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SAMENVATTIN G G 

Ditt  proefschrift is een kritische beschouwing van recente pogingen om 
dee evolutionaire stamboom (fylogenie) van het dierenrij k (Metazoa) te 
reconstrueren,, en om de evolutionaire oorsprong en divergentie van de 
dierlijk ee bouwplannen te begrijpen. Dit onderzoek houdt zich 
fundamenteell  bezig met het vergelijken van die kenmerken die 
primitie ff  zijn voor  soorten en hogere taxa, d.w.z. de macroevolutie van 
bouwplannen.. Door  te onderzoeken welke groepen dieren in welke 
kenmerkenn met andere groepen dieren overeenkomen (cladistiek), 
kunnenkunnen we een uitspraak doen over  het patroon van hun 
gemeenschappelijkee afstamming. Interesse in de grote lijnen van de 
evolutiee van het dierenrij k is zeker  geen recente ontwikkeling. Het is 
fascinerendd om te realiseren dat niet Darwin' s natuurlijk e selectie 
theorie,, maar  zijn theorie van de gemeenschappelijke afstamming, de 
grootstee invloed had op de biologie van zijn tij d (Mayr, 1988; Bowler, 
1996).. Dit is in scherp contrast met de traditionele geschiedschrijving 
diee de Darwiniaanse revolutie bijna geheel beschrijft in termen van de 
discussiess over  evolutionaire mechanismen, in het bijzonder  de theorie 
vann natuurlijk e selectie. Echter, in de periode die onmiddelijk volgde op 
dee publikati e van Darwin' s The origin of species werd 
afstammingsonderzoekk als snel het meest populaire onderzoek binnen 
dee biologie, dat als 'evolutionaire morfologie' bekend werd. Interesse in 
evolutionairee processen kwam voor  de eerste generatie 
evolutiebiologenn op een tweede plaats na hun voornamelijke 
belangstellingg in het reconstreren van evolutionaire aftakkingspatronen, 
inclusieff  de afstammingspatronen binnen het dierenrijk . 

Alhoewell  de belangstelling in de reconstructie van de diepe 
geschiedeniss van het dierenrij k nooit echt helemaal is verdwenen sinds 
dee eerste pogingen in de 19de eeuw, zijn er  toch perioden geweest dat 
ditt  onderzoek minder  zichtbaar  was, in het bijzonder  ten tijd e van het 
opkomenn van een experimentele benadering binnen de biologische 
wetenschappen.. Echter, ik kan binnen het kader  van deze inleiding 
geenn recht doen aan deze omvattende en fascinerende geschiedenis . In 
plaatss daarvan beperkt dit proefschrift zich tot een kritische 
beschouwingg van de vooruitgang die het afgelopen decennium heeft 
voortgebrachtt  in het onderzoek naar  de fylogenie van de Metazoa en de 
macroevolutiee van de dierlijk e bouwplannen. 

Dee tijdens het afgelopen decennium ontwikkelde technieken om 
mett  behulp van gecomputeriseerde cladistische methoden uit 
verschillendee moleculaire en morfologische databronnen fylogenetische 
signalenn te extraheren zijn verantwoordelijk voor  de huidige 
renaissancee in de belangstelling voor  de geschiedenis in het groot van 
hett  dierenrijk . Opwindende ontwikkelingen in andere velden van 
natuurwetenschappelijkk  onderzoek, met name in de paleontologie en de 
moleculairee ontwikkelingsbiologie hebben ook hun steentje bijgedragen 
aann onze huidige belangstelling voor  deze problemen. 
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Gecomputeriseerdee cladistische methoden werden met groot 
enthousiasmee aangewend om de stamboom van het dierenrijk te 
reconstrueren,, en dit heeft er snel voor gezorgd dat de fylogenetische 
tuinn van het dierenrijk rijkelij k werd en wordt beplant met nieuwe 
stambomen.. Bijvoorbeeld, alleen al gedurende de eerste twee jaar van 
hett nieuwe millenium zijn er maar liefst vijf uitgebreide cladistische 
analysess van de Metazoa gepubliceerd gebaseerd op zowel moleculaire 
alss morfologische gegevens. Hoofdstuk 2 verschaft een beknopt 
overzichtt van de recente ontwikkelingen in de cladistiek van de 
Metazoa.. Dit hoofdstuk is speciaal bedoeld voor lezers die geen 
specialistenn zijn in de fylogenetica van het dierenrijk, en door de 
hoeveelheidd technische details zo klein mogelijk te houden kan de lezer 
zichh enige inzichten verschaffen in de huidige stand van zaken in dit 
onderzoeksgebied. . 

Voorr het beantwoorden van vragen over de evolutie van dierlijke 
bouwplannenn is het noodzakelijk enige inzicht te hebben in de 
evolutionairee verwantschapsrelaties van de grote groepen dieren. De 
publikatie,, gedurende de laatste 10 jaar, van meerdere stambomen van 
hett dierenrijk bood een welkome kans om met behulp van deze 
interpretatievee raamwerken de evolutie van dierlijke bouwplannen te 
bestuderen.. Met name moleculaire fylogeniën werden populair om 
dezee rol te vervullen. Echter, het enthousiasme waarmee deze 
fylogeniënn gebruikt werden voor het ophelderen van de macroevolutie 
vann dierlijke bouwplannen heeft ertoe geleid dat veel onderzoekers 
tweee belangrijke tekortkomingen van veel van deze stambomen over 
hett hoofd zagen, namelijk de incompleetheid en de gebrekkige resolutie 
vann deze stambomen. Deel 1 van dit proefschrift behandelt het recente 
gebruikk van stambomen als interpretatieve raamwerken, in het 
bijzonderr de potentiële problemen die onkritisch gebruik kunnen 
opleveren.. De hoofdstukken 3 en 4 onderzoeken op wat voor manier de 
conclusiess omtrent de evolutie van dierlijke bouwplannen op een 
negatievee manier kunnen worden bëinvloed als tekortkomingen van 
stambomenn niet worden onderkend. 

Gezienn het aanzienlijke aantal alternatieve stambomen van de 
Metazoaa die in het afgelopen decennium zijn verschenen dient zich de 
vraagg aan welke van deze stambomen gecultiveerd kunnen worden, en 
welkee rijp zijn voor snoeien of wieden. Deel 2 van dit proefschrift houdt 
zichh bezig met de vraag hoe een gefundeerde keuze gemaakt kan 
wordenn tussen de verschillende stambomen gebaseerd op 
morfologischee gegevens, en probeert op deze wijze inzicht te krijgen in 
dee huidige vooruitgang in dit veld van onderzoek. Zowel theoretische 
alss empirische bijdragen hebben zich het afgelopen decennium vrijwel 
alleenn bezig gehouden met de vraag hoe het maximum aan 
fylogenetischh signaal uit een gegeven data set gehaald kan worden. 
Veell  minder aandacht is er geschonken aan het vergelijkend beoordelen 
vann de relatieve verdiensten van de vele verschillende stambomen die 
aanwezigg zijn in de recente literatuur. De hoofdstukken 5 t /m 9 zijn de 
eerstee expliciete pogingen om de verschillende resultaten van de vele 
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verschillendee cladistische analyses met elkaar  in overeenstemming te 
brengen. . 

Hoofdstukk 5 vergelijkt recente morfologische cladistische 
analysess in termen van hoe de verschillende data matrices zijn 
samengesteld.. De resultaten van deze studie vormden de basis voor  het 
samenstellenn van een aantal richtlijne n die gebruikt kunnen worden om 
harderee conclusies te trekken op basis van morfologische cladistische 
analyses. . 

Hoofdstukk 6 geeft een beknopt overzicht van een aantal aspecten 
vann het recente debat dat is onstaan over  de fylogenetische 
verwantschappenn binnen de groep van geleedpotigen (Arthropoda). Dit 
debatt  is voornamelijk het resultaat van de ontdekking van nieuw 
moleculairr  en morfologisch bewijs voor  een nauwe verwantschap 
tussenn insekten en kreeftachtigen, welke in tegenspraak zou zijn met 
bewijzenn voor  de nauwe evolutionaire verwantschap van spinachtigen 
enn kreeftachtigen aan de éne kant, en insekten en duizend- en 
miljoenpotenn aan de andere kant. 

Hoofdstukk 7 vestigd de aandacht op de gevaren die het naïef 
gebruikk  van morfologische data sets samengesteld door  andere 
onderzoekerss met zich mee kan brengen als deze data sets vervolgens 
wordenn gebruikt voor  nieuwe fylogenetisch analyses, iets dat 
regelmatigg voorkomt in de fylogenetica van de Metazoa. Dit hoofdstuk 
richtt  zich specifiek op enkele van de belangrijkste tekortkomingen van 
dee vaak geciteerde en meest omvattende morfologische data set die tot 
nuu toe is samengesteld. Er  wordt aangegeven hoe onkritisch kopiëren 
vann deze data matrix een negatieve invloed heeft gehad op de 
betrouwbaarheidd van de resultaten van een recentelijk gepubliceerde 
cladistischee analyse van de Bilateria. 

Hoofdstukk 8 is een eerste poging tot een uitgebreide evaluatie 
vann alle alternatieve zustergroep relaties die tot nu toe op basis van 
morfologischee cladistische analyses zijn voorgesteld voor  de 
'acoelomate''  wormen, te weten de groepen Platyhelminthes 
(platwormen),, Nemertea en Gnathostomulida. 

Hoofdstukk 9 bespreekt drie casussen uit de recente literatuur  om 
erachterr  te komen of recentelijk gepubliceerde cladistische analyses 
effectieff  gebruik hebben gemaakt van de unieke kracht van cladistische 
methodenn om de relatieve waarde van conflicterende hypothesen van 
kenmerkevolutiee en evolutionaire verwantschappen binnen het 
dierenrij kk  te testen. 

Hoofdstukk 10 tenslotte is een algemene discussie van de 
resultatenn van het onderzoek beschreven in dit proefschrift. Hierin 
speculeerr  ik over  een algemene verklaring, die ik lokaliseer  in een 
bepaaldd aspect van het functioneren van het menselijk brein, voor  de 
problemenn die ik heb geïdentificeerd in zowel de huidige toepassingen 
vann cladistische methoden om fylogenetische hypothesen van de 
Metazoaa te testen, alsook het gebruik van stambomen om de 
macroevolutiee van de dierlijk ee bouwplannen te begrijpen. 
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