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Natuur 

Introductie: van 'domusticatie' tot natuurbehoud? 

In deze bijdrage wordt getracht te doorgronden wat mensen ertoe 
heeft gebracht enerzijds organismen te introduceren, en anderzijds na- 
tuurbehoud na te streven. Het ziet ernaar uit dat introducties het ge- 
volg zijn van een motivatie die uiteindelijk gestalte zou krijgen in een 
mythische boodschap. De gevolgen van die boodschap zouden dan tot 
het streven van natuurbehoud hebben geleid; een streven dat echter 
niet eenduidig gericht is op het toestaan van 'wildheid' maar waarin 

H. D. Rij ksen vaak een illusie van 'rentmeesterschap' de boventoon voert. 

~ o t o  1. In Indonesië komt de Panter aiieen Verbreiding als oerdrang 
op Java voor. Aangenomen dat het leven ontstaan is in 
In Indonesia the Panter only occurs on Ja- de zee, hebben huidige levensvor- 
va. 

men een lange reis achter de rug. Voor 
de meest spectaculaire levensvormen is 
die reis bovendien begonnen vanuit een 
tropisch gebied; soms hebben ze niet 
eens zelf hoeven te reizen, maar zijn met 
continent en al van hot naar her ge- 
zwalkt. 

Voor de meeste organismen is ver- 
spreiden en koloniseren dan ook waar- 
schijnlijk een oerdrang. In dat licht be- 
zien zijn de soorten niet anders dan 
plaatselijke, tijdelijk aangepaste, varian- 
ten van een bepaalde levensvorm tijdens 
een oneindige reis over het aardopper- 
vlak. Die drang zou mede een gevolg 
kunnen zijn van het gegeven dat para- 
dijselijke oorden na verloop van tijd 
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door toenemende verblijfsdruk uiterst 
onleefbaar kunnen worden; veel van de 
huidige woestijnen zijn in een ver verle- 
den bossen geweest. Naarmate een po- 
pulatie van organismen zich plaatselijk 
gestaag kon uitbreiden in getal, zullen 
ze hun milieu zo hebben kunnen beïn- 
vloeden dat de levensomstandigheden 
gaandeweg slechter werden tot zich een 
catastrofe voordeed. Organismen zonder 
mogelijkheden tot verplaatsing zijn in 
zulke situaties letterlijk niets waard. 

Veel organismen zijn dan ook geë- 
volueerd om op de een of andere manier 
op een plaats terecht te komen waar het 
mogelijk 'prettiger' leven is dan in de 
originele locatie. De Genesis-mythe die 
de mens gebiedt 'weest vruchtbaar en 
vermeerdert en vul de aarde en bedwing 
haar en heers (... enz.)' lijkt dan ook in 
te spelen op een oerdrang. Het is fasci- 
nerend dat een groot aantal organismen 
niet zelf tot efficiënte verbreiders evolu- 
eerde maar gebruik maakte van andere 
organismen als verbreidingsmiddel; met 
name veel planten hebben diverse soor- 
ten uit het dierenrijk zo ver gekregen dat 
ze zeer doeltreffend voor hun verbrei- 
ding zorg dragen. Van alle dieren die de 
verbreiding van organismen ten dienste 
staan, is de mens wel het beste toege- 
rust. Vanuit de mens komt de intro- 
ductie-problematiek voort die een direct 
raakvlak heeft met natuurbehoud. Im- 
mers, de gevolgen van introducties van 
organismen hebben in enkele gevallen 
geleid tot het onderkennen van de nood- 
zaak van natuurbehoud. 

Lang voordat de Genesis-mythe 
dat gebood, heeft de mens aan de oer- 
zwerfdrang gehoor gegeven: ontstaan in 
Afrika, is deze bijzondere primaat in 
minder dan twee of drie miljoen jaar 
doorgedrongen tot in alle uithoeken van 
de aarde, en heeft zich uiteindelijk vrij- 
wel overal met overweldigend succes ge- 
vestigd. Het is interessant dat er bij de 
kolonisatie van de wereld door mensen 
sprake lijkt te zijn van een streven om de 
biologische (en culturele) diversiteit zo- 
veel mogelijk te nivelleren, waarbij in- 
troducties een belangrijke rol spelen. 

In de evolutie van de mens zijn 
grofweg twee belangrijke kolonisatiegol- 
ven te onderscheiden. Bij de eerste lijkt 
het alieen om verbreidingsdrang te 
gaan: rond 300 000 jaar geleden werden 
zowel Europa als tropisch Azië voor het 
eerst gekoloniseerd door groepjes van 
Homo erectm. Ze waren autonoom; dat 
wil zeggen ze namen geen 'nuts'- of an- 

dere opvallende organismen met zich 
mee (Leakey & Lewin, 1977), maar leef- 
den van wat ze vonden en nieuw ontdek- 
ten. Dat patroon zette zich voort, ook 
met de komst van de moderne mens tot- 
dat, zo'n 10 000 jaar geleden met de uit- 
vinding van het metaal bewerken, er een 
nieuwe massale kolonisatiegolf in gang 
werd gezet die nog steeds aanzwelt. De- 
ze keer ging het niet om groepjes indivi- 
duen zonder meer, maar betrof het vrij 
scherp omlijnde gemeenschappen van 
verschillende organismen (Sherratt, 
1980), waarvan men zou kunnen zeggen 
dat de mens er alleen fysiek enige lei- 
ding aan gaf. De nieuwe 'bronstijd1- 
mensen waren 'geciviliseerd' en sleepten 
al dan niet opzettelijk planten en dieren 
met zich mee, alsook ziektekiemen, die 
in latere eeuwen waarschijnlijk het 
welslagen van hun pogingen tot koloni- 
seren bepaalden (McNeill, 1976; Cros- 
by, 1986): de introductie-problematiek 
was geboren. 

ten waaraan mensen enige waarde toe- 
kenden. Kenmerkend daarbij is echter 
wel dat de mens zichzelf in eerste instan- 
tie als belangrijke aanstichter van het 
probleem 'over het hoofd' pleegt te 
zien. 

De meest in het oog springende 
historische voorbeelden van introducties 
betreffen natuurlijk de effecten van de 
grote ontdekkingstochten over de ocea- 
nen. De zeevaarders zeulden gewoonlijk 
enkele soorten organismen mee voor 
proviand, 'nuttige' soorten die niet zel- 
den opzettelijk werden uitgezet op ei- 
landen langs de route om er tijdens een 
mogelijke terugreis of op toekomstige 
reizen van te kunnen profiteren. Zo zijn 
vooral de Mediterrane geit en het 
schaap, het varken en de Maleise kip 
over vele eilanden en landstreken van de 
aarde verspreid, ten koste van unieke in- 
heemse soorten en de oorspronkelijke 
vruchtbaarheid van die eilanden (Heyer- 
dahl, 1978; Crosby, 1986). 

Gevolgen van introductie Foto 2. De Zwartnekhaas (Lepus nigricol- 
Introductie van een organisme kan drie Ik) is duizend jaar geleden ingevoerd in Ja- 
theoretische gevolgen hebben: va en wordt n~ bedreigd door het snelver- 

keer. 
kan het niet en Lepus nigricollis has been introduced in Ja- 

verdwijnt alras weer in de vergetelheid, va for a millennium ago. Nowadays it is 
(2) het kan zich in een evenwichtssitua- threatened due to fast traffic. 
tie handhaven waarbij al dan niet een 
oorspronkelijke soort uit de betrokken 
niche de vergetelheid wordt ingedreven, 
of (3) het vestigt zich met zo'n succes dat 
er van overheersing gesproken kan wor- 
den, waarbij dan een bestaand ecolo- 
gisch evenwicht min of meer ingrijpend 
wordt verstoord en een of meer oor- 
spronkelijke soorten 'verdwijnen'. Ge- 
woonlijk wordt alleen het derde geval als 
een probleem ervaren, vooral als onder 
de verdwenen levensvormen soorten za- 



Foto 3. De Tijger is een controversieel ge- 
val: hij komt voor in Maleisië en Sumatra 
en is in vroeger tijden zeker vandaar naar 
Java ingevoerd, al dan niet om lokale te- 
korten voor de rampok-matjan aan te vul- 
len. 
The origin of the Tiger in Java is uncertain. 
Nowadays the Tiger only occurs in Malay- 
sia and Sumatra. However, it has been de- 
finitely introduced in Java in earlier times, 
most probably also as a replenishment of 
local shortages due to rampok-matjan ce- 
remonies. 

Voor een gedegen beschouwing 
van de introductie-problematiek kan 
echter niet volstaan worden met het 
handjevol gebruikssoorten die bewust 
zijn versleept en wat lokale ecologische 
veranderingen veroorzaakten. Veel van 
de recente invasies van de moderne mens 
hebben alleen succes gehad dank zij de 
onbewust (en soms zelfs bewust) meege- 
nomen ziektekiemen (McNeill, 1976). 
Bij deze kolonisatiepogingen werd naast 
zogenaamd 'nuttige' of gebruiks- 
soorten meestal ook een indrukwekkend 

scala van juist 'lastige' en zelfs voor het 
menselijk welzijn 'onnutte' soorten in- 
gevoerd: planten zowel als dieren, en 
dan niet uitsluitend de  verstekelingen 
zoals de Rat of de 'onkruideri' tussen het 
zaaizaad. 

Een voorbeeld van een zeer ingrij- 
pend introductieproces, waarin andere 
dan 'nuttige' organismen een overheer- 
sende rol speelden, is de natuurlijke 
historie van Java. Veel van de oorspron- 
kelijke fauna van dit eens met dicht re- 
genwoud bedekte eiland is rond het he- 
gin van de jaartelling de vergetelheid in- 
gedreven door de introductie van allerlei 
dieren van het Indiase thuisland; zo wer- 
den de  Panter (foto I ) ,  de  Zwartnekhaas 
(foto 2 ) ,  de Mangoest, de Pauw. en een 
giftige adder geïritroducterd. Tegrlijkcr- 
tijd werden mogelijk van dichterbij ook 
de Tijger (foto J) en het Aziatische rund 
(de Banteng, foto 4)  naar Java gehaald. 
Onder de stuwende kracht van de India- 
se cultuurinvloed op het landschap en de 
autochtone bevolking hebben deze soor- 
ten zich met wisselend succes gevestigd 
ten koste van onder meer de Maleise 
beer, de Nevelpanter, de Goudkat, de 
Orang-utan, de Siamang, en de Argus- 
fazant, en mogelijk zelfs een dwergoli- 
fant, een nijlpaard, en een groot hert, 
waarvan het bestaan alleen uit fossiele 
resten bekend is geworden (Hooyer, 
1968; Whitmore, 1987). 

Uit de cult~iurhistorie van Indone- 
sië en India blijkt dat deze introducties 

een bijzondere religieuze onderstroom 
hadden. Met name de complexe offtui- 
tuelen van vroegere hindoeïstische en 
boeddhistische tradities uit Zuid-Azië 
(Crooke, 1894) kunnen een drijfveer ge- 
weest zijn om deze dieren te importeren. 
Van Java is bekend dat tot het begin van 
deze eeuw bij bijzondere gelegenheden 
een 'rampok matjan' werd georgani- 
seerd door de hoge kaste (Pigeaud, 
1938). Daarbij werden van elders inge- 
voerde panters en tijgers tegelijk losgela- 
ten op een open vlakte te midden van 
een verzamelde menigte, die in cordon 
opdrong naar het gevaarlijke centrale 
punt, 'beschermd' door een eerste rij 
met pieken uitgeruste dappere jonge- 
mannen (foto 5 ) .  De katten werden zo 
in het nauw gedreven dat ze uiteindelijk 
in de massa sprongen waar ze vermoord 
moesten worden. Zulke moordpartijen 
konden echter ook gcmakkelijk leiden 
tot ernstige ongevallen onder de toe- 
schouwende deelnemers, waarvan er niet 
zelden enkele stierven: 'opgeofferd' 
voor het heil van het koninkrijkje. Daar- 
bij was het echter ook geenszins uitgeslo- 
ten dat er wel eens een kat ontsnapte. 

De introducties in Java waren een 
uiting van een religieuze drijfveer die 
verder lijkt te reiken dan het Indiase oor- 
spronggebied. Het Indiase cultuurgoed 
werd in de archipel geïmplanteerd door 
welgestelden met hun gevolg die kwa- 
men om nieuwe koninkrijkjes te stichten 
onder de invloed van hun religieuze 
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principes. Die principes en het daarmee 
verbonden cultuurgoed waren van Indo- 
europese oorsprong. 

Na 1400 werd de Indiase cultuur 
verdrongen door twee nieuwe invasiegol- 
ven van westerse oorsprong: de eerste 
werd gedreven door een militant islami- 
tische invasiedrang, op de voet gevolgd 
door een vloedgolf van christelijk han- 
delskolonialisme. Met name het West- 
europese kolonialisme voegde een groot 
scala aan nieuwe soorten toe. Sommige 
daarvan, zoals de Oliepalm (Elaeis gui- 
neensis) , illustreren hoe in een geslaagde 
opmars ten koste van hele wouden in- 
heemse soorten, de mens een onontbeer- 
lijke rol speelde. Rond 1835 werd een 
oliepalmpit vanuit West-Afrika gesmok- 
keld en in Java uitgepoot. Van zichzelf 
had deze boom kennelijk weinig kans 
zich te vestigen in het nieuwe land, maar 
in ruil voor de produktie van pitten voor 
onder meer de margarine- en zeepberei- 
ding heeft de palm zijn gastheer voor 
zijn welslagen weten in te zetten. De 
laatste decennia wordt in heel Zuidoost- 
Azië het regenwoud platgeslagen om 
oliepalmplantages aan te leggen en de 
palm moet nu wel haast tot de dominan- 
te soorten worden gerekend. De Suma- 
traanse variëteit bleek bovendien zo pro- 
duktief dat hij weer naar West-Afrika 
werd teruggekocht en daar nu de oor- 
spronkelijke soort verdringt (Heywood, 
1978). 

'Domus- ticatie' 
Het lijkt erop dat historische invasies een 
traditionele onderstroom hebben; een 
onderstroom die terugvoert naar een 
'Indo-europees' erfgoed. In de bronstijd 
zwermden vanaf de noordelijke oevers 
van de Zwarte Zee bendes bereden krij- 
gers uit over een brede strook van sub- 
tropisch Eurazië om overal hun eigen ko- 
ninkrijkjes te stichten onder de inheem- 
se volkjes. In India vormden ze de heer- 
sende kasten. Die 'Indo-europeanen' 
hebben waarschijnlijk voor het eerst be- 
wust andere organismen meegevoerd 
(Hahn, 1971). Het ging daarbij met na- 
me om organismen die als het ware bij 
het vertrouwde milieu - d. w. z. 'domus' 
in het Latijn - hoorden en zeker niet 
noodzakelijkerwijs echt 'gedomesticeerd' 
hoefden te zijn. Zo werden daar bijvoor- 
beeld heel nadrukkelijk ook enkele spec- 
taculaire 'wilde' diersoorten bijgere- 
kend, zoals het hele scala in Java geïntro- 
duceerde dieren (foto 6), en verder on- 
der meer vooral het Edelhert (Cervus 

elaphus) en het Wilde zwijn (Sas scmfi) 
die een belangrijke rol in de religie 
speelden, en waarvan enkele nu alleen 
nog maar als 'jachtwild' zijn te her- 
kennen. 

Deze kleine groepen mensen ble- 
ken in staat hele landstreken letterlijk te 
onderwerpen, waarbij niet alleen de in- 
heemse bevolking het slachtoffer werd 
maar ook het landschap grondig over- 
hoop werd gehaald door ontginning, 
uitroeiingscampagnes en introducties 
van 'domus'soorten, al dan niet werke- 
lijk 'gedomesticeerd'. Daarbij werden 
deze mensen kennelijk gedreven door 
een van nature assertieve instelling, een 
superieure technologie en inzicht in het 
belang van een religieus referentiekader. 
Hoe het ook zij, de traditionele on- 
derstroom die de imperialistische ge- 
schiedenis van de beschaving heeft op- 
gestuwd, lijkt voor het eerst een duide- 
lijke vorm te krijgen in de Genesis- 
mythe. En met de opkomst van het 
christendom, gevolgd door de islam, 
zijn de massale ecologische veranderin- 
gen waarbij introducties een belangrijke 
rol speelden, pas goed op gang gekomen 
(White, 1967; Crosby, 1986). 

De belevingswereld van mensen 
gaat uit van een referentiekader waarvan 
de hoofdstructuur in de jeugd is inge- 
prent en die bestaat uit ervaringen met 
het 'milieu' van de 'domus' ingepast in 
de structuur van een mythe of funda- 
menteel verhaal. In traditionele culturen 
was die mythe een dynamisch overgele- 
verd beeld van de cultuur van vele gene- 
raties, en de basis van de religie (Geertz, 
1966). De Genesis-mythe van de 'mo- 
derne godsdiensten' is echter een in een 
boek vastgelegd verhaal dat ontstond in 
een stedelijk cultuurpatroon van het 
Midden-Oosten. 

De introductie van 'domusJ- 
soorten is van oudsher mogelijk ingege- 
ven geweest door de wens om zich in een 
nieuwe omgeving beter 'thuis' te voe- 
len, maar wordt de laatste tweeduizend 
jaar daarin krachtig versterkt door de 
mythe die de gelovigen een heilig 'rent- 
meesterschap' van de hele aarde toezeg- 
de. Zo werd de Europese cultuur duur- 
zaam beïnvloed door een mythisch refe- 
rentiekader dat de mens ver 'boven' de 
natuur plaatst. De mens wordt geboden 
uitbater te zijn van de natuur en de my- 
the verzuimt hoe dan ook richtlijnen te 
geven voor het verwerven van een har- 
monische plaats in die natuur. De mythe 
legt maar één taboe op, en wel het doen 
van onderzoek: het nemen van de boom 
van kennis. 

Oppervlakkig bezien lijkt het mis- 
schien dat het idee van het rentmeester- 
schap, dat gewoonlijk aan de mythe 
wordt ontleend, een aanzet is voor een 
doelmatige beheersing van de natuur, 
maar uit de geschiedenis lijkt zich een 
andere visie op te dringen: het ziet er- 
naar uit dat het uiteindelijk gaat om 
'dienstbaarheid' van de mens aan een 
selecte verzameling 'domus'-organismen 
die de wereld veroveren en ernstig verar- 
men. Dit complex van imperialistische 
krachten waarin de mens een rol speelt, 
kan het best worden aangeduid als 
'domus- ticatie' . 

Europa is het voorbeeld van een 
'gedomus-ticeerd' continent. Vrijwel al- 

Foto 4. De Banteng is een van de Oostazia- 
tische 'domus1-soorten; zijn habitat wordt 
bepaald door de mens. 
The Banteng is an Eastasian species cha- 
racteristic for habitats dominated by man. 
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achter rasters verbannen of gevangen ge- 
Let. Maar ook alle andere continenten 
waarop Europeanen hun cultuurstempel 
hebben gedrukt, zijn inmiddels verwor- 
den tot een 'cultuurlandschap' of gede- 
gradeerd tot woestijn (Crosbv, 1986) 
Onder de be~ie lende  leiding van de 
Genesis-mvthc hebben 'beschaafde' vol- 
ken steeds een expansieve verove- 
ringsstraregie gevolgd die tijdelijk een 
paradijselijke welvaart opleverde tcn 
koste van de wilde natuur elders. Aan- 
vankelijk werd de welvaart ontleend aan 
plundering van natuurlijke hulpbron- 
nen dicht bij de 'domus' ,  zo ook in het 
net gekerstende Europa. Maar toen de 
natuurlijke rijkdom rond de 1Se eeuw 
uitgeput was, zocht men het verder weg, 
in koloniën. Voor zover die koloniën 
niet werden omgevormd tot neo-Euro- 
pa's waarin de kolonisten zich vestigden, 
heten ze nu de 'derde wereld', maar ko- 
loniën zijn het nog immer. 

Natuurbehoud? 
Nieuw-Zeeland is een neo-Europa waar- 
in het proces van introductie en ecolo- 
gisch verval uiteindelijk leidde tot de op- 
komst van een streven tot natuurbe- 
houd. De twee grote eilanden waren 
sinds hun afsplitsing van Pangea, vele 
miljoenen jaren geleden, geïsoleerd ge- 
bleven totdat ze opeens, een kleine dui- 
zend jaar geleden, gekoloniseerd worden 
door mensen. Eerst kwamen de  Polynesi- 
sche Maori's die in enkele generaties tijd 
de unieke megafauna uitroeiden. Daar- 
na,  nog geen tweehonderd jaar geleden, 
volgde een Europese invasie die het land 
in één generatie landschappelijk en eco- 
logisch totaal wist om te vormen tot een 
vrijwel volmaakte Europese 'domus'. 
Het land is nu voor bijna 80% ontdaan 
van al het oorspronkelijke oerbos (Fleet. 
1984) ,  niet alleen vanwege ontginning 
en roofbouw, maar ook omdat de plan- 
ten vrijwel geen verweer bleken te heb- 
ben tegen de geiten, schapen, herten, 
varkens, paarden en konijnen die door 
de Engelse kolonisten werden uitgezet 
(Dunbar & Hughes, 1974). De opvalleri- 
de  verarming en erosie waaraan de wilde 
natuur ten prooi is gevallen onder de 
Europesc invasie, heeft er enkele decen- 
nia geleden toe geleid dat de problema- 
tiek van introducties onderkend werd. 
Dit had massale uitroeiings-campagnes 
tot gevolg van enkele van d e  grotere 
geïntroduceerde 'wilde' dieren, en is re- 
centelijk tot een paranoia uitgegroeid 

die bepaalt dat zelfs binnenkomende Foto 5. Een rampok-matjan: offerritueel in 
reizigers met insekticiden bespoten moe- Midden-Java aan het einde van de vorige 

eeuw. ten worden. Rampok-matjan in Java: a traditional sacri- 
Maar G r i  van de geïntroduceerde f i c i a l  ceremony at the end of last century,  

dieren die het meest heeft bijgedragen 
aan liet ecologisch vewal werd ontzien 
(Ca~~ghiey .  1083). Ongeacht de aan- 
toonbaar ernstige schade die voor e11 
door het schaap aan de wilde natuur was 
toegebracht (O'Connor. 1086). moest 
deze 'steunpila;ir' van de economie 'over 
het hoofd' gezien worden (foto i ) :  het 
ter discmsie stellen van het schaap in 
verband met deze problematiek binnen 
het beleid lciddc tot in de jaren tachtig 
tot grote politieke onrust en ambtelijke 
olidagen.  
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Beleid 
Het voorbeeld van Nieuw-Zeeland geeft 
prachtig aan dat het inzicht in de nood- 
zaak van natuurbehoud nu weliswaar be- 
gint te dagen, maar dat zulks niet auto- 
matisch betekent dat een herstel van 
ecologische condities structureel kan 
worden aangepakt. Dat lijkt ook te gel- 
den voor Nederland. De reden daarvoor 
is ongetwijfeld een dogmatische visie die 
alleen betrekking heeft op de economie 
van de 'domus', en maar weinig zicht 
biedt op de ecologie van het land. Zo- 

van overgeschoten 'natuurgebieden' in 
parken en reservaten wel de goede weg is 
om natuurbehoud gestalte te geven, al is 
het vaak door de omstandigheden wel de 
enige manier om unieke 'wilde' orga- 
nismen te behoeden voor uitsterven. De 
roep om natuurbehoud is immers ge- 
richt op een streven naar een ingrijpende 
revolutie in het denken die door het ac- 
cepteren van de 'wildheid' van de Na- 
tuur meer kansen biedt op een leefbare 
wereld, en verder ecologisch verval tot 
staan zal kunnen brengen door de oorza- 

bannen. De ecologische hoofdstructuur 
kan een ideologisch raamwerk zijn om 
uiteindelijk de 'wildheid' van grote ge- 
biedselementen toe te laten in het 
bestel. De ecologische kwaliteit van de 
gemeenschappen van organismen in die 
hoofdstructuur zullen dan de graadme- 
ter zijn van het functioneren van de er- 
aan grenzende sociaal-economische 'do- 
mus'. Als daarmee 'wildheid' de politie- 
ke waardering kan krijgen die een ge- 
zonde ecologische situatie vereist, dan 
zullen mogelijk op het politieke niveau 

lang de welvaart het toelaat en de poli- 
tieke druk groot genoeg blijft, valt er te 
praten over natuurbehoud en restauratie 
van natuurwaarden, maar de oorzaken 
van ecologisch verval moeten haast per 
definitie ontzien worden. 

In de zogenaamd ontwikkelde we- 
reld is een opportunistisch beleidsstre- 
ven te bespeuren dat onder politieke 
druk genegen is om relicten van oor- 
spronkelijk erfgoed als erkend waardevol 
deel te 'domus-ticeren' als de economi- 
sche toestand dat toelaat. Soms wordt er 
zelfs financiële ruimte gemaakt voor du- 
re herintroducties om een mogelijke 
restauratie cosmetisch op te fleuren. De 
vraag daarbij is of het 'domus-ticeren' 

ken van de problemen in plaats van de Foto 6. Wilde dieren speelden een belang- 
symptomen te bestrijden. rijke rol in de cultuur van de Indo-europese 
, - 

Laat dit niet bedoeld zijn om de ~ ~ ~ ~ ~ ? & l s  were of paramount importan- 
pogingen tot natuurbe- Ce in the culture of Indo-European colo- . . 

houd, herstel en herintroducties in par- nists. 
ken en reservaten te verwerpen: integen- 
deel! De economische situatie biedt nu 
de kansen om de 'wilde natuur' zo te la- 
ten infiltreren in het 'domus'-beeld dat 
de r domusticatie'-drang teruggedrongen 
kan worden. Nederland heeft in het Na- 
tuurbeleidsplan een officieel mecha- 
nisme dat, via de visie van de ecologische 
hoofdstructuur, mogelijk een steunpi- 
laar van die natuurbehoud-revolutie zou 
kunnen worden - en geleidelijk het 
spook van de 'domus-ticatie' kan uit- 



van het landsbeleid ook de  oorzaken van 
het verval effectief bespreekbaar wor- 
den, zoals de  overbevolking, het deca- 
dente welvaartsniveau met het ver- 
kwistende consumptiepatroon, d e  over- 
produktie van geïntroduceerde nuts- en 
gezelschapsdieren, en  het voortbestaan 
van de  'domus-ticatie'-obsessie. 

Zoiets klinkt misschien wat naïef 
idealistisch als men beseft dat Nederland 
het idee van een ecologische hoofdstmc- 
tuur alleen ten uitvoer kan brengen 
dank zij een exorbitante welvaart; het 
bestel kan nu  voorheen produktief ge- 
bied 'vrij' maken, of zelfs nieuw land in 
d e  polders daarvoor bestemmen. Ook d e  
inrichting en  restauratie van zulke vrij- 
gestelde gebieden zal langdurig afhan- 
kelijk zijn van welvaart en een daarvan 
afgeleide politieke dmk. Bovendien 
moet dan maar even 'over het hoofd' ge- 
zien worden dat veel van die welvaart 
mogelijk is ten koste van natuurlijke 
hulpbronnen en een wilde natuur el- 
ders, vooral i n  de  'derde wereld'! 

Het is verheugend te bemerken 
dat natuurbehoud steeds meer politieke 
aandacht krijgt. Internationaal gezien is 
die toename in aandacht echter evenre- 
dig met het ecologisch verval van vrijwel 
alle ecosysteemtypen. Het ziet er dan 
ook nog niet naar uit dat de  aandacht in 
daden wordt omgezet; een van de  rede- 
nen voor d e  onmacht is dat een aantal 
fundamentele ideologische waarden van 
d e  dominante politieke machten een 
oplossing van de  problemen in  de  weg 
staat. 

Foto 7. Als 'steunpilaar' van de economie 
werd het schaap 'over het hoofd' gezien. . 
Because of their economic interest sheep 
could go on eating. . 

Die fundamentele waarden zijn 
een erfgoed waarvan de  oorsprong bre- 
der lijkt te zijn dan simpele menselijke 
drijfveren. Het besef dat de  mens alleen 
d e  rol van 'dienstbare' verbreider voor 
een groep 'domus'organismen inneemt 
leidt tot de  vraag: Welke 'bedoelingen' 
heeft d e  gemeenschap van organismen, 
waarmee de  moderne mens zo'n hecht 
'domus-ticatie'-verbond sloot en die d e  
wereld letterlijk verovert? Die vraag is 
nijpend, omdat het erop lijkt dat die be- 
doelingen in een versnellend tempo tot 
de  ondergang van de  mens zullen lei- 
den. 
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Summary 
Introduaion: from 'domus-tication' to 
nature conservation? 
The motives for introduction of organisms 
are being extracted from the natural and co- 
lonial history of Java. It is proposed that the 
most successful imperialistic conquests in the 
world were the result of assemblies of orga- 
nisms in which man played the transporter 
rok; especially Indo-europeans have been 
the dominant mediators from the beginning. 
The success of their conquests seems to have 
been based on an urge to recreate a 'domus', 
or familiar environment, wherever they tried 
to settle. That urge eventually got a moral 
backing in the Genesis-myth. The most suc- 
cessful waves of colonialism emerged in 
Christian societies, and have led to much of 
the American and Australian continents, 
New Zealand, as wel1 as parts of Africa being 
transformed into neo-Europes. 
It is proposed to consider introductions as 
part of a complex interaction pattern of orga- 
nisms called 'domustication'. 
Nature conservation is a movement emerging 
when much of the occupied land has been 
'domus-ticated'; political interactions then 
determine that some areas may be establis- 
hed as 'reserves'; smal1 'islands' in the 
culture-landscape to be managed so as to 
conserve as much 'wild' organisms as is feasi- 
ble. It may be said that in reserves the last 
remnants of 'wildness' have finally been in- 
corporated in the 'domus'; to such an extent 
that people may try to even 're-introduce' lo- 
cally extinct wild organisms. Alternatively 
the nature conservation movement may use 
the 'reserve' concept so as to contain the 
'domus-tication' urge. The concept of the 
National ecological network in the Nature 
Policy Plan of The Netherlands may be an 
exemplary initiative to accomplish this. 
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