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Zo op de overgang van het oude en het nieuwe 
jaar ontkom ik er niet aan om terug te kijken 
en vooruit te blikken. Om te beginnen was 

2022 het jaar waarin vele uitgestelde congressen ein-
delijk door konden gaan, wat niet altijd even soepel 
ging. Het grote internationale entomologiecongres 
(ICE) in Helsinki bijvoorbeeld, wat gewoonlijk zo’n 
drieduizend deelnemers trekt maar nu twee jaar 
was uitgesteld, verliep zeer chaotisch. Veel sprekers 
en symposia-organisatoren hadden afgezegd, maar 
op de een of andere manier leek die informatie niet 
door te dringen tot de overkoepelende organisatie, 
waardoor symposia leeg bleven of maar twee van de 
acht presentaties doorgingen. Andere congressen 
verliepen beter, hoewel op het Europese congres voor 
evolutiebiologie (ESEB) internationale verschillen in 
inzichten over mondkapjesgebruik voor verwarring 
en consternatie zorgden. De Amerikanen liepen allen 
met mondkap, terwijl de meeste Europeanen zonder 
waren. Na een dag met opgetrokken wenkbrauwen 
naar elkaar, respecteerde men elkaars keuze gelukkig 
en verliep dit congres heel soepel en zelfs zonder 
coronabesmettingen, wat met 1.500 mensen toch 
bijzonder is. Ook de nationale congressen, zoals de 
NERN, de NLSEB en de NEV, konden eindelijk weer 
doorgaan, en het was een waar genoegen om elkaar 
weer tegen het lijf te lopen, ongeplande praatjes bij 
te wonen, en onverwachte ontmoetingen te hebben, 
heerlijk.
Toch is er wat veranderd in ons gedrag. We nemen 
niet meer automatisch aan dat iedereen kan komen, 
we vinden het logisch dat een spreker uit Verweggi-
stan een online presentatie geeft, we komen vooral 
per trein naar de congressen en we maken keuzes 
naar welke congressen we gaan, meer dan voorheen 
denk ik. Natuurlijk is in ons dagelijks leven ook een 

en ander veranderd, door de oorlog, de energiecrisis 
en de stikstofcrisis stoken we nu een stuk minder, 
trekken we een extra trui aan als we het koud hebben, 
maaien we minder en zijn vegetarische maaltijden 
meer regel dan uitzondering. Nu is het wel de vraag 
wie ‘we’ zijn in dit verhaal. Leef ik in een bubbel of 
passen de meeste mensen zich aan? De schreeuwers 
maken het lastig om algemene trends te zien. Uit 
de krant las ik in ieder geval het goeie nieuws dat de 
biodiversiteitstop een succes was. Maar daadwerke-
lijke maatregelen van overheidswege om de natuur 
nu voorrang te geven in plaats van de economie heb 
ik nog niet vernomen. 
Wat willen, kunnen en gaan we de komende tijd doen 
en vooral laten om de biodiversiteit te stimuleren 
en bevorderen? Gaan we consuminderen, minder 
online bestellingen doen en minder eten weggooien? 
En meer spullen en kleding hergebruiken? Gaat er 
meer kleding op de markt gebracht worden waar geen 
microplastics uit loskomen bij het wassen? En gaan 
we meer lichten uitdoen ten behoeve van de nacht-
dieren? Mijn wens is dat wij met z’n allen, de mensen, 
ons bewuster worden van ons zeer beperkte zicht 
en reuk op de wereld, en van de veelheid aan dieren 
en planten met heel anders ingestelde zintuigen en 
behoeften in en om ons heen, waar we ruimte voor 
laten en maken. Een gezond 2023! 

Astrid T. Groot werkt als evolutiebioloog bij het 
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem 
Dynamica van de Universiteit van Amsterdam

Gedragsveranderingen?

column Astrid Groot

Leef ik in een 
bubbel of passen 
de meeste mensen 
zich aan?

C

ANTROPOCEEN
Antropoceen: een tijdvak dat niet zonder mensheid kan! Mensen in de 
oude wereld gingen vanaf circa twee miljoen jaar geleden stenen werk-
tuigen gebruiken. Circa driehonderduizend jaar geleden werd vuur door 
hen algemeen beheerst. De intocht van de moderne mens in Australië 
vond zo’n zestigduizend jaar geleden plaats, in de beide Amerika’s vijf-
tienduizend jaar geleden; beide met zware impact op de levende wereld. 
Wanneer zou een antropoceentijdvak dan moeten beginnen om wereld-
wijd te kunnen gelden (zie: peiling, Bionieuws 20, 2022)? Ja, het begrip is 
wel nuttig als fase in de aardgeschiedenis – niet als tijdseenheid.
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DOOR LUDO HELLEMANS 

Op Eerste Kerstdag 25 december 
2022 overleed celbioloog en 
klinisch geneticus Joep Geraedts, 

geboren 17 april 1948 te Swalmen. Tot 
zijn emeritaat in 2013 was hij hoogleraar 
genetica en celbiologie aan de Universiteit 
Maastricht en voorzitter van verschillende 
organisaties voor klinische genetica en 
voortplantingsonderzoek, waaronder de 
European Society of Human Reproduction 
and Embryology. Hij gaf HOVO-onderwijs 

en was actief in de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij.
Professor Geraedts was een pionier van menselijk embryo-onderzoek. Zo 
stond hij aan de wieg van de eerste reageerbuisbevruchting in Nederland. 
Ook zette hij zich vastberaden in om klinisch genetisch onderzoek op 
embryo’s mogelijk te maken teneinde ongeneeslijke erfelijke ziektes 
te voorkomen, met pre-implantatiediagnostiek (PGD) en pre-implan-
tatie genetische tests (PGT). Geraedts heeft een voorname rol gespeeld 
in de lastige debatten in Nederland rondom erfelijkheidsonderzoek en 
voortplanting, en de maatschappelijke acceptatie daarvan. PGD en PGT 
hebben het voordeel boven vruchtwaterpuncties en vlokkentesten dat 
het onderzoek nog voor de zwangerschap plaatsvindt. Abortus is niet aan 
de orde en daarom zijn er in confessionele milieus minder bezwaren. 
Tijdens het Darwinjaar 2009 bemerkte Geraedts dat menselijke evolutie 
geen aandacht kreeg aan de Universiteit Maastricht. Om dat gemis te 
verhelpen nam Geraedts het initiatief om een jaarlijkse wisselleerstoel 
in te stellen. De Eugène Dubois-wisselleerstoel werd vernoemd naar de 
Nederlandse paleontoloog die de Pithecanthropus (nu: Homo erectus) 
heeft gevonden. Er werd een stichting opgericht, de Stichting Eugène 
Dubois, waarvan Geraedts voorzitter werd. Deze stichting selecteert 
kandidaten voor de wisselleerstoel en heeft een klein maar informatief 
museum in het gebouw van het Familiemuseum te Eijsden, op een steen-
worp afstand van het geboortehuis van Eugène Dubois. De wisselleer-
stoel werd een groot succes. De eerste leerstoelhouder was Frans de Waal. 
Vorig jaar was het bioloog en essayist Tijs Goldschmidt. Andere bekleders 
van deze leerstoel waren bijvoorbeeld archeologe José Joordens en antro-
pologe Katarina Harvati. Het succes van deze unieke leerstoel is volledig 
te wijten aan het talent en de inzet van Geraedts.
Joep (zo wilde hij worden aangesproken door medewerkers en studenten) 
was een scherpzinnig onderzoeker, een bevlogen docent en een creatieve 
organisator. Hij was ook een optimist in hart en nieren die met gevoel 
van humor rust wist te brengen in stressvolle situaties. Humor was hem 
eigen. Joep hield van woordgrapjes die hij met twinkelende ogen te berde 
bracht. Het heeft studenten en medewerkers geholpen om tegenslagen 
te verwerken. 
Joep Geraedts was een veelzijdig mens. Hij fi etste graag door de Limburg-
se natuur en zette zich in voor het culturele leven in de regio. Hij was tot 
aan zijn dood rector magnifi cus (manjefi eke rector) van de Narren Univer-
siteit van Limburg (NUL). Dat is de oudste universiteit van Limburg en 
heeft humor hoog – zéér hoog – in het vaandel staan, maar ook weten-
schappelijk onderzoek naar tradities en folklore. Bij de drukbezochte 
afscheidsbijeenkomst in de Maastrichtse Janskerk op 3 januari werd zijn 
kist voorafgegaan door een cortège van NUL-hoogleraren in vol ornaat. 

Ludo Hellemans is oud-bestuurslid van de Stichting Eugène Dubois, waarvan 
Joep Geraedts voorzitter was.
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