor de regulatie van het genoom en de genexpressie, signalerende netwerken die van belang
zijn voor de verwerking van impulsen vanuit een telkens wisselende omgeving, alsook diverse metabole mechanismen (Moore,
, zie ook § .). Fenotypen (dus ook klinische fenotypen) zijn
zo beschouwd het emergente resultaat van de organiserende eigenschappen van cellen (en de weefsels en orgaansystemen die daaruit
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zijn samengesteld) en mede afhankelijk van de specifieke levensfase en de interactie met de omgeving waarin ze zich bevinden.
Dat in de evolutie al heel vroeg  en later  is geselecteerd
als voornaam medium voor de opslag van coderingen voor eigenschappen van voor het functioneren van cellen essentiële complexe
moleculen is onomstreden. Maar daarmee is het  niet de enige
bron van variabiliteit en ook niet het enige medium waarin of
waarmee organismen eigenschappen doorgeven.
Modern onderzoek heeft bevestigd wat critici mede op basis
van dierexperimenteel onderzoek of vanuit een systeemtheoretisch
gezichtspunt al vermoedden: erfelijkheid heeft niet alleen een
genetische dimensie. Zoals we hierboven al hebben gezien is de
samenstelling en de structuur van de concrete omgeving van organismen als een medium voor erfelijkheid te typeren. In het verlengde daarvan kunnen ook (niet-genetisch vastgelegde) gedragswijzen via allerlei vormen van sociaal leren aan nieuwe generaties
worden doorgegeven. Bij mensen moet daarbij in het bijzonder de
symbolisch-culturele overerving worden toegevoegd. Maar er zijn
ook op moleculair niveau verschillende overdrachtsmechanismen
werkzaam, naast de mechanismen die direct betrekking hebben
op de volgorde van de moleculen in het . Jablonka en Lamb
() hebben uitvoerig aandacht besteed aan de epigenetische
overerving: metastabiele en overerfbare modificaties met betrekking tot het  en het genoom, die van invloed zijn op de wijze
waarop genen tot expressie komen. Zoals we de cel moeten zien
als de primaire eenheid van alle levensvormen, zo moeten we de
cel (waaronder de verbindingen die er bestaan tussen items in de
cel en die in de omgeving ervan) ook opvatten als de primaire eenheid voor nader onderzoek naar mechanismen van overerving.
Daarmee is de exclusiviteit van de genetische mutatie als bron van
evolutionaire verandering gerelativeerd, terwijl ook het ‘venijn’
waarmee in het verleden de denkbeelden van Lamarck zijn gedesavoueerd, moet worden getemperd. Er zijn inmiddels diverse moleculaire processen bekend en getest, op grond waarvan kan worden gesteld dat ontogenetische gebeurtenissen wel degelijk epigenetisch overerfbare effecten kunnen hebben. Zulke mechanismen
zijn niet slechts van belang in ontwikkelingsbiologisch opzicht
(zoals wanneer sprake is van ‘embryonale en foetale programme
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ring’; zie Drake & Walker, ), maar kunnen ook bijdragen aan
evolutionaire modificaties. In zoverre zijn ze een voorbeeld van het
mechanisme waarop fenotypische plasticiteit evolutionaire effecten kan hebben.
De intergenerationele continuïteit van het fenotype wordt,
kortom, niet gedragen door genen, maar door een responsieve
cel, de zygote, die is voortgekomen uit de fusie van twee andere
complete cellen (ei- en zaadcel), waarbij diverse in de cel, maar ook
buiten de cel gelegen invloeden zelfstandig (en ten dele ook uitwisselbaar) bijdragen aan het fenomeen erfelijkheid (West-Eberhard,
).
De relativering van de centrale rol van de genetische mutatie
als ‘motor’ van evolutie komt overeen met de bevinding dat mutaties niet alleen zelden optreden, maar ook dat organismen de
beschikking hebben over mechanismen die hen daartegen kunnen beschermen. Mede als gevolg van de multifunctionaliteit van
genen zijn de meeste mutaties bovendien schadelijk, wat de kans
op overdracht, vanwege de verminderde fitness die ermee gemoeid
is, verkleint.
Genen coderen voor proteïnen die een schakelfunctie vervullen in moleculaire netwerken. Hoe groter het aantal verbindingen
tussen een bepaald proteïne, hoe verstorender een genetische mutatie ervan kan zijn. Opmerkelijk is in dit verband dat de voor de
werking van cellen cruciale proteïnen in de loop van de evolutie
goed geconserveerd zijn, of slechts minimale variaties kennen. Het
is daarom waarschijnlijker – en door vergelijkend en experimenteel
onderzoek ook bevestigd – dat genetische mutaties vooral een rol
in evolutionaire processen hebben gehad waar het de regulatie van
de genexpressie betreft, of de wijze waarop – voorbij de primaire
genexpressie – proteïnen worden samengesteld en hun definitieve
driedimensionale structuur krijgen. Het is ook aannemelijk dat de
mutaties die op deze (regulatieve) processen betrekking hebben,
heel subtiel geweest zijn, ook al waren de uiteindelijke effecten
ervan op de temporele of morfologische organisatie van de ontwikkeling van een organisme ingrijpend (Parker, b).
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. Functies en disfuncties
Eerder heb ik al gesproken over functies; in deze paragraaf ga ik
daar uitvoeriger op in. Het functiebegrip vormt een permanente
bron van verwarring onder evolutiebiologen en andere wetenschappelijke disciplines. Ik sluit mij aan bij de voorstellen die
Mahner en Bunge hebben gedaan om de diverse interpretaties van
het begrip functie in een logisch en ‘historisch’ verband te brengen. Tevens ga ik in deze paragraaf in op de heuristische betekenis
van functies en de voorstellen die Davies heeft gedaan om functies
van biosystemen te onderzoeken. Zijn voorstellen spelen verderop
in deze studie een belangrijke rol waar het gaat om het onderzoeken van psychopathologie.
. Vijf typen functies
In het onderzoek naar biosystemen speelt het concept functie en
zijn tegenhanger disfunctie, een belangrijke rol. Het is nauw verwant aan het concept mechanisme. Hoe verhouden deze concepten zich ten opzichte van elkaar?
In de filosofie van de biologie is een enorme diversiteit waarneembaar in de manier waarop ‘functie’ wordt gedefinieerd, en in
het verlengde daarvan bestaat er een levendig debat over de vooren nadelen daarvan. Ik sluit me hier aan bij de voorstellen die
Mahner en Bunge () hebben gedaan om de diverse betekenissen van functie duidelijk van elkaar te onderscheiden en om deze
vervolgens in een logische en historische samenhang te plaatsen.
Mahner en Bunge (ibid.) onderscheiden de volgende vijf typen
functies, uitgaande van een biosysteem dat is samengesteld uit
verschillende subsystemen:
. Functie = de specifieke interne (biotische) activiteit die een bepaald subsysteem (in statistische zin: normaal) kan ondergaan
of die daarin plaatsvindt. Voorbeeld: de wijze waarop de primaire structuur van een eiwit in een cel tot stand komt.
. Functie = de specifieke externe (biotische) activiteit die een bepaald subsysteem kan uitoefenen op het systeem waar het deel
van uitmaakt; een synoniem is ‘rol’. Voorbeeld: de rol van het
hart in het grotere geheel van het cardiovasculaire systeem.
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. Functie = de som van de interne en externe (biotische) activiteit, oftewel de totale activiteit van een subsysteem; van functie
kan slechts sprake zijn als de interne en externe activiteiten met
elkaar samenhangen. Bij elkaar genomen betreffen de functies,, het functioneren van het subsysteem in kwestie. Voorbeeld: het functioneren van de benen van een mens.
. Functie = in het geval functie,, van waarde is voor het organisme; een synoniem voor functie is aptatie. Voorbeeld: het
openpikken van de doppen van melkflessen door vogels als resultaat van sociaal leren.
. Functie = in het geval een aptatie (functie) is behouden of verbeterd door selectie; een synoniem voor functie is adaptatie.
Voorbeeld: de schrikreactie bij de aanblik van slangen.
Om verwarring te voorkomen is het echter verstandig om het
woord functie slechts te gebruiken voor één type functie, bijvoorbeeld functie (dat wat een biosysteem doet of kan en voor dat systeem van waarde is), en in alle andere gevallen termen als interne
processen of externe processen (of rollen) et cetera te gebruiken. In
het vervolg van deze studie, waar sprake is van psychische functies, wordt de term functie vooral in de vierde betekenis gebruikt.
Van groot belang is de nuancering van Mahner en Bunge dat,
hoewel er wél sprake kan zijn van disfunctie of malaptatie (zoals
bij ziekte of een psychische stoornis), de termen disfunctie of
disadaptatie geen betekenis hebben, omdat er per definitie geen
sprake kan zijn van kenmerken die worden geselecteerd omdat ze
geen waarde hebben.
Mahner en Bunge stellen dat deze vijf functiebegrippen in deze
volgorde logisch met elkaar samenhangen: functie veronderstelt
functie, wat weer het bestaan van de andere drie functies veronderstelt. Verder staan de processen die met deze functies samenhangen in een historisch verband, zoals in Figuur . duidelijk tot
uitdrukking komt:
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Interne
activiteit
(Functie )
Totale
activiteit
(Functie )

Aptatie
(Functie )

Adaptatie
(Functie )

Externe
activiteit
(Functie )
Figuur . Functiebegrippen.
De figuur, ontleend aan Mahner en Bunge (), geeft de logische en historische samenhang van de vijf functiebegrippen weer.

Wat betreft het verband tussen mechanisme en functie, kan het
volgende worden gesteld: alle typen functies zijn processen, zoals
alle mechanismen processen zijn. Functies geven slechts aan dat
iets gebeurt, of wat iets doet. Kennis van mechanismen is echter
nodig om te weten hoe iets gebeurt of hoe iets wat doet. Functies
duiden processen dus ‘oppervlakkig’ aan, de kennis ervan bevat
geen informatie over hoe de functie gerealiseerd wordt. Een functionele benadering van processen genereert daarmee ook geen verklaringen (daarvoor is immers kennis van mechanismen vereist).
De relevantie van het onderscheid zit hem dus in wat we over een
bepaald proces willen zeggen. Als het erom gaat aan te geven hoe
in of door een (sub)systeem een van de vijf functies gerealiseerd
wordt, verschuift de aandacht naar het mechanisme dat eraan ten
grondslag ligt.
Verschillende mechanismen kunnen ten grondslag liggen aan
één functie, bijvoorbeeld visuele waarneming. Een louter functionele benadering van verschijnselen levert slechts oppervlakkige
uitspraken op, zoals ‘een oog is om te zien’. Kennisvermeerdering
over hoe een oog en de daaraan verbonden neurale circuits visuele waarneming mogelijk maken, veronderstelt een diepgaand onderzoek naar de talrijke mechanismen die daaraan ten grondslag
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liggen. Een functionele benadering manifesteert zich in de wetenschap vaak in de vorm van boxen en verbindingen (lijnen en pijlen) daartussen. Wat zich echter in die boxen afspeelt en wat de
kenmerken zijn van die verbindingen, is wat ons werkelijk interesseert en wat wetenschap onderscheidt van ‘boxologie’. Daarmee is
niet gezegd dat het opstellen van stroomdiagrammen (flowcharts)
niet een belangrijk hulpmiddel is om processen in biosystemen in
kaart te brengen, mits het maar duidelijk is dat ze niet meer dan
een eerste verkenning daarvan zijn. Ze geven nog geen verklaringen (Bunge, ).
Termen die ook in verband met het functioneren van biosystemen worden gebruikt, zijn functionaliteit en prestatie. Ik hanteer de volgende definities. Functionaliteit is de verzameling van
aptaties, dat wil zeggen, de verzameling van functies,, die van
waarde (functie) zijn voor een biosysteem. Deze verzameling kan
desgewenst worden onderverdeeld in de deelverzameling van psychische respectievelijk lichamelijke functies. En in deze deelverzamelingen kunnen weer deelverzamelingen onderscheiden worden
gespecificeerd naar leeftijd (ontwikkelingsstadium), sekse, et cetera. Van ‘hogere’ functionaliteit is sprake wanneer het organisme
in staat is gebleken bestaande functies te verbeteren of te versterken dan wel nieuwe functies te kunnen realiseren. Bij ontwikkeling is per definitie sprake van een traject van een lagere naar een
hogere functionaliteit. Zo leiden de hormonale veranderingen in
de puberteit, het snoeien van synaptische verbindingen en de herbedrading van neurale circuits tot een hogere functionaliteit van
het brein, die normaal is gezien de leeftijdsfase. Met prestatie doel
ik op de mate waarin de functionaliteit wordt gerealiseerd in een
concrete situatie. Anders gezegd, functionaliteit is een aanduiding
voor potenties; prestatie is een aanduiding voor de realisatie van
potenties. (Het is uiteraard zinloos de prestatie te meten van functies die een organisme niet heeft.)
. De heuristische betekenis van functies
Nauw in overeenstemming met de ideeën van Mahner en Bunge,
maar zonder naar het werk van Bunge te verwijzen, heeft Davies
() een analyse gemaakt van de aard van functies. Ik ga daar
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nader op in, mede omdat zijn voorstellen voor het verrichten van
onderzoek naar functies ook van belang zijn voor het onderzoek
naar psychische functies en psychopathologie.
Davies stelt dat de (evolutionaire of ontwikkelings)achtergrond
van functies niet essentieel is om de kenmerken ervan te begrijpen:
essentieel aan functies is het systemische karakter ervan, en om
daarover kennis te vergaren stelt hij een systemic capacity-analyse
voor. In die benadering worden functies (of biologische trekken)
toegeschreven aan het grotere systeem waarin deze zich voordoen.
Functies zijn, met andere woorden, gerelateerd aan de specifieke
capaciteiten van een groter systeem dat we willen begrijpen en
eventueel controleren. Als voorbeeld noemt hij het hart: het realiseert (samen met andere onderdelen van het cardiovasculaire systeem) de functie ‘bloed pompen’ waarmee het circulaire systeem in
staat is voedingsstoffen door het lichaam te verspreiden. Opgevat
als ‘wat systemen doen’ in het kader van een groter geheel, kan een
analyse van functies tot op de kleinste onderdelen van een biosysteem worden uitgevoerd.
Afhankelijk van het type systeem dat wordt onderzocht en van
het niveau waarop een analyse plaatsvindt, kunnen aan een systeem
functies worden toegeschreven, en kan worden bepaald welke onderdelen (subsystemen) wel of niet tot het systeem behoren. Davies
benadrukt dat het identificeren van functies die (mogelijk) bijdragen aan de algemene capaciteit(en) van een systeem, nog maar het
begin van een onderzoek naar die functies is. Cruciaal is of het lukt
bewijs te leveren voor het bestaan van de (biologische) mechanismen die het systeem in staat stellen de voorgestelde functies te realiseren. Daarmee kunnen eventuele onterechte claims met betrekking tot systemische functies worden weerlegd. Een top-downbenadering van de functies van een systeem dient dus gecomplementeerd
te worden met een bottom-upbenadering van de mechanismen
ervan. Deze toevoeging is cruciaal omdat in zulke complexe systemen als levende organismen, waarin bovendien verschillende organisatieniveaus optreden, het zelden vanzelfsprekend is welk (sub)
systeem een functie realiseert, laat staan welk organisatieniveau of
welke organisatieniveaus daarbij betrokken zijn. Een functie bestaat – in epistemologische zin – dus pas als een functie van een systeem, als kan worden verklaard hoe zoiets in een systeem werkt.
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De kennis over de functies van biologische systemen is vaak nog
gebrekkig. We weten dat heel veel systemen (macromoleculen,
weefsels, netwerken, et cetera) verschillende functies vervullen,
maar om welke systemen het precies gaat en welke functies er precies mee samenhangen – laat staan op welk niveau van de organisatie van een systeem – is vaak onbekend. Hier komt bij dat het zeker
in de biologie heel moeilijk is om de begrenzingen van systemen
exact te bepalen.
Uitgaande van het gelaagde karakter van biosystemen heeft
Davies (ibid., p. ) wat betreft de analyse van systemische functies het volgende voorgesteld: als A is de analyse van de onderdelen
van een systeem S en C is de systemische capaciteit die we willen
expliciteren, dan heeft item I dan en alleen dan een systemische
functie F als:
. I kan F doen;
. A juist is uitgevoerd en inzicht geeft in S’s vermogen tot C, in
termen van de georganiseerde structurele of interactieve capaciteiten van onderdelen op een lager organisatieniveau;
. I behoort tot de componenten op een lager niveau in A die
structureel of interactief bijdragen aan de uitoefening van C;
. het resultaat van A bijdraagt aan het inzicht in S’s capaciteit tot
C, onder andere door te wijzen op de capaciteit van I tot F;
. A het (biologisch) mechanisme specificeert in S dat de specifieke systemische capaciteiten tot stand brengt.
Daarmee zijn tevens criteria geformuleerd om functieanalyses op
waarde te kunnen schatten.
Het stipuleren van het systemische karakter van functies heeft
een belangrijke heuristische betekenis. Het komt vaak voor dat
(vermoedens over) functies al lang bekend zijn, maar de plaats en
de kenmerken van het (sub)systeem (of de netwerken) die hiermee
gemoeid zijn, nog niet. Het concept systemische functie draagt de
onderzoeker op om op zoek te gaan naar de systeemeigenschappen
en vervolgens naar hoe het systeem werkt. Functietoeschrijvingen
zijn, aldus Davies, dus incompleet (ook als ze juist zijn) – ze bieden
op zichzelf beschouwd nog geen verklaring voor de algemene capaciteiten van een systeem. De kennis over de functie van het hart
draagt dus bij aan de kennis over (de capaciteit van) het circulaire
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systeem, maar verklaart het nog niet (zie § . over mechanismen
en verklaring). Op zijn best mogen we spreken van een ‘functionele’ verklaring.
In § ., waar het gaat om de analyse van psychische disfuncties, zal ik, mede geïnspireerd door de ideeën van Davies, aangeven volgens welke hoofdlijnen de analyse van psychopathologie
zou kunnen plaatsvinden.
In § . en de bijlage bespreek ik, in aanvulling op dit hoofdstuk,
enkele essentiële eigenschappen van complexe biosystemen. De
kennisname daarvan is mijns inziens van belang voor de theorievorming over het ontstaan van psychopathologie.
Noten
 De historische achtergronden van de evolutionaire ontwikkelingsbiologie (evo-devo) zijn beschreven en geanalyseerd door Amundson
(). Zie verder Sansom en Brandon () over de integratie van
evolutie en ontwikkeling en Wilkins () over de evolutie van ontwikkelingstrajecten.
 Goede overzichten over biofilosofie van al dan niet alternatieve en/of
inmiddels minder gangbare opvattingen zijn samengesteld door Sober
(), Brandon () en Hull en Ruse (, ).
 Mahner en Bunge hebben ook uitgebreide definities gegeven van de
grondbeginselen van de ecologie, psychobiologie en de taxonomie (systematics); deze blijven hier onbesproken.
 Twee dingen hebben een binding als de relatie die er tussen deze twee
dingen bestaat daarvoor een verschil maakt. Een binding is niet noodzakelijkerwijs een fysieke kracht; er zijn bijvoorbeeld ook chemische
bindingen of bindingen tussen mensen.
 De term aptatie is afkomstig van Gould en Vrba (); Mahner en
Bunge hebben hieraan een eigen betekenis verleend.
 Bernard was een van de eerste wetenschappers die benadrukte dat experimenten moesten worden voorafgegaan door de vorming van een
hypothese, die kon worden weerlegd of bevestigd. Hij trok verder het
nut in twijfel van epidemiologisch onderzoek (gericht op ‘grote getallen’) voor het op het spoor komen van fysiologische processen. N=-experimenten waren daarvoor geschikter. (Zie verder Weber,  voor
een diepgaande beschouwing over de filosofie van de experimentele
biologie.)
 In navolging van ontwikkelings- en evolutionaire biologie zou het



7443_Psychopathologie.indd 118

3/5/09 2:40:25 PM

   












beter zijn te spreken over systemische biologie. De term systeembiologie is echter het meest gangbaar.
Dit is een goed voorbeeld van wat we kunnen verstaan onder emergentie: het ontstaan van iets nieuws dat niet kan worden voorspeld uitgaande van de kennis over de samenstelling van onderdelen, ofschoon
het nieuwe daarmee nog niet onverklaarbaar is geworden.
Dezelfde redenering geldt uiteraard waar het de verhouding tussen
ontwikkelingsbiologie en de evolutionaire biologie betreft (zie ook §
.).
Zie ook Corballis () over de evolutie van taal en de rol van het
-gen.
Deze periode is in verschillende opzichten risicovol, mede waarom in
het onderzoek naar schizofrenie het beloop van de ontwikkeling van
de hersenen van adolescenten volop in de aandacht staat.
Het embryonale stadium betreft ongeveer de eerste acht weken vanaf
de conceptie en heeft betrekking op de differentiatie van de belangrijkste organen; het foetale stadium volgt hierop en duurt tot aan de
geboorte.
In dit verband noemt Gilbert enkele kernbegrippen. Van pleiotropie is
sprake wanneer één gen verschillende effecten heeft; bij mozaïek pleiotropie worden alle effecten onafhankelijk van elkaar in verschillende
weefsels door de expressie van één gen bewerkstelligd; bij relationele
pleiotropie beïnvloedt de abnormale genexpressie in een weefsel andere weefsels (ook al is het gen daar niet actief). Van genetische heterogeniteit is sprake als mutaties in meer dan een gen hetzelfde fenotype
voortbrengen; fenotypische variabiliteit duidt op de omstandigheid dat
hetzelfde gen bij verschillende individuen andere effecten of defecten
kan produceren. Van dominante overerving is sprake als door haploinsufficiëntie (slechts één kopie van een gen is actief) een fenotype niet
(voldoende) tot ontwikkeling kan komen; bij activerende of gain-of
function-mutaties wordt een mechanisme (of pathway) onafhankelijk
van de normale initiator geactiveerd, of wordt door mutatie een onderdeel van een proteïne zodanig gecodeerd dat het in zijn geheel niet
meer functioneert.
De uitdrukkingen ‘invloed vanuit de omgeving’ of ‘gen-omgevingsinteracties’ zijn uiteraard simplificerende termen voor complexe processen die op verschillende niveaus van de organisatie van een organisme
betrekking hebben. Genen kunnen tenslotte niet rechtstreeks ‘interacteren’ met items in de omgeving. Dit neemt niet weg dat dit via enkele
tussenstappen wel mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer omgevingsfactoren van invloed zijn op het methylatiepatroon van de genen en/of de
mate waarin en de wijze waarop genen in specifieke cellen tot expressie
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komen (eventueel via de aanmaak van hormonen of het vrijkomen van
neurotransmitters).
 Zie verder Lamb e.a. () voor de wijze waarop neurowetenschappers tegenwoordig denken over de evolutie van het oog bij de gewervelde dieren.
 Een veel geciteerde, originele bijdrage aan de theorievorming over de
oorsprong van het leven tot en met de opkomst van de taal is geschreven door Maynard Smith en Szathmáry (); zie verder Wuketits &
Ayala ().
 Fitness wordt gezien als een intrinsieke eigenschap omdat biosystemen
deze eigenschap hebben los van andere dingen, vergelijkbaar met een
eigenschap als massa. Dat fitness kan variëren en afhankelijk is van de
mate van geadapteerdheid en de kenmerken van de omgeving is wat
anders.
 Een indrukwekkende studie over evolutionaire verandering van organismen in relatie tot hun biotische omgevingen is van de hand van
de Nederlandse bioloog Vermeij (). Vermeij hypothetiseert dat in
fysiek vergelijkbare habitats in de loop van de tijd de gevaren waaraan
organismen worden blootgesteld door concurrenten en roofdieren groter worden – dit proces duidt hij aan als escalatie. Zie verder Bijlsma en
Loeschcke () over evolutie, adaptatie en de rol van stress, die organismen ervaren in bedreigende omgevingen.
 Onder evolutiebiologen is de stellingname van Mahner en Bunge dat
slechts concrete eenheden en geen losstaande eigenschappen worden
geselecteerd in natuurlijke omstandigheden nog lang geen uitgemaakte zaak. Uiteraard hangt het antwoord op de vraag of dit mogelijk is af
van het antwoord op de vraag wat wordt verstaan onder selectie (zie
ook Hull & Ruse, ).
 Ook al is Mayr daar niet op uit: het gebruik van kwalificaties als ‘beste’
en ‘inferieure’ brengt met zich mee dat er normatieve connotaties in
het geding komen. Het was beter geweest als Mayr neutralere termen
had gebruikt, die niet de suggestie wekken dat iets of iemand vaststelt
wat goed of inferieur is.
 Over de evolutionaire biologie zijn talrijke goede overzichtsstudies verschenen, zie bijvoorbeeld Ridley (a, b).
 Mensen – maar die zijn daarin niet uniek – zijn in staat tot doelgericht
gedrag. Mahner en Bunge definiëren een handeling van een organisme
als doelgericht als het () kan kiezen een bepaalde handeling niet te
doen, () geleerd heeft dat die handeling leidt tot een bepaald resultaat
(of dat bevordert), () verwacht dat het resultaat volgt op de handeling,
en () het resultaat waardeert (maar niet noodzakelijk bewust) (Mahner & Bunge, ).
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 Zie verder Gould & Lewontin () en § . over de opvattingen van
Lewontin.
 Deze uitspraak behoeft natuurlijk nuancering: het gaat om de ervaringen die organismen in het verleden hebben opgedaan in hun constructieve interactie met de voor hen relevante omgeving. De term codering
mag natuurlijk niet letterlijk worden genomen: er wordt geen ‘informatie’ over de omgeving in genen opgeslagen. Het enige is dat de genetische samenstelling de ervaring met de omgeving ‘volgt’ (zie ook § .).
 Een in de literatuur veel genoemd voorbeeld van co-evolutie betreft de
evolutie van de taalfunctie samen met de evolutie van de hersenen (zie
bijvoorbeeld Deacon, ).
 Zie Gregory () over de evolutie van het genoom; zie verder Beurton e.a. () over het concept van het gen in de ontwikkeling en evolutie.
 Een toestand wordt metastabiel genoemd als er sprake is van een dynamisch evenwicht. De modificaties hebben bijvoorbeeld betrekking op
de methylatie van het  (binding van een methylgroep op een specifieke plek aan het  met een verminderde genexpressie als gevolg).
Deze modificaties kunnen van invloed zijn op de fenotypische ontwikkeling. In een genetische modificatie verandert er iets in het ; bij
een epigenetische modificatie wijzigt zich iets om het  heen, zoals
in de samenstelling van de eiwitten die het  verpakken.
 De eerste drie typen functie zijn ook relevant voor de beschrijving van
fysische systemen. De laatste twee functies, waarin sprake is van waarde en adaptatie, zijn specifiek voor biotische systemen.
 Zie § . en § . voor een verantwoording van het onderscheid tussen
aptatie en adaptatie.
 Of dit voorbeeld correct is mag worden betwist – juist die twist illustreert dat het heel moeilijk is om vast te stellen of iets een adaptatie is.
Dat de schrikreactie bij de meeste mensen (en zoogdieren) bestaat, kan
experimenteel worden vastgesteld. Het aantonen dat zij een resultaat is
van selectie en dus een ‘aangeboren’ reflex betreft, is voor onderzoekers
een probleem.
 Davies maakt niet, zoals Bunge en Mahner doen, onderscheid tussen
de termen rol en functie. Dit heeft echter geen negatieve gevolgen. Het
onderscheid dat hij maakt tussen functies en capaciteiten is relatief. De
capaciteit van een systeem omvat verschillende functies (ofwel: effecten
die bijdragen aan de algemenere capaciteiten van het systeem waarin ze
optreden), maar kan zelf als aspect van een omvangrijker systeem weer
als een ‘functie’ worden beschreven.
 Omdat moleculen (i.h.b. proteïnen) ook systemen zijn, is het dus mogelijk (en relevant) hun systemische functies of capaciteiten op het
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spoor te komen, als bijdrage aan het onderzoek naar de capaciteiten
van netwerken waar die moleculen deel van uitmaken.
 Ik voeg hieraan toe dat naast de mechanismen, ook de determinanten
ervan onderzocht moeten worden.
 Davies stelt verder dat het onnodig is om te spreken van ‘evolved functions’ of ‘evolved traits’. Volgens hem is het beter om, zo nodig, te spreken over de evolutie of de selectie van systemische functies die bijdragen aan het selectieve voordeel dat met bepaalde systemen gemoeid is.
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