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  De vrolijke wetenschap (2) 

Seks: altijd leuk 
'Cum grano salis' luidt het motto van de piepjonge Lowlands University. 'Met een korreltje zout'. Op de laatste 
colleges voor het echte werk weer begint werd die lijfspreuk eer aan gedaan door professoren die een vette 
knipoog naar de wetenschap gaven. Bioloog Jelle Reumer besprak de zin en lust van de voortplanting 
is seks goed? 

Het wetenschappelijk verantwoorde gedeelte van Reumers college liet het publiek in Juliet geduldig over zich 
heenkomen. DNA, genen, chromosomen, celdeling, eencelligen, de dubbele helix, de lettercode van de erfelijke 
eigenschappen, allemaal heel belangrijk en interessant, maar toch niet waar we voor gekomen waren, zeg nou zelf. Het 
was niettemin fijn om te horen dat seks een onmisbare schakel is in de evolutie, zorgt voor natuurlijke variatie, en 
daarnaast goed is voor de instandhouding van de soort. Dat het ook echt ergens voor dient, snap je.
  
Er is ook een theorie die zegt dat het helemaal niet de kippen, eieren, mensen of eendagsvliegen zijn die zich 
voortplanten: het zijn onze genen, de dragers van de erfelijke eigenschappen, die hun eigen voortbestaan willen 
garanderen, en daarvoor onze lichamen als slaafs omhulsel gebruiken. Who cares?
  
Het was verhelderend om te horen waarom vrouwen de macht hebben: vrouwen moeten zuinig zijn op de 480 eicellen die 
ze in hun leven produceren, mannen willen juist kwistig zijn met hun twee miljard miljoen zaadcellen. Dus mannen willen 
scoren, maar vrouwen willen selecteren. De belangentegenstelling is groot, hetgeen wordt verwoord in de 1e Wet van 
Reumer: Seks = Ruzie. 
  
Per ejaculatie strijden 200 miljoen zaadcellen in de zgn. spermarace om 
ander bij elkaar te brengen heb je natuurlijk wel gespecialiseerde apparatuur nodig. En ook daarin is de natuurlijke 
variatie groot. Fascinerende lichtbeelden van opgewonden mestkevers, paarden, eenden en wijngaardslakken trokken 
aan ons oog voorbij. De schroefvormige roede van de mannetjeseend verklaarde waarom men in het Engels 
zegt. 
  
Voortplanting zonder seks komt in de natuur veelvuldig voor, maar het omgekeerde eveneens. Want seks zonder 
voortplanting heeft óók een functie, zij het meer een sociale. Reumer had plaatjes van beffende egels, masturberende 
walrussen, lesbische koala´s, elkaar aftrekkende apen, groepsseks bedrijvende edelherten en... homoseksuele necrofilie 
bij de eend. Zodat we toch niet voor niets waren gekomen.
  
Daarmee sloot Lowlands University voor een jaar de poorten en alle leergierige Lowlanders verheugen zich nu al op het 
cursusjaar 2006. 
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