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Leve de groei

Groei is negatieve krimp, krimp is 

negatieve groei. Wat niet sterven 

kan, kan niet leven. Maar er zijn 

mensen die oneindig lang willen 

leven. Er zijn mensen die denken 

dat dat kan. Binnenkort zelfs al. 

Maar dat is hoofdstuk vijf. Niet 

alle groei is levende groei. Het 

heelal zet uit. De aarde wordt 

gevormd uit planetaire nevel. De 

aardkorst groeit. Sommige mensen 

beschouwen het universum als 

een levend wezen, de Big Bang 

als geboorte… Maar als je dat niet 

doet? Dan was er eerst een heel 

heel lange tijd levenloze materie, 

en toen - geleidelijk of opeens? - 

LEVEN. Hoe kan dat? WAT IS LEVEN? 

Wanneer is het leven ontstaan? 

Wanneer wordt dode materie 

levend? Wanneer wordt scheikunde 

biologie? Wanneer wordt groei: 

geboorte - dood - geboorte…

De kip en het ei  
van de evolutie

Is het leven op onze planeet uniek 

in het universum? Zijn we er vroeg 

bij? Een kosmisch nakomertje? 

WAAR IS IEDEREEN? We weten het 

niet. We weten wel dat het leven 

hier zo’n 4 miljard jaar geleden 

ontstaat. Dan verschijnen twee 

belangrijke bouwstenen: RNA, en 

aminozuren. De kip en het ei van 

de evolutie. RNA codeert voor 

aminozuren, en zonder aminozuren 

geen RNA. Een lange keten van 

aminozuren vormt een eiwit, en 

eiwitten vormen ons. Zeg mij uit 

welke eiwitten je bestaat en ik zeg 

je wie je bent. RNA en aminozuren 

zijn de eerste stukjes scheikunde 

die zich kunnen reproduceren. 

Dankzij deze truc staan ze bekend 

als HET BEGIN VAN ALLE LEVEN. 

Onze oerouders. En na vier miljard 

jaar zijn ze nog steeds springlevend. 
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Aanwezig in ieder levend wezen op 

aarde: van mens tot schimmel, van 

brandnetel tot neusaap. 

De ingrediënten  
van de oersoep

Het eerste muziekstuk in GROEI 

is geïnspireerd op de borrelende 

oersoep en de daarin krioelende 

aminozuren. In de natuur 

komen zo’n 500 verschillende 

aminozuren voor. De mens moet 

het met precies twintig doen.  

Die twintig aminozuren zijn 

lange en minder lange ketens 

van vijf basale atomen: koolstof 

(C), waterstof (H), Stikstof (N) 

en zuurstof (O). Methionine en 

Cysteïne bevatten ook nog zwavel 

(S). Als in een potje atomair 

scrabbelen. Of als kettingen van 

elektronenmicroscopisch kleine 

kraaltjes. 

Zo’n ketting is niet één- maar 

driedimensionaal en bestaat 

uit vier delen. Drie van deze 

‘ledematen’ zijn in elk aminozuur 

hetzelfde. De vierde, met de 

oneerbiedige naam ‘restgroep’ 

(R), maakt het verschil. Als een 

hand met dan weer 3 vingers, 

dan weer 12, dan weer gelakte 

nagels, dan weer helemaal geen 

nagels, enzovoorts. In 20 variaties 

dus - van Alanine tot Valine - en 

die variaties bepalen hoe het 

aminozuur zich gedraagt, hoe het 

reageert op andere stoffen, en 

welke vorm het krijgt. Want een 

rij aminozuren blijft geen rij - het 

gaat zich wentelen, opkrullen 

dubbelvouwen en nogmaals 

opkrullen, tot het een unieke, 

driedimensionale vorm is. Bijna al 

een wezentje.
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We zijn dolblij en zielsgelukkig met  

de geboorte van onze aminozoon

Methionine
15 april, min 4 miljard 1982, kwart over 11, 3500  

micro micro micro micro micro gram

broertje van Alanine, Arginine, Asparagine,  

Asparaginezuur, Cysteïne, Glutamine,  

Glutaminezuur, Glycine, Histidine, Isoleucine,  

Leucine, Lysine (erg oplosbaar), Fenylalanine,  

Proline, Serine, Threonine (erg oplosbaar),  

Tryptofaan, Tyrosine, en Valine. 

Liefs, de trotse ouders,  

de ruimte, de zon, de aarde, en de oersoep

Muziek 

De vier delen van elke aminozuur 

worden bijeengehouden door 

een centraal koolstof atoom, met 

de prachtige naam ‘alpha C’. De 

eindbaas van elk aminozuur. De 

centrale C op de piano…

Zoals Bach de letters van zijn naam 

tot thema voor een fuga maakte 

(B-A-C-H, de H is de Duitse bena-

ming voor onze Bes), zo hebben wij 

geprobeerd de letterreeks van het 

aminozuur Methionine te verklan-

ken. 

De chemische code van Methioni-

ne is: C(alpha)H - H2N - CO3H - CH2 

CH2 S CH3. Dat werd in muzikale 

termen (Middel) C - Bes -  

Bes Bes Fis - C Es Es Es Bes - C Bes 

C Bes D C Bes. 

Niet alle letters uit de scheikunde 

zijn pianotoetsen, dus het is een 

combinatie van ‘logische’ koppe-

ling (atoom C - noot C, atoom H 

- noot Bes, zoals bij Bach) en ook 

muzikale smaak (en een beetje 

toeval). De S werd een D, en niet 

een Es, die al voor de O gebruikt 

werd, want dat klonk beter.

In de muziek die uiteindelijk uit 

deze reeks ontstaan is, hoor je het 

aminozuur groeien, dupliceren, 

achter zichzelf aanzitten, zich vast-

plakken en dubbelvouwen. Zwem-

mend in de oersoep. Het eerste 

leven is geboren!
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Fossielen van 
onze verre  
voorouders 

Het Cambrium is het geologisch 

tijdvak van 542 tot 488 miljoen 

jaar geleden. Lang na het eerste 

ontstaan van het leven. Het leven 

op aarde speelde zich tijdens 

het Cambrium volledig af IN 

HET ONDIEPE GEDEELTE VAN 

DE OCEAAN, waar al zuurstof 

voorkwam. Dieren die stierven 

konden in de diepere oceaan 

terechtkomen waar nog geen 

zuurstof was. Vooral die fossielen 

zijn goed bewaard gebleven. In 

aardlagen uit eerdere perioden zijn 

bijna geen fossielen gevonden en 

de organismen uit die voorgaande 

era’s hebben een veel minder 

complexe leefwijze. Denk aan 

sponzen of eencelligen. In de 

gesteenten die dateren uit het 

Cambrium is een gigantische 

diversiteit gevonden: een explosie 

van nieuwe organismen. 

Veel van de uit het Cambrium 

bekende dieren hebben unieke 

kenmerken, die niet voorkomen in 

andere groepen van organismen. 

Dat betekent dat ze niet alleen 

nieuwe soorten vormden maar ook 

hoger in de taxonomische indeling 

als nieuwe stammen gezien 

worden: de zogenaamde fyla. 

Veel van deze fyla zijn weer 

uitgestorven, maar de fyla die 

overbleven, zijn vandaag de dag 

extreem soortenrijke groepen. 

Zo zijn de fyla ARTHROPODA 

(geleedpotigen, zoals insecten, 

spinnen, kreeften), MOLLUSCA 

(slakken, schelpdieren) en 

ECHINODERMATA (zeesterren, zee-

egels) ontstaan in het Cambrium. 

Ook de CHORDATA stammen uit het 

Cambrium, dit zijn dieren met in 
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versnellen. Tijdens het Ediacarium 

leefden organismen door voedsel 

uit het water te filteren of door 

algen te grazen. De toename van 

zuurstof tijdens het Cambrium 

betekende meer energie, 

waardoor dieren actief begonnen 

te bewegen in plaats van passief 

rond te dobberen. Voedsel kon nu 

zwemmend en gravend gezocht 

worden, wat ook weer nieuwe 

veranderingen in de uiterlijke 

kenmerken van organismen 

veroorzaakte. 

Door de toename van kalk 

ontstonden bovendien de eerste 

exoskeletten en tanden, en 

daarmee ook wapens en de eerste 

roofdieren. De toename van het 

aantal fossielen is voornamelijk 

te danken aan de harde delen die 

deze dieren door kalktoename 

konden ontwikkelen. Schilden 

en schelpen fossiliseren nu 

eenmaal beter. Van de trilobieten 

bijvoorbeeld zijn meer dan 

10.000 verschillende soorten 

bekend. Door het eten van 

dierlijk in plaats van plantaardig 

voedsel kregen organismen 

nog meer energie en betere 

spieren, wapens en zintuigen. De 

prooidieren evolueerden mee. 

Zij kregen schilden, pantsers en 

andere verdedigingstechnieken 

zoals camouflage. Er ontstonden 

evolutionaire wapenwedlopen 

en daarmee de eerste complexe 

ecosystemen zoals we die nu nog 

steeds kennen.

aanleg een ruggengraat: de groep 

waar ook de mens toebehoort. 

Beestjes als Pikaia zijn dus onze 

hele verre voorouders. En die van 

reptielen, amfibieën, mammoeten 

en roodborstjes. 

Feedbackloops 
en de  
evolutionaire  
wapenwedloop 

Maar hoe is de plotselinge toename 

van nieuwe fossielen tijdens het 

Cambrium te verklaren?

De voorouders van alle nieuwe fyla 

waren in aanleg (DNA) al aanwezig 

in de voorgaande periode, het 

Ediacarium, maar hadden nog 

niet geleid tot de fantastische 

veranderingen in morfologische 

variabiliteit die we kennen van het 

Cambrium. De Cambrische explosie 

was waarschijnlijk vooral een 

explosie van nieuwe ecosystemen. 

Ecosystemen worden gevormd 

door ingewikkelde feedback-loops 

waarin alles met alles samenhangt: 

Toen 650 miljoen jaar geleden de 

eerste zuurstofproductie op aarde 

door algen goed op gang kwam 

produceerden deze zoveel wolken 

dat de zon de aarde niet meer 

kon bereiken en de aarde geheel 

werd overdekt door een laag ijs. De 

SNOWBALL EARTH…

Vervolgens smolt het ijs weer en 

steeg het zeeniveau, waardoor 

gesteente erodeerde en kalk en 

fosfor in het water toenamen. Een 

toename van fosfor zorgt voor 

een toename van cyanobacteriën 

(alg-achtigen), die middels 

fotosynthese weer voor een 

toename van zuurstof zorgden. 

Doordat het ijs afnam kon meer 

zonlicht het water bereiken wat 

de fotosynthese nog meer deed 
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Muziek 

De muziek bestaat uit vier delen en slingert ons op 

zevenmijlslaarzen grofweg door een periode van 100 

miljoen jaar, inzoomend op het allerlei kleinste en 

uitzoomend naar het grotere plaatje om uiteindelijk te 

eindigen bij onze verre verre voorouder Pikaia.

  

Snowball Earth 

Een verklanking van de bevroren  

aardbol die begint te smelten. 

 

  

Ediacarium 

Dit deel draait om het principe van traag muterende 

kopieën; evolutie op genetische schaal. Een motiefje 

wordt overgenomen van instrument tot instrument, 

transformeert vervolgens en die verandering wordt 

vervolgens ook weer overgenomen. We horen langzaam 

veranderende kleine simpele organismen in een 

traag crescendo opbouwen naar het moment van de 

Cambrische explosie.

  

Cambrium  

Nieuwe motiefjes ontwikkelen zich nu in een hoger 

tempo. Soorten verschijnen en sterven uit. Hoekige 

haastige ritmes in 11/16 en 5/8 zijn als roofdieren die 

achter andere organismen aanjagen. Naarmate het 

stuk vordert wordt een nieuwe balans gevonden, de 

wapenwedloop mondt uit in een canonische shuffle, 

waarbij alle melodieën elkaar in de staart bijten als in 

een complex ecosysteem. 

 

 

 

Pikaia  

Een lied gezongen door één van de eerste gewervelde 

prooidieren, Pikaia. In de toetsen is een geëvolueerde 

versie van het beginthema (uit 2) te horen. Het 

lied wordt in toenemende mate onderbroken door 

erupties van een naderend roofdier met 5 ogen en een 

gigantische stofzuigerslurf als wapen: Opabinia.  

Hoofdstuk 2 Muziek Hoofdstuk 2 Muziek
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wanneer een trilobiet voorbijschiet

begraaf ik mij diep in het zand

zodat geen enkel roofdier mij ziet

en ik mij ooit tot mens voortplant

anomalocaris ziet me

wiwaxia wapent zich

hallucigenia bedwelmt me

opabinia slaat toe

nu het ijs is gesmolten

kalk mij gepantserd heeft

koolzuur uit de dampkring opklaart

de stromatoliet zuurstof geeft

nu de zon mij kan bereiken

richting geeft aan mijn bestaan

zie ik dat wat groeit moet sterven

eten of gegeten …

grazend in een zee van plankton

zwemmend op mijn ruggengraat

tussen algen, kwallen, sponzen

camoufleer ik mij als plant
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Heel veel bij

Er leven zo’n 25.000 soorten bijen 

op aarde waarvan de meeste 

mensen er misschien maar één bij 

naam kennen: de honingbij. Om 

dat even in perspectief te zien: er 

leven zo’n 6.500 soorten zoogdie-

ren en 10.500 vogelsoorten, waar-

van iedereen er toch wel een paar 

weet op te noemen. Toch spelen 

bijen in ons dagelijks leven een 

grotere rol dan de meeste andere 

organismen. 

De bij als levensvorm bestaat al 

zo’n 100 miljoen jaar. In ons ver-

haal slaan ze de brug tussen het 

Cambrium en de toekomst; tussen 

klein en groot; tussen plant en 

dier; industrie en natuur. Zonder 

bijen (maar ook andere insecten 

zoals nachtvlinders, vliegen en 

kevers) worden gewassen niet 

bevrucht. Hommels bijvoorbeeld 

pakken de STUIFMEEL produce-

rende helmknoppen van tomaten 

met hun kaken vast en gebruiken 

hun vliegspieren om hun lijf en de 

bloem te laten trillen, terwijl ze het 

stuifmeel tegelijkertijd behendig 

opvangen. Het heeft tot diep in 

de jaren 80 van de vorige eeuw 

geduurd voordat hun potentieel 

door de voedselindustrie werd 

opgepikt. Tot die tijd bevruchtten 

kwekers hun tomaten handmatig 

door ploegen werknemers elke 

bloem drie keer per week met een 

trilapparaat te laten aanraken. In-

middels worden er wereldwijd op 

verbijsterende schaal in fabrieken 

hommel- en bijenvolken gekweekt 

om onze voedselindustrie zo effici-

ent mogelijk draaiende te houden. 

Ei tot bij

Vrijwel alle insecten beginnen hun 

leven als ei. Zo ook de bij. Het ei 

B
ij
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wordt door de koningin in een met 

honing gevulde cel gelegd. De lar-

ve vreet zichzelf vol om vervolgens 

te verpoppen. In het POPSTADIUM 

worden alle organen van de vol-

wassen bij aangemaakt. 21 dagen 

na de eileg is de metamorphose 

voltooid en vliegt de bij uit.

Een honingbijenvolk bestaat uit 

enkele tienduizenden bijen, bijna 

allemaal vrouwen: de werksters. 

Uit enkele niet bevruchte eitjes 

komen mannen: de darren, die 

hun hele leven helemaal niets 

uitvoeren behalve de koningin 

bevruchten. De werksters nemen 

nectar op en vermengen dat met 

stuifmeelkorrels. Dit goedje wordt 

uitgekotst als honing. Een klein 

aantal larven groeit op in een extra 

grote cel met extra goed voer: de 

koninginnengelei. 

Een bijenvolk organiseert zich heel 

anders dan bijvoorbeeld een groep 

zoogdieren. Beslissingen worden 

geforceerd door de aantallen. Het 

in de winter geslonken bijenvolk 

groeit enorm in de lente. Deze 

groei is de trigger voor het volk om 

zich een aantal keer in zwermen 

op te splitsen. De koninginnen zijn 

dan al opgekweekt om de verschil-

lende nieuwe zwermen te leiden. 

Het zwermgedrag is de sleutel tot 

succes van de bij als soort. Door 

de grote genetische verwantschap 

(alle werksters zijn immers zussen) 

is er geen aandrang tot discussie 

of individuele initiatieven. Alle acti-

viteiten zijn er op gericht de familie 

in stand te houden. Een individuele 

bij neemt het gedrag van de bij 

naast zich over en baseert daarop 

welke taak ze moet uitvoeren. De 

bijen in het binnenste gedeelte 

van het nest doen de broedzorg. 

Wanneer er nieuwe bijen geboren 
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worden, worden de voormalige 

broedzorgers door de groei van 

de groep naar buiten geduwd en 

krijgen de taak van verdediger. De 

naar buiten geduwde verdedigers 

krijgen vervolgens de meest ris-

kante taak: zij worden verkenners. 

De dans van de 
verkenners

De verkenners zoeken nectar die 

ze eenmaal teruggekomen bij het 

nest via de tong overhevelen aan 

bijen bij de ingang. De tongende 

bijen wisselen informatie uit over 

de kwaliteit van het voedsel. De 

keurende bijen scheiden het slech-

te voedselaanbod van het goede. 

Wanneer het voedsel uitzonderlijk 

goed is wordt er door de vinder ge-

danst! Deze dans vindt in het don-

ker plaats. De omringende bijen 

zien de dans dus niet maar voelen 

met hun antennes DE TRILLINGEN 

VAN DE DANSENDE BIJ. 

De bij danst rondjes in een 8-vorm. 

Wanneer ze het midden van de 8 

passeert waggelt ze met haar ach-

terlijf. Als - bijvoorbeeld - de hoek 

van het waggelen met de verticale 

as 20 graden is, dan betekent dat 

dat de voedselbron buiten 20 gra-

den rechts van de zon te vinden is. 

Met de lengte van de as en de duur 

van het waggelen geeft de bij aan 

hoe ver weg de bron is. Deze dans 

is heel moeilijk en energieverslin-

dend en daarom voorbehouden 

aan de echte vijfsterrenrestau-

rants. Daarom is het misschien 

een beetje de Elfstedentocht van 

de bijendansen. De kans dat je in 

je bijenleven zo’n dans nog echt 

meemaakt wordt jammergenoeg 

steeds kleiner…. Laat staan dat je 

‘m zelf mag dansen.

Hoofdstuk 3 Muziek

  Muziek 

De muziek neemt ons mee naar 

het moment van deze bijzondere 

gebeurtenis: de Bijendans. 

Zoals de dans van de bij pas na 

jaren van studie goed valt te inter-

preteren (zelfs de bijen zelf heb-

ben er nog wel eens moeite mee 

en vliegen dan naar de verkeerde 

plek), zo lijkt de muziek in eerste 

instantie ook alleen leesbaar voor 

ingewijden. Bas en drums spelen 

verschuivende ritmische patronen. 

De basgitaar speelt twee maten in 

6/4, twee maten 7/4, twee maten 

6/4 en ten slotte twee maten 5/4. 

De drums wisselen tussen 6/4 en 

5/4, terwijl de piano pulseert in 

3/4. Tezamen spelen zij een cyclus 

van 48/4 waarin zij elkaar af en toe 

vinden maar ook af en toe volledige 

kwijt lijken te zijn. 

Dan komt er één bij binnen waar-

door de ruimte anders begint te 

vibreren. De bas accentueert nu 

elke eerste 16e noot van een 3/16e 

maat en de cello elke eerste 16e 

noot van een 5/16e maat waardoor 

zij samen een 5 over 3 vormen 

binnen een 15/16e maat. Daarover 

spelen piano en drums een patroon 

bestaande uit 1e maat: kwintool, 

triool, kwintool, drie 16en en 2e 

maat: vier 16en, een kwintool, vier 

16en en drie 16en. Twee 15/16e 

maten maar wel bestaande uit elk 

16 noten geaccentueerd in vieren 

waardoor zij in hetzelfde grid vallen 

met bas en cello en tezamen een 

soort vreemd, dronken, opwindend 

nog net niet helemaal dansbaar 4/4 

gevoel bewerkstelligen. De span-

ning wordt opgevoerd… is dit dan 

het moment? Ja! De dansvloer is 

geopend!
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Het in 1901 opgerichte Monsanto 

(in 2018 overgenomen door 

Bayer) is een biotechnologisch 

bedrijf dat groot is geworden 

met de productie van genetisch 

gemodificeerde zaden en 

pesticiden, waarvan Roundup de 

bekendste is. Door de combinatie 

van gif en speciaal gekweekte 

zaden die als enige daartegen 

resistent zijn, heeft het bedrijf 

een monopoliepositie op de 

voedselmarkt en daarmee een 

zeer machtige positie in het 

voeden van de wereld. Met als 

gevolg: economische groei en - 

door krachtige lobby op wetgeving 

- groei van politieke macht.

Alles is logisch 
als je er even 
over nadenkt

Vanaf eind 19e eeuw wordt 

er steeds minder traditioneel 

geboerd in de westerse wereld. 

Om de stijgende vraag voor 

voedsel voor de snel groeiende 

bevolking bij te benen, worden 

traditionele technieken - zoals 

wisselteelt en het om de zoveel 

jaar braak laten liggen van 

stukken grond - aan de kant 

geschoven. Waardoor de toplaag 

van de landbouwgrond afsterft, 

en er steeds minder gewassen 

op kunnen groeien. Gevolg: 

mislukte oogsten, wat weer leidt 

tot hongersnood, een stagnatie 

van de bevolkingsgroei en de 

economie.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

wordt de productie van petroleum 

enorm omhooggeschroefd voor 

alle oorlogsvoertuigen. Deze 

infrastructuur heeft een nieuw 

bestaansrecht nodig na 1945. 

Monsanto vindt de oplossing 

door uit petroleum DE EERSTE 
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nieuwe toepassing in vredestijd. 

Met wat kleine aanpassingen 

ontstaat zo de pesticide roundup.  

Dit wondermiddel zorgt ervoor 

dat de voedselproductie gelijk kan 

blijven groeien met de groei van de 

bevolking. 

Meer macht

Door Roundup is er genoeg te 

eten! Maar het gebruik van dit 

chemische middel zorgt ook voor 

een afname van de voedzaamheid 

van dit voedsel. STIKSTOF EN 

FOSFOR geven de gewassen een 

groene kleur en ze lijken daardoor 

zeer voedzaam, maar helaas 

wordt het immuunsysteem van 

de planten ook verzwakt. Hierdoor 

zijn de gewassen ontvankelijker 

voor ziekte en kunnen zij niet 

langer essentiële aminozuren 

ontwikkelen. (De essentiële 

aminozuren zijn de aminozuren 

die wij mensen opnemen via 

ons voedsel en niet zelf kunnen 

produceren.)

Om de immuniteit van de 

planten te versterken ontwikkelt 

Monsanto de eerste genetisch 

gemodificeerde planten. Door 

deze ontwikkeling krijgt Monsanto 

de complete landbouwcyclus 

in handen: ze verkopen aan 

boeren de pesticiden én de 

- gepatenteerde - genetisch 

gemodificeerde zaden die bestand 

zijn tegen deze pesticiden. De 

macht van Monsanto over de 

voedselproductie lijkt hiermee 

compleet. 

Minder variatie

In 2018 neemt het farmaceutische 

bedrijf Bayer Monsanto over. 

Er zijn veel overeenkomsten 

tussen pesticiden en antibiotica. 
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PESTICIDEN te ontwikkelen. Die 

in de volgende oorlog weer als 

chemisch wapen gebruikt konden 

worden. In de Vietnamoorlog 

wordt Agent Orange ingezet, 

een vinding van Monsanto. Het 

brandt alles weg en is niet alleen 

dodelijk voor mensen, maar ook 

zeer schadelijk voor het gehele 

ecosysteem. In Vietnam worden 

duizenden kinderen geboren met 

open rug en andere misvormingen 

aan de wervelkolom. Ook voor 

Agent Orange vindt Monsanto een 
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Bovendien: de afnemende 

voedzaamheid van de gewassen 

zorgt voor een toename van 

ziekte, wat weer tot gevolg heeft 

dat ook de vraag naar medicijnen 

toeneemt. Allemaal oorzaken 

en gevolgen die Bayer enorme 

economische groei en een 

ijzersterkte politieke machtspositie 

opleveren. En gelijktijdig zorgen 

voor een ongeëvenaarde krimp 

aan biodiversiteit. 

IN DIT GEBREK AAN VARIATIE 

SCHUILT HET GROOTSTE 

GEVAAR (naast het tekort aan 

voedingsstoffen in de moderne 

landbouwgewassen). Evolutie 

heeft voor zeer veel verschillende 

rassen per soort gezorgd. Deze 

genetische diversiteit zorgt voor 

een grotere overlevingskans van 

de soort, omdat de verschillende 

rassen onderdeel zijn van 

verschillende ecosystemen. 

Een gewas is afhankelijk van 

haar omgeving, bijvoorbeeld 

van organismen in de bodem en 

bestuiving door bijen. Maar ook 

hoe warm, koud, nat of droog het 

is speelt een belangrijke rol. Als er 

schakels binnen zo’n ecosysteem 

veranderen of wegvallen kan 

dat negatieve gevolgen hebben 

voor een gewas. Als er meerdere 

rassen per soort zijn is het 

risico veel minder groot dat dit 

ziektes, plagen, of door mensen 

veroorzaakte veranderingen 

desastreus zijn voor de hele 

soort... Dit is een van de redenen 

dat er steeds meer boeren en 

zaadveredelaars zijn die juist 

inzetten op diversiteit. En als 

alternatief voor deze grootschalig 

door Bayer gecontroleerde 

landbouw, teruggrijpen naar 

vormen van meer traditionele 

landbouw.  

Muziek 

De muziek begint heel zacht en 

klassiek met piano en cello met 

alle bijkomende nuance in dyna-

miek, tempo, harmonie en me-

lodie. Langzamerhand, als een 

afnemende biodiversiteit en een 

groeiend Monsanto, neemt het 

volume van de muziek toe. Eerst 

sluit de basgitaar bij en vervolgens 

de drums. De nuance verdwijnt 

steeds meer en het verandert in 

een harde, monotone, agressieve 

geluidsmachine met geen enkele 

ruimte meer voor variatie. 

De geluidsmachine bestaat uit 

toetsen, cello, basgitaar, drums en 

blokfluit. De noten die zij spelen 

variëren niet en blijven allemaal 

binnen een 2/4 maat. De basgitaar 

speelt bijvoorbeeld alleen maar 

de gesyncopeerde achtsten en de 

blokfluit alleen maar op de  

tweede tel. 

Langzaam kleedt dit systeem zich 

weer uit, waardoor het ruimte 

biedt aan de bloei van meer divers 

melodisch en ritmisch materiaal. 

Eerst valt de basgitaar weg waar-

door er tussen de eerste en de 

tweede tel en tussen de tweede 

en de eerste tel van de volgende 

maat weer ruimte ontstaat voor 

diversiteit. Daarna valt de blokfluit 

weg waardoor er ook ruimte op 

de tweede tel ontstaat. De ma-

chine brokkelt langzaam af en de 

toetsen en cellopartijen krioelen 

weelderig en polyritmisch door 

elkaar heen. 

Hoofdstuk 4 Muziek
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Hoe het  
verder gaat

Evolutie gaf ons een brein waar-

mee we gereedschappen kunnen 

uitvinden zoals vuurstenen, werk-

tuigen, wielen of kleding waardoor 

we in staat zijn VOORBIJ ONZE BIO-

LOGISCHE BEPERKINGEN te gaan. 

Is een kunstoog of een extra robot-

arm anders? Zijn we minder men-

selijk omdat we een pijl en boog 

gebruiken om een hert te doden in 

plaats van onze blote handen? Zijn 

het allemaal stapjes in onze evolu-

tie? Wie mag beslissen?

Welke kanten kan het opgaan met 

homo sapiens en technologie?

Scenario 1

Homo sapiens verdwijnt en maakt 

plaats voor transhumans die tech-

nologie - met implantaten in hun 

hersenen en nanobots die door 

hun bloedbanen stromen - hebben 

geïntegreerd in hun lichaam en 

toegang hebben tot alle mogelijke 

beschikbare kennis die door com-

puters en Artificial Intelligence kan 

worden gegenereerd. Alle organen 

kunnen na verloop van tijd worden 

vervangen door organen die in 

laboratoria zijn gekweekt. Ledema-

ten kan je vervangen door robot-

onderdelen. Of wat dacht je er van 

om extra ledematen ledematen 

toe te voegen? 

Voor transhumans is het eeuwige 

leven misschien zelfs mogelijk. 

Al zijn er nog wel vragen. Over 

persoonlijkheid bijvoorbeeld. Zit 

dat in je hersenen of toch ergens 

anders? En wat als je hersenen aan 

vervanging toe zijn? De filosofische 

stroming die zich vol enthousias-

me op dit soort vragen stort, is het 

transhumanisme. Uitgangspunt 

is wetenschappelijke en tech-

nologische vooruitgang. Met die 

vooruitgang zijn we als mens in 

staat onze biologische grenzen te 

doorbreken. Denk aan spannende 

dingen als mind-uploading, onster-

felijkheid, superintelligentie en het 

koloniseren van de ruimte.

Scenario 2

Homo sapiens als hoogste soort in 

de evolutionaire pikorde verdwijnt. 

De robots die we hebben gebouwd 

zijn veel intelligenter dan wij en zij 

overheersen ons nu. Ze zouden 

ons ook kunnen vernietigen, maar 

waarom zouden ze dat doen? Veel 

waarschijnlijker zullen ze ons in 

leven willen houden om ons te 

kunnen observeren. “Wij willen 

toch ook de bloemen in onze tuin 

zien groeien?” 

De wereldberoemde wetenschap-

per James Lovelock voorspelt dit 

nieuwe tijdperk in zijn boek “Wel-

kom in het Novaceen”. De chips 

die nu al in onze telefoons zitten, 

zullen zich steeds sneller gaan 

voortplanten en evolueren en dat 

zal bijdragen aan de evolutie van 

het gehele ecosysteem. Ze zullen 

vanzelf ethisch bewustzijn ontwik-

kelen, want als wij ethisch bewust-

zijn hebben, kunnen zij het ook, 

ER IS NAUWELIJKS EEN VERSCHIL 

TUSSEN EEN OP DNA GEBASEERD 

SYSTEEM EN EEN SYSTEEM DAT 

OP SILICIUMCHIPS WERKT, en deze 

Artificiële Intelligentie zal de nieuwe 

dominante soort zijn en de aarde 

beschermen voor klimaatverande-

ring, en ze zullen er voor zorgen dat 

de mens kan blijven voortbestaan…
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Scenario 3

Homo sapiens behoudt zijn status 

als hoogste soort, en evolueert de 

wereldgemeenschap met behulp 

van Artificial Intelligence en Big 

Data. De computer zal beter weten 

dan wij wat het beste is te doen. 

In deze optie blijft de technologie 

buiten ons eigen lichaam. En de 

beheerders van Big Data (zoals de 

eigenaren van Facebook en Goog-

le) zijn de machtigsten der aarde. 

De stroming die hier vol voor gaat 

is het dataïsme. Dit is de filosofie 

die gelooft dat Big Data het einde 

zal betekenen van onze beperkte, 

op intuïtie en ervaring gebaseerde 

omgang met de werkelijkheid. Wat 

werkt en wat niet, wat goed is voor 

ons en wat niet, wat wij ergens van 

vinden en zelfs wat wij fijn vinden 

en wat niet – de met eindeloos 

veel data gevoede computer weet 

het allemaal en zal ons een wereld 

van optimaal gedeelde kennis, har-

monie en geluk binnenleiden. 

Niet zo gek dat deze filosofie veel 

aanhangers heeft in Sillicon Valley. 

Het dataïsme belooft ons dezelf-

de dingen die het Christendom 

belooft: geluk, vrede, welvaart en 

zelfs het eeuwige leven, maar dan 

hier op aarde en met behulp van 

technologie, in plaats van na de 

dood en met de hulp van hemelse 

wezens. De documentairemaker 

Hans Busstra onderzoekt het da-

taïsme in de Tegenlicht-aflevering 

“Technologie als religie” en zegt 

hierover: “Er is een interessante 

parallel tussen de huidige machts-

concentratie in de tech-wereld en 

de vroegere almacht van de katho-

lieke kerk. Je kunt religie zien als 

een verhaal over zingeving, als een 

verhaal over God. Je kunt religie 

echter ook zien als een verhaal dat 

is bedacht om macht te legitime-
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1, 2 en 3 is dat ze allemaal groot-

se verwachtingen hebben van de 

technologie. Centraal staan mens 

en machine. Los van de natuur die 

we naar believen kunnen kapot-

maken als daar voldoende techno-

logie voor in de plaats komt om te 

overleven. Geen zuurstof meer in 

de lucht? Dan uploaden we onze 

hersenen toch in een robot die 

geen zuurstof nodig heeft. 

Maar kunnen die verwachtingen 

worden waargemaakt? Dat ma-

chines steeds slimmer worden 

is duidelijk, maar ontwikkelen we 

naast Arificial Smartness echt zo-

iets als Artificial Intelligence? Voor 

intelligentie is bewustzijn nodig en 

veel wetenschappers betwijfelen 

of computers ooit wel in staat zul-

len zijn dat bewustzijn te creëren. 

Misschien is bewustzijn wel iets 

niet-materieels, iets niet te meten, 

iets spiritueels. Is het niet beter als 

we onszelf - en onze uitvindingen 

en machines - als onlosmakelijk 

onderdeel van een complex eco-

systeem zien? Als we onze toe-

komst proberen vorm te geven 

vanuit het besef dat ons welzijn 

samenhangt met het welzijn van 

onze hele planeet, en vanuit dat 

besef veel voorzichtiger met haar 

omgaan... 

ren. Silicon Valley heeft een ideo-

logie nodig die het eigen wereld-

beeld staaft. Die ideologie is: DATA 

ZIJN GOED EN HOE MEER WE OVER 

JOU WETEN HOE BETER HET VOOR 

JE IS EN HOE GELUKKIGER WIJ JOU 

KUNNEN MAKEN. Maar het is niet 

meer dan een schaamlap. Ook 

mensen als Zuckerberg of Musk 

of Bezos moeten zichzelf als ze ’s 

avond voor de spiegel staan wel 

gewoon een verhaal kunnen ver-

tellen over dat het in orde is wat ze 

doen, terwijl ze hun zakken vullen 

door de persoonlijke data die ze 

van ons gratis hebben verkregen.” 

Scenario 4

Homo sapiens lost eerst zelf de 

problemen op die de aarde uit-

putten en financiële ongelijkheid 

en klimaatverandering veroorza-

ken, zoals het neo-liberalisme of 

andere vormen van pervers egoïs-

me en pathologische hebzucht. Ze 

zet technologie alleen in om weer 

dichter bij de natuur te komen. Er 

zal alleen nog landbouw kunnen 

plaatsvinden zonder pesticiden 

en mono-cultuur, dat zal arbeids-

intensiever zijn: hiervoor kunnen 

bijvoorbeeld heel goed slimme 

robots worden ingezet. Mits deze 

robots niet te veel energie ver-

bruiken, want we zullen ook flink 

minder energie (grondstoffen) 

moeten gebruiken om een her-

nieuwde balans te vinden. De 

homo sapiens vertrouwt op zijn 

eigen lichaam en hersenen en be-

seft slechts een onderdeel te zijn 

van een ecosysteem en zal niet 

alleen zelf als soort naar evolutie 

en onsterfelijkheid streven, maar 

het minsten zo belangrijk vinden 

de biodiversiteit te waarborgen 

en als hele planeet te evolueren, 

inclusief alle planten en dieren. 

De overeenkomst tussen scenario 
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Glutamine Histidine Alanine Arginine 

Tyrosine Cysteïne Threonine erg oplosbaar 

Tryp-to-faan Leu-ci-ne Va-li-ne Gly-ci-ne 

Se-ri-ne Ly-si-ne Pro-li-ne Erg op-los-baar

Asparagine Glutaminezuur Isoleucine 

Methionine AsparagineIsoleucine 

Methionine erg  oplosbaar

Fe-ny-la-la-ni-ne As-pa-ra-gi-ne-zuur Fe-

ny-la-la-ni-ne As-pa-ra-gi-ne-zuur

Ri-bo-soom Bac-te-rie A-meu-be Ei-kel-

worm Ste-kel-huid Lan-cet-vis Bui-del-dier 

Tik-ta-lik

Eierleggende cynodont 

Ei-wit Plat-worm Zak-pijp Slijm-prik Long-

vis Lui-aard Knaag-dier Spook-dier Ei-wit 

Plat-worm Zak-pijp Slijm-prik Long-vis Lui-

aard Knaag-dier Spook-dier

Cho-a-no-fla-ge-laat Cho-a-no-fla-ge-laat 

Cho-a-no-fla-ge-laat Cho-a-no-fla-ge-laat

Kwastzinnige  Vliegende kat

Muziek 

Het begint met de 20 aminozuren, 

verdeeld naar het aantal lettergre-

pen. Zo ontstaan er groepen met 

achtste noten, triolen, kwintolen, 

en sektolen. Deze worden gescan-

deerd en zo ontstaan polyritmes.

Voorlopers van de mens komen op 

dezelfde manier langs en worden 

uitgelicht, om te eindigen bij de 

mens. Dan volgen verschillende 

tijdperken van de mens, tot we bij 

de computer zijn.

Nu ontstaat er een gesprek waarin 

het dilemma van wel of niet upgra-

den centraal staat. De teksten zijn 

zinnen die zelf weer een polyritme 

vormen. Zo zijn er zinnen in  3 over 

4, 4 over 5, 6 over 7 etc. Er is een 

dialoog tussen een man en een 

vrouw. De man voelt zich niet goed 

genoeg en besluit zich te upgra-

den. Doordat de vrouw alleen de 

lettergrepen op de tel zegt, is de 

zin eerst onbegrijpelijk. De man 

vult de zin aan. De vrouw zegt : “Jij 

bent - goed - noeg - mij.” De man 

vult aan: “niet - ge - voor” Samen: 

“Jij bent niet goed ge-noeg voor 

mij.” Bedoelt ze dat echt? Of is dat 

alleen zijn interpretatie? 

Uiteindelijk wordt iedereen ge-

up-graded, maar de vrouw heeft 

de beste upgrade ontvangen en 

begrijpt nu dat het hele universum 

uit trilling bestaat. 

Alles is trilling. Alles is muziek. 

Hoofdstuk 5 Muziek



Hoofdstuk 5 Transhumanisme

4948

drip  spons   kwal aap mens

spons kwal aap mens 

mens mens mens mens 

cement cement cement cement 

bak-steen stand-beeld ij-zer plas-tic 

Computer computer computer computer

Cookies cookies cookies

Na no bots in je kop

Dat is toch niet normaal

Na no bots in je kop

Dat is toch niet normaal

 dat is toch niet normaal

 dat is toch niet normaal

 dat is toch niet normaal

 dat is toch niet normaal

na nobots in jekop

[…]

I am in a trance

I enhance

myself

I can sense with my sensors

I enhance

Myself

 Conservation of energy prevents them 

from disappearing,

and instead they oscillate.

 We seek to account for the anomalously 

small value of the vacuum

energy in the swampland.

  So the subatomic particles we see in 

nature

  Are nothing but musical notes on a tiny 

vibrating string

What is physics?

  Physics is nothing but the laws of 

harmony that you can write on vibrating 

strings

What is chemistry?

  Chemistry is nothing but the melodies 

you can play on interacting

 vibrating strings

What is the universe?

  The universe is a symphony of vibrating 

strings
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  Ouderdom is een ziekte die kan worden 

genezen

  Mijn vlees en pezen zullen niet bederven

 door de juiste conserveringsmiddelen

  Mijn gewrichten zullen soepel blijven met 

het juiste smeermiddel

  Mijn geest blijft fris

 door de nanobots in mijn hersenen

Wel belangrijk dat ik de nieuwste update heb

Zodat mijn positieve gedachten niet worden 

gehackt

door negatieve gedachten

Want als ik mij slecht voel

zal ik iets kopen om mijzelf te troosten

iets wat ik niet nodig heb als ik niet  

wordt gehackt

Als ik niet wordt gehackt

kan ik zelf bepalen waar mijn zintuigen zich 

heen verlengen

  ik kijk door de ogen van de bijenkoningin

 en kijk naar de dansende werkbij

  die het heerlijkste voedsel heeft 

What is the mind of God?

  The mind of god is cosmic music 

resonating through eleven dimensional 

hyperspace

We are nothing but melodies

  We are nothing but cosmic music  

played out on vibrating strings  

and membranes

We are nothing but cosmic music 

  Obeying the laws of physics,  

which is nothing but the laws of harmony 

of vibrating strings

Partial square tau minus partial square sigma 

of X mu plus T over 2

  Partial square tau minus partial square 

sigma of X mu Plus T over 2

Ex mu partial T , ex mu, from T equals minus 

infinity to plus infinity

minus T over 2 integral from minus infinity to 

plus infinity of D tau

Ex mu partial sigma ex mu from sigma  

zero to pi
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gevonden

  en dat de rest van het bijenvolk  

laat weten

 door te dansen met haar vleugels

Ik ruik door de neus van een arm kind in een 

slopppenwijk

en snuif de geur op van open riool en vuilnis

Ik proef door de mond de rijkste der aarde  

en geniet van

de beste kaviaar en de beste champagne

Ik verleng mijn hart naar het binnenste van  

een broccoli

die groeit op giftige grond

en voel de eenzaamheid van de broccoli

zonder insecten om zich heen

   Ik voel door de huid de CEO van Monsanto

  en voel zijn testosteronspiegel stijgen door  

zijn macht

 en de aandelenkoers omhoogschieten

 en voel zijn lul omhoogschieten

 en ik spuit zijn gif over de aarde

  met vliegtuigjes spuit ik over de gewassen

 ik spuit en ik spuit

bruizende beken

de dijken zijn bezweken

 ik wordt bedekt met een tintelende deken

en daar breken de grenslijnen

schieten vuurpijlen en lichtfontijnen

 als een aardbeving blijf ik beven

Ik blijf voor eeuwig le ven

 ik blijf eeuwig le ven

Ik blijf le ven 

 Ik blijf wel leven



Hoofdstuk 5 TranshumanismeHoofdstuk 5 Transhumanisme

5554

Epiloog: het 
laatste nummer 
van Fibonacci 

De rij van Fibonacci is een wiskun-

dige reeks getallen waarin de som 

van de twee voorgaande getallen 

in de reeks het nieuwe getal vormt. 

Hierdoor is er sprake van exponen-

tiële groei binnen de getallenreeks. 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 etc. 

Het is een bijzondere wiskundige 

reeks, omdat de verhoudingen die 

ontstaan veel voorkomen in de na-

tuur. Van zonnebloem tot Gulden 

Snede. Voor de compositie van 

het laatste nummer hebben we 

het begin van de Fibonacci reeks 

gebruikt van 0 tot 21. De eerste 

maat is een achtste rust dan twee 

achtsten (1,1), dan een kwartnoot 

(2 achtsten) en dan een gepunc-

teerde kwartnoot (3 achtsten) dan 

een 5 achtste noot. een noot van 4 

tellen (8 achtsten) dan 13 achtsten 

dan 21 achtsten. Bij elk getal wordt 

ook een noot in het interval van 

de getallenreeks toegevoegd. Het 

begint met een rust dan 2 keer de 

noot C. Dan tweeklank CD (secun-

de interval 2) dan CDE (secunde 

2 en 3 terts) dan CDEG (secunde 

2 terts 3 en kwint 5) dan CDEGC 

(secunde 2 en 3 terts en 5 kwint 

en 8 octaaf) dan CDEGCA (secun-

de 2 , terts 3 , kwint 5, octaaf, 8 en 

octaaf plus sext 13) en dan CDEG-

CABes (secunde 2 , terts 3 , kwint 5, 

octaaf, 8, octaaf plus sext 13, en 2 

octaven plus septiem (15 +7= 21))

Vervolgens laten we het ritme 

en de akkoorden achterstevoren 

klinken (retrograde) en getranspo-

neerd naar F mineur . Dan begint 

het principe opnieuw, maar nu 

vanuit Es majeur. De bas komt erbij 

en benadrukt de getallenreeks 

met groepjes van 1, 2 en 3 waarin 

de bas afwisselt tussen de grond-

toon en de kwint van het akkoord. 

Het volgende rondje gaat de bas 

in dubbeltime. Ook komt de cello 

erbij met de melodie waarin elke 

achtste noot de getallenreeks 

representeert. In dit geval in D mi-

neur. De grondnoot D. Vervolgens 

B (de 13 van het akkoord),  

A (de kwint 5) F (de terts 3)  

E (de secunde 2)

dan weer F (de terts 3), A  

(de kwint 5), B ( de 13 van het  

akkoord) C (de septiem +15 = 21)
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Jan Paul Schutten, Naturalis Biodiversity Center. (3) Koos Biesmijer (Naturalis Biodiversity Centre), Dave Goulson (Een verhaal 
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Harald Austbø: cello,  

stem (5, 6, 8)

Arthur Wagenaar: toetsen, 

stem (5)

Tjalling Schrik: drums, 

synthesizer, stem (5)

Wessel Schrik: basgitaar, 

gitaar, blokfluit, contrabas, 

zang (3, 5, 8)

Ruta van Hoof: zang (3, 8)

composities

(2, 5, 7, 8, 10) Harald Austbø

(1, 2, 6, 7) Arthur Wagenaar

(2, 4, 6, 8) Tjalling Schrik

(2, 3, 9) Wessel Schrik

teksten

(3) Wessel Schrik

(5) Michio Kaku

(5, 6) Harald Austbø

opname 

Michiel van ’t Riet  

Boele Weemhoff

mix 

Kasper Frenkel

master

Milan Mes

1 Methionine / 2 Snowball 

Earth  / 3 Cambrische 

Explosie / 4 Bij / 5 Mens /  

6 Uitdij / 7 Sterf / 8 Mono  

Poly / 9 Fantoomgroei /  

10 Fibonacci 

Beluister de CD op Soundcloud via  

de QR code of koop de cd en klik ‘m hier!

colofon

eindredactie: Joeri Vos, Arthur Wagenaar /  redactie: Kelly de Haan

ontwerp: Studio TOMIS  /  fotografie: Anne Harbers



Groei is een audiovisuele trip  
van Susies Haarlok en de  

Veenfabriek in samenwerking  
met Naturalis.


