
Watdebelegger
kan leren van
de vlinder
Het begon als een clubje alternatieven,maar
inmiddels dringt defilosofiedoor indebankwereld:
biomimicry. Oftewel: hoe denatuur demens kan
helpenproblemenop te lossen.

ercedesBenzpresenteerdeonlangs een
conceptautodie ontworpen is opbasis
vandeaerodynamica vande supersnelle,
maarplompogendekoffervis. Enwat te
denken vanzonnepanelendie, net als de
zonnebloem,metde zonmeedraaien.

Ontwerpers laten zichgraag inspire-
rendoordenatuur.Dat is op zichniets
nieuws.Klittenbandbijvoorbeeldwerd
al indeTweedeWereldoorlogbij toeval
uitgevonden toen iemandde vruchten
vandeklisplant uit de vacht van zijn
hondmoest verwijderen.

Ook indewetenschapwordt er al jaren
nagedacht overde vertaling vannatuur-
lijkeprocessennaar sociale ontwikke-
lingen.Rond1990 verschenen tal van
populair-wetenschappelijkeboekenover
de chaotischeprocessen indenatuur
enhoediemet eenmultidisciplinaire
aanpakgeanalyseerdkondenwordenen
toegepast opandere terreinen. Zo zou
hetprincipedat een vleugelslag vaneen
Braziliaanse vlinder eenorkaan inTexas
veroorzaakt, volgens succesauteur James
Gleickookopdebeurswerken.

Marcel de Boer
Maarbiomimicry—dekunst vanhet

nabootsen vanbiologische ideeënuit de
natuurommenselijkeproblemenop te
lossen—bleef tot voor kort vooral voor-
behoudenaanontwerpers enbeperkt
tot de academie.Weliswaarhebbeneco-
nomen inmiddels een levendigenieuwe
onderzoekstakdie evolutionaire econo-
mieheet,maar voordefinanciëlewereld
bleefhet grotendeels spielerei. Slechts
eenenkele vermogensbeheerder, zoals
Invest4YouuitHeusden, zag erbrood in
omdynamischeprocessenuit denatuur
te vertalen inbeleggingsbeleid.

Inmiddels lijkt er echterwel degelijk
meerbelangstelling te komenvoor
biomimicry. Er verschijnen steedsmeer
artikelen inbladendie veel door ana-
listen enbeleggerswordengelezen.De
HarvardBusinessReviewbijvoorbeeld
keekbegindit jaarmet eenbiologische
bril naarhet feit dat de levensduur van
Amerikaansebeursgenoteerdebedrijven
steedskorterwordt. En inScience stond
in februari eenpleidooi voorhet gebruik
vannatuurwetenschappelijke inzichten
doorfinanciële toezichthouders.Het
financiële systeemkan immers, net als
eenecosysteem, instabielwordenof
‘ziek’ rakendoor eenepidemie.

Indat opzichtwashet afgelopen
maandagbemoedigenddat eenaantal
toezichthouders vandeNederlandsche
BankendeAutoriteit FinanciëleMark-
tenaanwezigwarenbij het evenement
‘Natureof Investing’ inAmsterdam.

Dezebijeenkomst, overde lessendie
definanciële sector kan trekkenuit de
natuur,was georganiseerddooronder
meerhetministerie vanEconomische
Zaken,TriodosBank, deErasmusUni-

versiteit enStichtingBiomimicry. Zo’n
130beleggers,wetenschappers, natuur-
beheerders en toezichthouders, lieten
zich inhetRosarium—aande rand van
deZuidas inhet groen vanhetAmstel-
park—inspirerendoordeAmerikaanse
KatherineCollins.

Collinswas eengrootdeel vanhaar
leveneengepassioneerdbelegger, zo
vertelde ze. Vanuit deCity inLonden
beheerde zemiljarden voorklanten van
fondshuis Fidelity. Enkele jaren voorde
kredietcrisis uitbrak, begonzehetmet
haarbeleggingen ineens veel slechter
doendandemarkt. Zoalshet eengoed
fondsmanagerbetaamt, verdubbelde ze
haar inzet, bouwdegrotere spreadsheets
enwerkte tot diep indenachtdoorop
kantoor.Gelukkig trokdeboelweerbij,

M

Darwins lessen
In de wereld gaat het
niet om winst, maar
om optimalisatie:
wie zich aanpast,
zal overleven

maarCollinsbleefmet zo’nongemakke-
lijk gevoel achter dat zeFidelity verliet en
opzoekgingnaar antwoorden.

Die vondzeuiteindelijkbij deho-
ningbij, eenbeestje datniet gaat zitten
vergaderenalshet eennieuwekolonie
wil stichten,maar er juist opuit trekt en
vervolgens altijddebesteplek vindt. En
dat isniet noodzakelijkerwijs daarwaar
toevallighetmeeste voedsel te vinden is.
VoorCollinswerd toenduidelijkdat zij,
net als al haar collega’s,met enormeoog-
kleppenopnaardewereldkijkt.

Metprachtige ‘tools’ overzienanalis-
ten, bankiers en fondsmanagersdage-
lijksdebewegingen vandegehelebeurs
enkunnenzeoneindig veel risico’s en
waarderingsmaatstavendoorrekenen.
Maar juist dankzij alle ‘heatmaps’ en

spreadsheets ende focusopdekwar-
taalwinst per aandeel, is definanciële
wereld volkomen losgeraakt vande
echtewereld: vanbedrijvendieplannen
makenensamenmetmedewerkers,
toeleveranciers en toezichthouders in
eenconcurrerendeomgevingnaarde
toekomstkijken.

Indie echtewerelddraait hetniet
omwinstmaximalisatie,maaromopti-
malisatie.Niet de sterkste, grootste, of
slimstefloreert,maarwie zichhetbeste
kanaanpassenaaneencontinu veran-
derendeomgeving.Dat is dewereld van
Darwin, endieontdek je slechtsdoor er
opuit te trekkenende spreadsheets los
te laten, zo leertCollinsons.Daar ontdek
je ookdatdenormaalverdeling van risi-
co’s geen rekeninghoudtmet ‘unknown
unknowns’.

‘Vergelijkhetmetoudekaarten’, zegt
ze. ‘Voorbij het bekende laghet land
waardedraken levenendat isnog steeds
zo.’ Toendemarkten in2008buitende
grenzen traden vanwatdemodellen voor
mogelijkhielden, kwamenzeopeensde
draken tegendiedekredietcrisis hadden
veroorzaakt.

VolgensCollinsbiedt een verhaal over
deherintroductie vandewolf inYellow-
stonePark enhoedaardoorde ecologie
is veranderd, onschatbare lessen voorde
beleggingspraktijk.Ofmeer algemeen
de vraag: hoe zoudenatuurhetdoen?
Doorbiomimicry kunnenbeleggings-
strategieën inelk geval een stuk veer-
krachtigerworden—endieontdekking
slaat aan indebeleggingswereld.

Marcel de Boer is redacteur
vanHet Financieele Dagblad.
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Andere bronnen

Inhet Science-artikelComplexity
theoryandFinancial regulation
pleitenwetenschappersuit Zwit-
serland,Engeland,Nederland,
DuitslandenChina voordeont-
wikkeling vanmultidisciplinaire
modellendie gebruikt kunnen
wordendoor economischebeleids-
makers voor stresstests vanhet
financiële systeem.Dekosten van
de funding vandit onderzoek zijn
triviaal vergelekenbij die vaneen
systeemcrisis, zo stellen ze.
http://polymer.bu.edu/hes/rp-bat-
tiston16.pdf

OokhetTV-programmaGrommen
metGrol vanOmroepGelderland
besteedt aandacht aanbiomimicry.
Iedereweek vertelt Saskia vanden
Muijsenberg, voorzitter vanBiomimi-
cryNL,watwij vandenatuur kunnen
leren.Bijvoorbeeldhoeeengiraf ons
helpt aanmilieuvriendelijke smeer-
olie en vermindering vanCO2-uit-
stootmetbehulp vankoraal.
Kijk op:
http://www.biomimicrynl.org/videos.
htmlofhttp://www.omroepgelderland.
nl/tv/programma/224705930/Grom-
men-met-Grol.

‘Modellen
kunnen crisis
voorkomen’

Gelderlander
gromt graag
met een giraf

TheNatureof
Investing,Katherine
Collins, €22,50.
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