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Levensbericht door J.C. van Lenteren

Op 26 oktober 2005 overleed Sir Thomas Richard Edmund Southwood op 74-
jarige leeftijd. Hij was sinds 1995 buitenlands lid van de knaw. Southwood 
heeft internationaal een grote invloed gehad op ontwikkelingen binnen de bio-
logie, speciaal op het gebied van de ecologie. Naast een rijke carrière als we-
tenschapper was hij ook een belangrijke beleidsmaker op onderzoeksgebeid, 
een groot bestuurder (onder andere als Vice Chancellor van de Universiteit 
van Oxford) en regeringsadviseur op het gebied van wetenschap.

Dick Southwood had als klein kind al een grote belangstelling voor planten 
en dieren. Zijn vaardigheden op het gebied van natuurlijke historie ontwikkel-
den zich op de familieboerderij in Kent. Hij volgde onderwijs aan de 
Gravesand Grammer School. Op 16-jarige leeftijd publiceerde hij zijn eerste 
onderzoeksartikelen in het Entomologist’s Montly Magazine over het voorko-
men van insecten in Kent. Southwood publiceerde nog steeds in datzelfde 
tijdschrift toen hij 40 jaar later tot Vice-Chancellor van de Universiteit van 
Oxford werd benoemd. 

Southwood studeerde zoölogie aan de universiteit van Londen, en speciali-
seerde zich aanvankelijk in de taxonomie van een insectengroep, de 
Heteroptera of wantsen. Zijn proefschrift (1955), gebaseerd op onderzoek dat 
hij op het Rothamsted Experimental Station in het Verenigd Koninkrijk uit-
voerde, betrof de systematiek en de entomologie. Rothamsted Experimental 
Station was zeer bekend als de locatie waar statistische analysetechnieken 
werden ontwikkeld, maar ook vanwege de unieke langetermijnonderzoeken 
aan landbouwecosystemen. Southwood heeft in Rothamsted waarschijnlijk 
zijn levenslange liefde ontwikkeld voor het analyseren van patronen in soorts-
diversiteit van insecten. Zijn relatie met Rothamsted was een langdurige. Als 
jong student verrichtte hij er onderzoek, later besteedde hij er een aantal be-
stuursfuncties. Gedurende zijn promotieonderzoek in Rothamsted ontmoette 
hij zijn vrouw Allison Langley.

Na zijn promotie verzorgde hij onderwijs en verrichtte hij aanvankelijk toe-
gepast ecologisch-entomologisch onderzoek bij het Imperial College in 
Londen aan een plaaginsect in graan en aan muggen in de functie van onder-
zoeksassistent. Maar in die periode ontwikkelde hij een steeds grotere belang-
stelling voor de fundamentele ecologie.

Een van de vragen waarmee hij zich zijn hele academische leven heeft bezig 
gehouden, was waarom verschillende soorten bomen en planten zulke opval-
lende verschillen vertonen in het aantal plantenetende insectensoorten. Op 
grond van enorme hoeveelheden gegevens concludeerde hij dat die verschillen 
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onder andere verklaard kunnen worden uit de tijdsperiode dat de plant voor-
komt, de grootte van het verspreidingsareaal van de plant, de architectuur van 
de plant en het aantal verwante plantensoorten dat in een bepaald gebied aan-
wezig is.

Een andere vraag waarmee Southwood zich bezighield, was hoe verschillen 
in ruimtelijke structuur van het leefgebied waarin soorten voorkomen tot se-
lectie van verschillende reproductie- en verspreidingsstrategieën van die soor-
ten leidt. In dit werk combineerde Southwood klassiek ecologisch-entomolo-
gisch onderzoek met onderzoek aan levensgeschiedenissen van organismen en 
mathematisch onderzoek gebaseerd op optimalisatietheorieën.

Gedurende de periode waaraan Southwood aan Imperial College was ver-
bonden (1955-1979) bouwde hij een bijzonder sterke ecologische groep op, 
die zowel toegepast als zuiver wetenschappelijk werk verrichtte. Met succes 
verdedigde hij de noodzaak van langdurig zuiver wetenschappelijk ecologisch 
onderzoek, waardoor Imperial College een wereldpositie op het gebied van de 
ecologie heeft kunnen ontwikkelen. In 1967 werd bij benoemd tot hoofd van 
de afdeling Zoölogie en Toegepaste Entomologie, en tot directeur van het 
veldstation van Imperial College in Silwood Park, Ascot. In de daarop vol-
gende jaren bij het Imperial College werd hij benoemd to Dean of Science en 
Chair of the Division of Life Sciences, functies waarin hij de reputatie van 
Imperial College vestigde als topinstituut voor onderwijs in de biologie en 
onderzoek op het gebied van ecologie. In Silwood Park bevindt zich daardoor 
ook nu nog een van ’s werelds grootste ecologische onderzoeksgroepen. Zijn 
eigen onderzoek op Imperial College richtte zich op populatie- en systeeme-
cologie van insectengemeenschappen. Hij schreef in die periode ook de eerste 
versie van zijn populaire boek Ecological Methods, waarin onderzoeksmetho-
den en statistische analyse technieken worden behandeld. Dit boek werd en 
wordt nog steeds door talrijke studenten en onderzoekers – ook in Nederland 
– gebruikt.

In 1979 werd Southwood uitgenodigd om de Linacre Chair of Zoology aan 
de Universiteit van Oxford te aanvaarden als opvolger van John Pringle. Hij is 
daarna de rest van zijn leven aan de Universiteit van Oxford verbonden geble-
ven, eerst als hoofd van de afdeling Zoölogie, vervolgens als Vice-Chancellor 
en tenslotte als professor en emeritus professor in de Zoölogie. Als Vice-
Chancellor bleek hij bijzonder goed in het verkrijgen van fondsen en legde hij 
de basis voor een grondige herziening van bestuur en beheer van de universi-
teit. Southwood vervulde de functie van Pro-Vice-Chancellor tot zijn formele 
pensionering in 1998. Hierna keerde hij terug naar de afdeling Zoölogie om 
weer tijd te kunnen besteden aan onderzoek, onderwijs en het schrijven van 
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artikelen. De afdeling Zoölogie in Oxford had reeds een zeer illustere historie 
voordat Southwood er werd benoemd: twee van zijn voorgangers wonnen een 
Nobelprijs (Peter Medawar en Niko Tinbergen), enkele anderen waren groot-
heden op hun vakgebied (Charles Elton, David Lack en Edmund Ford). Onder 
Southwood’s leiderschap bereikte de afdeling een nieuw hoogtepunt. Zo wer-
den in korte tijd vier van de achttien Royal Society onderzoekshoogleraar-
schappen toegekend aan de afdeling Zoölogie in Oxford, en hij wist beroemd-
heden als William Hamilton en Robert May binnen zijn afdeling aan te stellen.

Naast zijn universitaire werk in Oxford hield hij zich steeds vaker bezig met 
wetenschapsbeleid, onder andere als adviseur van de regering op het gebied 
van milieu en gezondheid. Zo zat hij de Royal Commission on Environmental 
Pollution voor in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Gedurende zijn voorzit-
terschap publiceerde deze commissie een rapport over milieu- en gezond-
heidseffecten van lood in benzine. Dit rapport leidde tot de productie van 
loodvrije benzine in het Verenigd Koninkrijk en omringende landen. In het 
laatste decennium van de vorige eeuw leidde hij onder andere regeringswerk-
groepen op gebied van duurzame ontwikkeling en biodiversiteit, en over de 
toekomst van de biologie aan universiteiten in het Verenigd Koninkrijk.

Dick Southwood bleef altijd een groot liefhebber van de natuur en zijn laat-
ste publicatie in 2005 betrof veldwaarnemingen aan wantsen. Tot kort voor 
zijn overlijden was Southwood nog druk aan het werk op zijn kamer van de 
afdeling Zoölogie van de Universiteit van Oxford, waar hij zich vooral bezig 
hield met identificatie van insecten. Hij was een zeer inspirerend docent en 
spreker, en gaf wereldwijd tal van belangwekkende lezingen op het gebied 
van de ecologie, het belang van insecten voor de mens en het gevaar van pes-
ticiden voor het milieu. Hij publiceerde meer dan 250 wetenschappelijke arti-
kelen. Enkele jaren geleden verscheen zijn boek The Story of Life dat intussen 
ook in andere talen verscheen en waarin hij zijn ecologische inzichten samen-
vat. Het boek is gebaseerd op de colleges die hij gedurende 18 jaar in Oxford 
aan jongere jaarsstudenten gaf, dus ook in de tijd dat hij Vice-Chancellor was. 
Het boek is kenmerkend voor Southwood’s benadering: een meesterlijk en 
indrukwekkend overzicht van de oorsprong en evolutie van het leven, zowel 
in zijn breedte, diepte als helderheid.

Southwood heeft vanaf de jaren zestig een goede relatie onderhouden met 
ecologische en entomologische onderzoeksgroepen in Nederland. Veel 
Nederlanders hebben tijdens zijn aanstelling op Silwood Park onder bijzonder 
plezierige omstandigheden veld- of laboratoriumonderzoek kunnen verrich-
ten. Southwood had een natuurlijk talent om met mensen om te gaan en ik 
herinner me met plezier en enige verbazing mijn eerste bezoek aan hem op 
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Silwood Park. Als jonge promovendus werd ik uitgebreid door hem ontvan-
gen en besteedde hij veel tijd aan het bespreken van mijn eerste onderzoeksre-
sultaten. Zijn mederwerkers en studenten hadden altijd bijzonder veel waarde-
ring voor hem, niet alleen omdat hij een kritisch en goed wetenschapper was, 
maar ook omdat hij allerlei persoonlijke details wist te herinneren en veel 
aandacht aan hen besteedde. Hij was steeds in staat een groep van excellente 
medewerkers om zich heen te verzamelen die hij alle kansen gaf zich te ont-
wikkelen en die hij hielp bij hun verdere carrière.

Southwood’s bijdragen aan ecologisch onderzoek, bestuur, beheer en over-
heidsbeleid resulteerden in vele prijzen, eredoctoraten, lidmaatschappen van 
vele organisaties en academies in de wereld. Hij werd in 1977 tot lid van de 
Royal Society verkozen en in 1988 tot lid van de Nationale Academie van 
Wetenschappen van de Verenigde Staten van Amerika. In 1984 werd hij tot 
ridder benoemd.

Zijn vrouw Alison Langley en zijn twee zonen overleven hem. Met zijn 
overlijden heeft de ecologie een inspirerend en invloedrijk pleitbezorger ver-
loren.

(met dank aan Charles Godfray en Michael Hassell voor het beschikbaar stel-
len van de foto en achtergrondinformatie)
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