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Struggle for life ???

Te vaak, als het over Darwin gaat, krijgen mensen beelden 
over nogal woeste taferelen, men gebruikt kreten als

struggle for life

en

survival of the fittest

Dit is niet het beeld dat Darwin voor ons neerzette



Wat dan wél ?

Darwin begreep dat het erfelijke materiaal van een soort 

(de genenpool) in de loop van de tijd geleidelijk 

verandert onder invloed van het milieu

Hij besefte dat daarmee ook het ‘gemiddeld’ fenotype, (de 

‘gemiddelde’ verschijningsvorm) van de soort geleidelijk 

verandert

Hij stelde vast dat dit zo ver kan gaan, dat er uit één en 

dezelfde soort in verschillende milieus heel 

verschillende nieuwe soorten kunnen ontstaan



Hoe werkt dat ?

Bij het kopiëren van erfelijk materiaal voor de volgende 
generatie ontstaan regelmatig kopieerfoutjes (mutaties), 
dat is de bron van de erfelijke variatie

Die mutaties zijn alleen maar toevallige veranderingen van 
het erfelijk materiaal, ze hebben geen richting en ze 
hebben geen doel

Ze ontstaan absoluut niet omdat ze ergens voor nodig 
waren, het ontstaan van dit soort fouten is dus een 
onbeheerst en ongestuurd proces



En daarna ?

Daarna hangt het van de aard van de mutatie en van het 
milieu af wat er gebeurt :

- mutaties die een positief effect hebben op de overleving 
en de voortplanting van het individu, zullen een grote 
verspreiding krijgen in de populatie

- voor mutaties die neutraal zijn hangt het van het toeval 
af of ze blijven of weer verdwijnen

- en mutaties die een negatief effect hebben op de 
overleving en/of de voortplanting zullen tot een minimale 
frequentie worden teruggebracht



Het milieu ‘selecteert’

Na de bevruchting wordt het genotype (de bouwtekeningen) 
verwerkt tot een fenotype (het bouwwerk)

Het milieu ‘selecteert’ en gedurende het leven van het 
individu blijkt òf en hoe goed het fenotype kan 
functioneren binnen dat milieu

Naarmate een individu beter functioneert zal het een groter 
voortplantingssucces hebben en dus meer bijdragen in de 
genenpool van de volgende generatie



Veranderende genenpools

Voor elke volgende generatie wordt er een genenpool 
gevormd met daarin meer erfelijk materiaal van de best-
functionerende ouders en minder van de ouders die het 
moeilijker hadden met overleven en voortplanten

Elke generatie opnieuw wordt de nieuwe genenpool 
‘zichtbaar’ in de vorm van individuen, die weer op hun 
beurt getoetst worden op hun functioneren

Dat soorten voortdurend ‘zo goed mogelijk aangepast zijn’ 
aan een veranderend milieu kàn alleen maar vanwege 
de rijke variatie in hun genenpools



Veranderende soorten

Met de geleidelijke verschuivingen in de genenpools krijgen 
we ook een verschuiving in de fenotypen van de soorten

Van die veranderingen merken we maar weinig, het is een 
proces dat zich meestal heel langzaam voltrekt

Soms kunnen we wèl wat zien van de invloed van de 
natuurlijke selectie, bijvoorbeeld bij de berkenspanner 
(kleurmutant) en de steenmarter (verlies van schuwheid)



Biston betularia



Martes foina



Alles draait om vitaliteit

De kern van het evolutie-proces (van natuurlijke selectie) 
is dat de genenpool van de soort voortdurend wordt 
aanpast aan de wijzigende milieu-omstandigheden

daardoor hebben de individuen van elke volgende 
generatie telkens weer de grootst-mogelijke vitaliteit, 
en zijn zij dus het best opgewassen tegen de 
randvoorwaarden die de leefomgeving oplegt



Vitaliteit

Om de genenpool telkens weer aan te kunnen passen, om 
de noodzakelijke ‘vitaliteit’ telkens weer te kunnen 
behalen, moet er wèl voldoende ruimte zitten in de 
genenpool, moet er genoeg erfelijke variatie zijn

Het gaat daarbij om erfelijke variatie voor het functioneren 
van letterlijk alle fysiologische systemen met als 
bepalend eind-criterium het voortplantings-succes

Niet-aangepaste soorten kwijnen weg, sterven uit. Niet-
aangepaste individuen ervaren gebrek aan welzijn, 

ze lijden !!!



Domesticatie

De mens ging dieren in gevangenschap houden en 
creëerde nieuwe milieus, sommige kenmerken, die 
voorheen bepalend waren voor overleving en 
voortplanting, verloren hun belang

Wat wèl bleef, was het belang van de vitaliteit, ook in hun 
nieuwe milieu moesten de dieren zo goed mogelijk 
aangepast zijn, wilden zij voldoende vlees, melk, wol, 
eieren, …. kunnen produceren

De mens selecteerde dus op kenmerken die direct of 
indirect met ‘overleven’ en ‘voortplanten’ te maken 
hebben



Hobbyfokkerij

Het ‘spontane’ belang van vitaliteit ging grotendeels 
verloren in de hobbyfokkerij, dieren hoefden niet 
persé vitaal te zijn om ‘mooi’ of ‘bijzonder’ te zijn

Daarmee werd ‘fokken’ voor te veel hobbyfokkers het 
synoniem voor ‘het verbouwen van een paar 
onderdelen om aan de rasstandaard te voldoen’

Aandacht voor vitaliteit was er nog nauwelijks, die 
speelde vooral nog bij het tot voortplanting brengen 
van de mooiste en/of de meest bijzondere dieren



Selectie 

Met selectie op een beperkt aantal kenmerken kunnen de 
gewenste resultaten heel snel worden bereikt, echter :

- eenzijdige selectie heeft consequenties voor het hele 
genotype van het individu en daarmee ook voor de hele 
genenpool van het ras of de lijn

- datzelfde geldt voor de inteelt die daarbij wordt toegepast 
(noodgedwongen vanwege de te kleine populatie, of 
heel gericht om het fokdoel sneller te bereiken)

Eenzijdige selectie leidt tot verarming van de genenpool



Vitaliteitsverlies

Bij vrijwel alle op een beperkt fokdoel geselecteerde rassen 

en lijnen zien we een verminderde vitaliteit als gevolg 

van de verarming van hun genenpools. Dat uit zich in :

- hoge percentages erfelijke afwijkingen

- verhoogde ziektegevoeligheid

- verkorte levensduur

- toegenomen angst en nervositeit

- afnemende vruchtbaarheid



Reparatiebeleid

Inmiddels beginnen steeds meer fokkers en organisaties 
voorzichtig te erkennen dat er een probleem is. Echter, 
de maatregelen die men treft zijn absoluut inadequaat. 

Men verwacht de redding van selectie op basis van 
allerlei screenings-programma’s en kijkt uit naar wéér 
een volgende DNA-test om nòg weer een erfelijke 
afwijking de baas te kunnen worden.

De fokkers besteden hun geld en energie aan de 
bestrijding van de meest in het oog springende 
symptomen, ze gaan voorbij aan het kernprobleem 



Het kernprobleem

Als we geen oplossingen vinden voor voortgaande 
proces van verarming van de genenpools, als de 
fokkers niet bereid zijn zich te matigen bij de inzet van 
hun fokdieren, 

- dan zullen de explosieve toenames van telkens weer 
andere erfelijke afwijkingen blijven komen

- dan zullen de gezondheidsstoornissen alleen maar 
toenemen

- dan zullen de percentages gedrags-gehandicapte 
dieren alleen maar toenemen

- en dan zullen ook de vruchtbaarheidsproblemen 
steeds verder toenemen



Welzijn

Naarmate er meer onbalans is tussen wat het dier aan 
kan, en de randvoorwaarden die het milieu oplegt, zal 
het dier een groter gebrek aan welzijn ervaren

We zeggen dan dat het dier ’minder vitaal’ is, we bedoelen 
eigenlijk dat het dier pijn, last en ongemak ervaart

Natuurlijk, er is geen ‘leven’ denkbaar, zonder vroeg of laat 
ervaringen van pijn, last of ongemak. 

Maar geeft ons dat dan het recht om telkens weer een 
volgende generatie dieren te fokken, waarvan een 
aanzienlijk deel moet leven met vermijdbaar gebrek aan 
welzijn?



Zomaar een voorbeeld

Naam founder 75-80 80-85 85-90 90-95 95-00 00-05 05-09

R3 RIKKIE 13,0% 17,4% 16,4% 16,7% 15,7% 15,8% 15,6%
R12 DIANTH 6,5% 12,0% 10,6% 11,4% 11,2% 11,5%
R9 BOEFIE   6,0% 7,7% 10,7% 9,3% 9,7% 9,7% 10,1%
R13 HARLEQ 2,2% 7,1% 7,2% 8,4% 8,9% 9,2% 9,4%
T7 SANDY  7,5% 10,2% 9,4% 10,0% 9,5% 9,4% 9,4%

55,9%
T1 TRIXY  4,1% 3,0% 2,5% 3,1% 3,2% 3,2% 3,3%
R4 PASJA  1,9% 4,7% 3,4% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2%
T2 JOEPIE  1,9% 4,7% 3,4% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2%
T5 DOESJE  1,4% 2,8% 3,1% 3,3% 3,0% 3,1% 3,0%
R2 ROBBIE  2,2% 2,4% 2,8% 2,6% 2,8% 3,0% 3,0%

71,6%
T4 NIELS  5,2% 4,1% 2,6% 2,9% 2,7% 2,9% 2,9%
T12 SARA  1,6% 1,9% 2,1% 3,0% 2,8% 2,5% 2,6%
R6 JIMMY  4,4% 1,9% 1,3% 1,9% 2,2% 2,3% 2,4%
R5 VAD T&P 3,5% 2,7% 2,0% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%
T3 MOE T&P 3,5% 2,7% 2,0% 2,3% 2,2% 2,3% 2,3%

T6 TIMMY  2,3% 3,2% 2,7% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3%
T9 ZUS TRIX 1,1% 1,6% 2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3%
R10 SPEEDY  2,2% 2,4% 3,2% 2,7% 2,1% 2,1% 2,2%
T11 WINE 1,9% 1,2% 1,4% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%
R11 BROE B  2,2% 2,0% 0,6% 1,1% 1,3% 1,3% 1,2%

R7 ROBB     4,4% 0,5% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%
T13 BESSIE  2,2% 0,5% 0,7% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%
R8 BOEFF     2,2% 1,5% 1,6% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%
T8 QUITA  2,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,0% 1,0% 0,9%
T10 THIRA  1,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8% 0,7%

T15 PATIFE  1,1% 0,9% 0,9% 0,5% 0,7%
T16 SHAFFIE  1,8% 1,5% 0,6%
R1 TRIXY  1,6% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
R14 DARK F  1,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%



Zoals gezegd, niks geleerd !!

Darwin legde zo’n 150 jaar geleden uit wat het belang is 
van genetische variatie, hoe de natuurlijke selectie het 
genetisch materiaal vormt en hoe de soort telkens weer 
wordt aangepast aan de wijzigende omstandigheden

Dat is de essentie van het voortbestaan van het leven op 
aarde, dat had de leidraad moeten zijn in ons fokbeleid 
voor gezelschapsdieren, 

maar zoals gezegd, we hebben 150 jaar later nog steeds 
niks van Darwin geleerd 

Na deze genetische overwegingen blijven we alleen nog 
zitten met de ethische afweging ……… en, nou ja, …



…..…..    die afweging is aan u !!

Ik luid alleen maar de klok


