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Een bijzondere club
Het is een bijzondere club, die Nederlandse
Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG).
Er zitten apendeskundigen in, kenners van
seksuele communicatie bij fruitvliegen, maar
óók onderzoekers die zich bezighouden met
spel en welzijn van kippen en varkens.
Je vindt er wetenschappers die alles weten over
de interacties tussen planten en hun belagers,
over reden en nut van linkshandig- en rechtspotigheid en psychologen die lering trekken
uit de stressreactie van een zebravis.
Een bijzondere club en al net zo divers als

Lid worden van de Nederlandse Vereniging
voor Gedragsbiologie? Via de site van de NVG
(www.gedragsbiologie.nl/Membership/) kun je
een inschrijfformulier downloaden.
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de gedragsbiologie zelf. Te divers voor de Van
Dale. In dit woordenboek komt het woord
‘gedragsbiologie’ in elk geval niet voor.
De NVG werd 25 jaar geleden opgericht door een
aantal gedragsbiologen die, omdat de jaarlijkse
bijeenkomst in verband met de verdeling van
subsidies verviel vanwege een andere subsidieregeling, toch graag minimaal een keer per jaar bij
elkaar wilden komen.
Elkaar treffen om wetenschappelijk nieuws uit te
wisselen, tips te geven over onderzoeksmethoden,
geldbronnen en mogelijkheden voor
promotieplaatsen én hun mooie, inspirerende
onderzoeksveld bij een breder publiek bekend
te maken.
De eerste voorzitter werd de wetenschappelijk
alom gewaardeerde Jan van Hooff, hoogleraar

ethologie en socio-ecologie, bij het brede publiek
bekend als de primatoloog met inspirerende
verhalen en de zachte ‘g’.
De vereniging bleek een schot in de roos. Meer
dan 200 gedragsbiologen, van hoogleraren tot
promovendi sloten zich aan. Met jaarlijks een
meerdaagse conferentie vol wetenschappelijke
verhandelingen, speciale workshops voor
promovendi, ondersteuning van masterclasses en
vooral ook intercollegiaal overleg en contact, is de
vereniging nog steeds springlevend. Alleen het
publiek? Nee. Die krijgt nog steeds weinig over de
bijzondere onderzoekers en onderzoeksresultaten
te horen. Onwetend zijn zij over de taal van
zebravinken, de stiekeme seks bij apen of de
reden waarom sommige mensen hun agressie
niet kunnen bedwingen.

Gedragsbiologie:
te divers voor de Van Dale
En dat is jammer. Vandaar dat de NVG in haar
jubileumjaar 2017 een publiekssymposium heeft
georganiseerd; een dag vol lezingen en
toegankelijk voor iedereen.
Zoals ook iedereen die geïnteresseerd is in
gedragsbiologie, lid van de club kan worden.
Voor 30 euro per jaar (student en PhD 25 euro)
geeft dat onder meer recht op korting voor de
conferentie en andere ‘geneugten’.
Maar eerst het publiekssymposium, gelardeerd
met dit boekje. Hierin zeven verhalen over
gedragsbiologie. Zeven spannende verhalen over
de onvoorstelbare en onverwachte kanten van
dieren en mensen. Zeven verhalen over
gedragsbiologie. Veel plezier.

Gedragsbiologie
De Van Dale ‘staat met de mond vol tanden’,
maar de gedragsbiologen zelf gelukkig niet.
De NVG omschrijft gedragsbiologie als volgt:
‘Alle organismen vertonen gedrag, of het nu de
simpele reacties van bacteriën zijn of de
complexe sociale interacties tussen mensen.
De gedragsbiologie richt zich op het begrijpen
van de mechanismen die zulk gedrag
veroorzaken en van de evolutie daarvan.’

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Gedragsbiologie bestaat uit (september 2017)
• Prof.dr. E.H.M. (Liesbeth) Sterck, Universiteit
Utrecht, gedragsbioloog, onderzoek naar
sociaal gedrag en intelligentie van apen en,
soms, de mens.
• Prof.dr. J.C. (Jean-Christophe) Billeter,
Rijksuniversiteit Groningen, neurogeneticus,
onderzoek naar de genetica van sociaal en
seksueel gedrag.
• Dr. K. (Kees) van Oers, Nederlands Instituut
voor Ecologie (NIOO-KNAW), evolutionair
gedragsecoloog, onderzoek naar de oorzaken
en gevolgen van persoonlijkheidseigenschappen bij dieren, met name bij vogels.
• Dr. R. (Ruud) van den Bos, freelance-docent/
onderzoeker/consultant en gedrags-/
neurobioloog aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, geïnteresseerd in de rol van emotie
en cognitie in de sturing van gedrag bij mens en
dier.
• Dr. M.E. (Mariska) Kret, Universiteit Leiden,
cognitief gedragsbioloog, onder meer bezig
met onderzoek naar uitingen van emoties bij
aap en mens.
• Dr. R.E. (Rebecca) Nordquist, Universiteit
Utrecht, gedragsbioloog, bestudeert welzijn,
cognitie en emoties bij landbouwhuisdieren.
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Foto: Biologie, Universiteit Leiden

Interview met Dr. K. (Katharina) Riebel, Universiteit Leiden

Het jeugdsentiment van de
zebravink
Je leest het altijd en overal, in elke publicatie: een
vogelman lokt een vogelvrouw met zang. Zij kiest
op grond van melodie, sterkte en ingewikkeldheid
van het lied; kenmerken die, zo is bekend,
gecorreleerd zijn met lichamelijke kenmerken en
een maat zijn voor de fitness. Zo zorgt ze - indirect
- voor natuurlijke selectie.
Haar voorkeur is aangeboren en wijzigt niet meer.
Zij houdt haar snavel; zingen heeft voor haar
immers geen nut.
Zo is het bij vogels. Althans. Dat dachten we.
Tot gedragsbiologen - zoals wetenschappers
eigen is - de aannames tegen het licht begonnen
te houden en de wereld van de vogelzang er
opeens heel anders begint uit te zien. Opeens
blijkt ook zij uit volle borst te zingen, is de
voorkeur niet aangeboren maar geleerd en onder
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meer afhankelijk van het aantal broertjes en
zussen van zanger en toehoorster!
Het ware verhaal van de vogelzang.

Wat wil zij?
Te beginnen bij die voorkeur van d’r. Wat vindt zij
nou eigenlijk echt leuk, wordt ze met die voorkeur
geboren of leert ze nog iets bij? Om daar achter te
komen gingen de gedragsbiologen aan de slag
met zebravinken. Niet zozeer vanwege de
oorstrelende zang - zebravinken uiten zich met
nogal nasaal klinkende klanken - als wel omdat
zebravinken makkelijk te houden kolonievogels
zijn. Ze zijn bovendien snel volwassen zodat
experimenten al na korte tijd kunnen worden
herhaald.
Net als bij mensen begint ook bij vogels - zowel bij
de mannetjes als bij de vrouwtjes - het vocaal

leren, met het opslaan van voorbeeldliedjes in de
vroege jeugd. Zoveel is wel al bekend. Niet bekend
was wat de invloed is van die vroege liedjes op de
voorkeuren van de vrouw.
Daarom werd als eerste een aantal vrouwtjes op
de leeftijd van 35 dagen - de leeftijd waarop ze
normaliter onafhankelijk zijn - van de kolonie
geïsoleerd en elk in een eigen ruimte geplaatst.
Elk vrouwtje kreeg vanaf dat moment maar één
liedje (een bandje) te horen tot ze volwassen was.

Kiezen
Eenmaal volwassen mag ze kiezen wat ze het
leukste liedje vindt. Het liedje waarmee ze is
opgegroeid (elk vrouwtje heeft haar eigen
jeugdliedje), een ingewikkelder en ‘mooier’
liedje, of is ze helemaal niet zo pertinent in haar
voorkeur? Jawel. Ze heeft duidelijk een eigen
smaak.
Het liedje uit de jeugd (het liedje dat ze op de
band gehoord heeft) is veruit favoriet. Zelfs als dat
simpeler is dan het andere aangeboden liedje!
Vrouwtjes weten wat ze willen.
Behalve als ze in stilte zijn opgegroeid en in de
belangrijkste leerperiode - tussen 35 en 65 dagen
- geen zebravinken hebben gehoord. Zulke
stiltevinken vinden alles even leuk, hebben geen
voorkeur, kunnen niet kiezen.

Kiezen door drukken
Bij de test om te bepalen wat een zebravink het
leukste liedje vindt, wordt de vogel in een kooi
met twee knopjes (lichtjes) geplaatst.
Nieuwsgierig als zebravinken zijn, duurt het niet
lang of de vogel drukt met de snavel op een
knopje. Een ingedrukt knopje maakt geluid; het
ene knopje een ander melodietje dan het
andere. De vogel kan dus kiezen wat ze wil
horen.

De pertinentheid van de voorkeur voor het
jeugdliedje blijft, ook maanden later, net als het
‘gebrek aan smaak’ van een vrouwtje dat in stilte
is opgegroeid.

Mixen
De voorkeur voor het jeugdliedje is groot,
maar het is een proef onder laboratoriumomstandigheden. De werkelijke wereld van de
zebravink ziet er natuurlijk anders uit.
Sowieso zal geen van de mannen waaruit ze op
volwassen leeftijd een partner moet kiezen,
precies hetzelfde zingen als haar voorkeursliedje
uit haar jeugd, maar hoogstens iets dat er op lijkt.
Bovendien leven de zebravinken in kolonies en
horen dus de hele dag een kakofonie. Daar één
liedje uithalen is volstrekt onmogelijk.
Daarom vermoeden de onderzoekers dat elke
vogelvrouw haar eigen mix van jeugdgeluiden
selecteert en ‘componeert’ tot favoriet
jeugdmelodietje. De man met een liedje dat daar
het meeste op lijkt, kan rekenen op haar avances.

Fit?
De praktijk ligt dus net iets gecompliceerder,
maar duidelijk is hoe groot de invloed is van de
liedjes die in de jeugd gehoord zijn. En dat is
eigenlijk heel vreemd. Want hoe valt het te rijmen
met de - bewezen - correlatie tussen fitness en
kwaliteit van de zang. Als vrouwtjes kiezen op
grond van jeugdsentiment, hoe zit dat dan met de
keuze voor kwaliteit? De evolutieleer gebiedt toch
er vanuit te gaan dat mannen en vrouwen altijd
de beste kiezen.
Om daar achter te komen lieten de onderzoekers
vrouwen die waren opgegroeid in povere (grote
nesten) en in goede omstandigheden (kleine
nesten) kiezen tussen mannen uit grote en kleine
nesten. Vogels uit grote nesten hebben minder te
eten gehad. Ze zijn kleiner en door de bank
genomen minder fit dan weldoorvoede dieren.
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Man dood
Als vrouwtjes in eerste instantie een man
uitzoeken van wie de zang op de liedjes uit hun
jeugd lijken, wat doen ze dan als hun eerste
partner overlijdt en ze een nieuwe man moeten
kiezen? Gaan ze dan opnieuw voor haar
jeugdliefde of hebben ze geleerd en kiezen ze
een man die ongeveer zingt zoals hun vorige
partner? Onderzoek volgt.

Dubbeltje
En kijk. Wat blijkt. Ook voor zebravinken geldt dat
wie voor een dubbeltje wordt geboren, geen
kwartje worden kan. Soort zoekt soort: pover kiest
pover, rijk kiest rijk. Een vrouwtje dat onder
slechte voedselomstandigheden is opgegroeid
heeft liedjes gehoord van mannen die in dezelfde
penibele situatie zaten. Eenmaal volwassen kiest
zij een man van wie de zang klinkt als die uit haar
jeugd, als die van mannen opgegroeid in slechte
omstandigheden. Ze kiest dus niet de beste, maar
de vertrouwdste. De ijzeren wet van de evolutie
lijkt nu opeens niet meer op te gaan. Een vrouwtje
opgegroeid in weelde kiest natuurlijk wel voor de
beste, fitste en - objectief bezien - best zingende
man. Zijn lied is voor haar immers het meeste
vertrouwde.
Vrouwen kiezen dus anders dan altijd gedacht en
ja, dat roept natuurlijk nieuwe vragen op, maar
baanbrekend zijn de nieuwe inzichten zeker.
Vrouwen leren wat ze leuk vinden, worden niet
‘voorgeprogrammeerd’ geboren en kiezen niet
altijd van de beste.

Vrouwelijke zangers?
En hoe zit het met die tweede oude aanname;
die dat vrouwenvogels nooit zingen? Ook daar kan
je vraagtekens bij zetten. Oplettende vogelaars
melden immers zingende koolmeesvrouwen,
vrouwelijke grote karekieten die uitbarsten in zang
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en spreeuwendames die melodieën vertolken.
Hoe kan het dat zij wel zingen hebben geleerd?
Op zoek naar het antwoord begonnen de
onderzoekers, gedragsbiologen, met het
doorspitten van een heleboel data van de zang
van vogels. Tot nu toe was de focus gericht
geweest op vogels uit Europa en Noord-Amerika;
nu werd er met name naar de zang van vogels van
andere continenten gekeken. Daar zijn veel meer
van de oorspronkelijke soorten zangvogelsoorten
aanwezig. Geen onlogische stap. Onze zangvogels,
die allemaal bij de Passerida horen, zijn de meest
recente trede op de evolutieladder en zijn uit de
oudere soorten uit Austraulasia (Australië en de
rest van Oceanië) voortgekomen.

Omgekeerd
Stapels literatuur en data werden doorgespit en
de verbazing groeide. Want niet de vrouwelijke
zangers, maar juist de vrouwen die hun snavel
houden blijken uitzonderlijk. Bij ruim 77% van alle
onderzochte vogelsoorten die in de evolutie
eerder dan de Passerida ontstaan zijn, zingen de
vrouwen. Onze vogels hebben - op een enkeling
na - het vermogen dus verloren!
Waarom, zo vragen de onderzoekers zich af. Welk
mechanisme, welke selectiedruk ligt daaraan ten
grondslag?
Het antwoord is nog ver weg; zelfs
vooronderstellingen zijn nog niet geformuleerd.
Wat nodig is zijn nog veel meer data over
kwaliteit, tijdstip en functie van dit damesgejubel.

Geluidsopnames dus
Werk aan de winkel voor de ‘gewone man’, de
vele hobbyisten die geluidopnamen maken.
Iedereen kan zijn opname van vogelzang (door
vrouwtjes) insturen via www.femalebirdsong.org.
Een unieke kans voor de wetenschapper in de
dop.

Foto: Jean-Christophe Billeter

Interview met Prof.dr. J.C. (Jean-Christophe) Billeter,
Rijksuniversiteit Groningen

Fruitvliegen; het zijn net mensen...
Tja. Het is even wennen maar eigenlijk zijn
fruitvliegen net mensen. Ook dit 'simpele' insect
moet een keuze maken tussen alleen blijven of
opgaan in de meute. En als opgaan in de meute
het beste lijkt, wat is dan de ideale omvang van de
meute? De sociale antennes, het sociale gevoel
van de Drosophila melanogaster.

Wolk
We kennen het allemaal. Het ene moment oogt
de fruitschaal nog fris en fruitig, maar zodra het
eerste fruitvliegje verschijnt, arriveert er een
wolk soortgenoten. De eerste attendeert de rest.
Niet bewust vermoedelijk, maar er moet dus een
evolutionair voordeel zijn in dat samenzijn; ook
fruitvliegen zijn immers niet op hun achterhoofd
gevallen. Maar welk mechanisme zit erachter?
Hoe trekt de eerste fruitvlieg de volgende aan en

hoe weet de andere dat de eerste niet 'liegt'?
Tijd voor gedragsbiologisch onderzoek!

Schimmel
Fruitvliegen leggen hun eieren in overrijp fruit.
De larven leven van het voedzame, 'gezonde' gist
dat op de vruchten groeit. En zij niet alleen. De
vruchtsuikers zijn ook voedsel voor 'onwelkome
schimmels'; schimmels die op overrijp en zeker op
beschadigd fruit vrij snel beginnen te groeien. In
de praktijk betekent dat, dat de schimmel en de
eerste larven vaak samen op de vrucht aanwezig
zijn. Ze concurreren om voedsel.
De schimmels benadelen de fruitvlieglarven.
Niet alleen vanwege de voedselconcurrentie met
de, door de fruitvliegjes, zo gewilde gisten, maar
vooral ook omdat schimmels stoffen (toxinen)
produceren, die voor larven giftig zijn.
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Het is voor de fruitvlieg dus zaak om met
voldoende vliegen te zijn zodat de schimmel niet
de overhand kan krijgen op de vrucht. Maar met
te veel fruitvliegen zijn is ook niet goochem; er
moet voor elke larve immers wel voldoende
voedsel overblijven.

Slimme vlieg
Een precair evenwicht en een evenwicht dat op
twee manieren kan worden bewaakt, zo
bedachten de biologen al snel. Het zou zo
kunnen zijn dat het eerst arriverende vrouwtje
precies genoeg opvolgers weet aan te trekken.
De slimheid kan ook bij de 'opvolgers ' (de
vrouwtjes die later arriveren) liggen. In dat geval
zouden die volgende vrouwtjes - hoewel
aangetrokken door de eerste fruitvlieg - toch bij
aankomst bij de fruitschaal eerst zelf beoordelen
of zij de voedselsituatie wel afdoende vinden.
Maar eerst de vraag hoe de eerste vrouw eigenlijk
de volgende attendeert, oftewel aantrekt. Zoals
zoveel insecten, communiceren ook fruitvliegen
met feromonen, vluchtige stoffen. De feromonen
worden door de mannen geproduceerd en tijdens
de paring met het sperma naar de vrouw
overgebracht. Het vrouwtje slaat het sperma op
en bevrucht zichzelf tijdens het afzetten van de
eieren. Vlak voor het eieren afzetten komt er ook
al sperma vrij en daarmee feromonen, zo is
bekend en de vraag is natuurlijk of de eerste
vrouw hiermee haar opvolgers lokt.

Meer fruit meer lokstof?
Ja. Dat is makkelijk te testen. Als vrouwtjes
kunnen kiezen tussen twee petrischaaltjes - een
met en een zonder feromonen (maar nog zonder
eieren) - kiezen ze het schaaltje met feromonen
om hun eieren af te zetten.
De manier van aantrekken is daarmee bekend.
Maar stemt de eerste vrouw de lokstof ook af op
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de hoeveelheid fruit? Met andere woorden; trekt
ze meer vrouwen aan naarmate er meer fruit is?
Lichamelijk lijkt ze daartoe uitstekend in staat.
Door nauwgezette studie van het zenuwstelsel en
de hersenen van deze 3 mm grote diertjes, is
bekend dat de Drosophila over een uitgebreide
set neuronen beschikt, waarmee ze de
hoeveelheid te lozen sperma (en daarmee
feromonen) exact kan reguleren.
Ze kan het, maar nader onderzoek moet
uitwerken of ze het ook werkelijk doet.

De fruitschaal is net
een mensenstad
In de war
Over het afwegingsmechanisme bij de opvolgende
vrouwtjes is wel al wat meer bekend. Larven leven
van 'goed', oftewel gewild gist. Hoe meer gist
aanwezig is, des te aantrekkelijker de locatie, zo
blijkt als je vrouwtjes de keuze geeft tussen een
schaaltje met veel en een met weinig gist. Dat lijkt
logisch en eenvoudig voor het dier.
Maar dan de keuze tussen een schaaltje met gist,
maar zonder feromonen, en een zonder gist,
maar met feromonen. Die keuze lijkt onmogelijk
te maken; de helft van de vliegen kiest het ene,
de andere helft het andere.
Dit duidt erop dat de fruitvlieg een afweging kan
maken tussen de informatie die ze krijgt van
andere fruitvliegen en haar eigen waarneming.
Immers; met de feromonen vertelt een ander
vrouwtje haar dat de locatie gunstig is om eieren
af te zetten, maar de afwezigheid van gist (die ze
zelf waarneemt) maken duidelijk dat de situatie
helemaal niet gunstig is.

Neus
Ze lijkt te kunnen afwegen en om hierover meer
zekerheid te krijgen, is het handig om 'de neus',
oftewel de zenuwcellen betrokken bij de reuk,
te manipuleren. Fruitvliegen zijn door jarenlang
onderzoek inmiddels helemaal binnenstebuiten
gekeerd; elke zenuwcel, elk reukorgaan/zintuig is
zo'n beetje bekend. Uitschakelen van de
zenuwcellen die gist ruiken en die de feromonen
ruiken, is daarmee vrij eenvoudig.
En kijk. Een fruitvlieg die ofwel gist ofwel
feromoon niet kan ruiken, kan meteen ook niet
meer kiezen. Ze heeft beide geuren nodig om te
beslissen of ze al dan niet tot eiafzet overgaat.
De fruitvlieg maakt dus een afweging tussen de
informatie die een ander haar geeft (de
hoeveelheid feromonen) en hetgeen zij zelf
waarneemt (de hoeveelheid gist oftewel fruit).
Ze weegt echt af.

Foto: Jean-Christophe Billeter

Sociaal gedrag
Nader onderzoek is nodig, ook al naar de vraag of
de eerste fruitvlieg bewust lokt en het aantal
gelokte vrouwen afstemt op de hoeveelheid
voedsel, maar duidelijk is nu al wel dat de
fruitvlieg veel socialer is dan lang gedacht. Ook
voor fruitvliegen geldt dat alleen leven moeilijk is,
maar dat samen ook te veel samen kan zijn.
De schaal fruit is daarmee net een mensenstad.
Samenwerking is handig om onwelkome
schimmels voor te wezen - oftewel om
noodzakelijke klussen te klaren - , maar ben je met
te veel vliegen of mensen dan is het gist of eten
op, en is het alsnog armoede lijden. Evenwicht is
belangrijk. Maar wie bepaalt hoeveel nog prettig
is? Fruitvliegen; het zijn net mensen...
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Foto: Liesbeth Sterck

Interview met Prof.dr. R.A. (Roelof) Hut, Rijksuniversiteit Groningen

Slagen met je biologische klok
Pubers en studenten opgelet! Stop met studeren
bij kunstlicht de lange avonden voor je examen,
maar ga gewoon lekker vroeg naar bed. Houd de
gordijnen open, laat het zonlicht je wekken en zie:
je studieresultaten gaan met sprongen vooruit.
Weg jetlag in de ochtenduren, verdwenen het
gevoel van dronkenschap op maandagochtend.
Slapen in plaats van blokken!
We zijn het allemaal in min of meer extreme
mate; ochtend- of avondmens. De een springt
's morgens om zes uur kwiek uit zijn bed, de ander
lijkt 's avonds pas rond tien uur echt goed op
stoom te komen. Iedereen heeft een persoonlijke
ritmiek, maar we doen massaal alsof we allemaal
hetzelfde zijn. Winkels zijn 24 uur per dag open,
de industrie dendert alsmaar door en ook het
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verkeer kent geen enkel moment meer van totale
stilstand.
En dat is link. Bloedlink. Want echte ochtendmensen die 's nachts vliegtuigen moeten
controleren of notoire avondmensen die
's morgens vroeg een heftruck besturen, zijn
eigenlijk nauwelijks te vertrouwen, zeker als het
extreme ochtend- of avondmensen zijn. Link,
ongezond en regelrecht dom. Neem nou die
enorme schare jongeren die onderworpen wordt
aan een tijdsregime dat absoluut niet het hunne
is. Neurobiologen slaan de noodklok; het is hoog
tijd om meer rekening te gaan houden met de
biologische klok. Maar wat is eigenlijk die
biologische klok? Waar zit hij, hoe werkt hij en
waardoor wordt hij beïnvloed?

Slechte cijfers
Het effect van het negeren van de biologische
klok door scholieren en studenten is heel groot,
zo blijkt uit onderzoek. Twintigers - een
leeftijdsgroep die sowieso al laat is - die
avondmensen zijn, halen bij de proefwerken in
de ochtenduren gemiddeld genomen een halve
punt minder dan leeftijdgenoten die
ochtendmens zijn. Aan het begin van de middag
is er geen verschil meer tussen de cijfers van
ochtend- en avondstudenten.

Leeftijd en geslacht
Om met het laatste te beginnen; fysiologie en
biologie lijken belangrijke factoren. Mannen zijn
vaker avondmens dan vrouwen; hormonen lijken
dus een rol te spelen. En leeftijd. Als kind zijn we
allemaal het ochtendtype; elke baby wordt vroeg
wakker. Vanaf een jaar of vijf wordt de mens
steeds later; jongens iets later later dan de
meisjes. Rond het twintigste jaar is iedereen op
zijn laatst, al is er natuurlijk wel een enorme
spreiding. Voor de ochtendmensen liggen de
beste uren nog steeds vroeger dan voor de
avondtypes. Het verschil tussen mannen en
vrouwen piekt dan ook; de man is significant later.
Eenmaal volwassen wordt iedereen, ochtend- en
avondmens, weer steeds vroeger. Het verschil
tussen mannen en vrouwen - het grootste aan het
begin van de adolescentie als de hormoonspiegels
hun hoogtepunt bereiken - neemt ook af. Vanaf
begin vijftig zijn zij en hij qua dagpatroon
hetzelfde, al zijn er natuurlijk nog steeds
ochtend- en avondmensen.

Minuscuul
Dat is één kant van de biologische klok. Maar hoe
zit het van binnen? Waar in de hersenen bevindt
zich dit wonderbaarlijk regelsysteem? Door
neuro-imaging met onder meer fMRI-scans -

waarbij de verschillende hersenniveaus
uiteengerafeld kunnen worden en kunnen worden
bekeken 'terwijl ze werken'- krijgen neurobiologen
hierin steeds beter inzicht. Een wonderbaarlijk
gegeven want het hersengebied waarin de
biologische klok zich bevindt, is slechts een halve
kubieke millimeter groot. Deze zogeheten
'suprachiasmatische nucleus' blijkt op de kruising
van de oogzenuwen en dus net achter de ogen te
zitten. De suprachiasmatische nucleus zorgt
ervoor dat bepaalde eiwitten overdag pieken en
andere 's nachts. Het oscilleren van die eiwitten,
oftewel de biologische klok, stuurt op zijn beurt
het autonome zenuwstelsel aan, het stelsel dat de
hormoonproductie, hongergevoelens en nog veel
meer regelt.

Snelheid
Het verschil tussen ochtend- en avondmensen
schuilt in de snelheid waarmee de biologische
klok loopt. Bij ochtendmensen loopt deze sneller
dan gemiddeld, bij avondmensen juist langzamer.

Slaapcentra
De biologische klok stuurt ook slaapcentra aan
die voor in het brein liggen (de hypothalamus).
Deze slaapcentra zijn in balans met waakcentra
achter in het brein (de hersenstam). Door het
meer of minder afremmen van het slaapcentrum
wijst de klok, afhankelijk van het tijdstip en het
type mens (ochtend of avond), richting slapen of
richting waken. Hoe dit precies werkt durven de
neurobiologen nog niet te zeggen, maar uit
dieronderzoek blijkt dat de 'vuurfrequentie' van
de biologische klok zowel bij dag- als bij nachtactieve dieren precies de lichtintensiteit van de
zon volgt. De biologische klok is daarmee de
representatie in het brein van de stand van de zon.
Terwijl de dag in het brein wordt gerepresenteerd
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door een verhoogde vuurfrequentie van de
zenuwcellen in de biologische klok, wordt de
nacht gerepresenteerd door het hormoon
melatonine. De vuurfrequentie van de
klokneuronen kan niet gemeten worden bij de
mens, maar de aanmaak van melatonine kan in
het speeksel makkelijk bepaald worden.
Nou is met die melatonine wel iets raars aan
de hand, zo blijkt uit onderzoek. Anders dan bij
dieren blijkt er bij mensen een enorme variatie
te bestaan in wannéér melatonine wordt
aangemaakt. Bij ochtendmensen gebeurt dat al
rond vijf uur in de middag; bij extreme avondtypes
pas rond twaalf uur 's nachts.
Hoewel nog niet spijkerhard bewezen, vermoeden
de onderzoekers dat de persoonlijke lichtgevoeligheid én de snelheid waarmee de individuele
biologische klok loopt het tijdstip van
melatonineaanmaak bepalen.

Twee pilsjes
Drieënhalf uur slaaptekort heeft op de motoriek
en reactiesnelheid ongeveer hetzelfde effect als
twee pilsjes.

Bijsturen
Weten hoe de klok werkt is belangrijke fundamentele wetenschap, maar ook wetenschap met
groot praktisch nut. Door het massaal negeren
van de biologische klok gaat immers veel mis.
De snelheid van de biologische klok is genetisch
bepaald, zo bewezen onderzoekers al eerder. Daar
valt weinig aan te doen. Maar het wordt steeds
duidelijker dat de biologische klok wel bij te sturen
is, onder meer met licht en sociale factoren. Geef
een ochtendmens 's morgens nog vroeger of
intenser licht en hij of zij wordt nog meer een
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ochtendmens; de biologische klok gaat nog sneller
lopen. Avondmensen die 's avonds lang bij
kunstlicht opblijven, krijgen juist een tragere klok.
Kunstlicht vergroot dus het verschil tussen
ochtend- en avondmensen.

Kamperen
En met licht valt meer te doen. Uit verschillende
studies blijkt dat late types die zonder kunstlicht
gaan kamperen, meer op de vroege types gaan
lijken.
Kunstlicht vergroot dus het verschil tussen
ochtend- en avondmensen.
Late types zijn ook te vervroegen door de
wakkercentra met sport te stimuleren. Dat werkt
het beste rond het middaguur. Om eerder te
kunnen slapen en voor de wekker wakker te
worden, moet je dus lekker buiten in de zon
ontbijten en rond het midden van de dag even
fitnessen.

Vleermuizen
Niet alleen licht, ook sociale factoren en wellicht
ook andere niet-licht gerelateerde factoren lijken
een rol te spelen bij het functioneren van de
biologische klok. Zo wisten onderzoekers in India
vast te stellen dat vleermuizen hun klokken
kunnen synchroniseren. De vleermuizen slapen
samen in een grot waar het aardedonker is en
vliegen bij zonsondergang massaal uit.
Onderzoekers namen een paar vleermuizen
apart en sloten ze op in een kooi in de grot.
De gevangen vleermuizen zagen licht noch de
grote groep vleermuizen en werden toch elke
avond opnieuw en precies tegelijkertijd met
het uitvliegen van de grote groep onrustig.
Hoe wonderbaarlijk kan het zijn.

Bij mensen is een dergelijk sociaal synchroniseren
lastig aan te tonen, maar bij sommige blinde
mensen lijken sociale stimuli inderdaad de
biologische klok te synchroniseren.

Niet blokken
maar pitten
Stop met blokken
Terug naar de nachtbrakende pubers, de
studenten, de problemen met op het verkeerde
tijdstip moeten presteren. Ga meer naar buiten;
laat het zonlicht en niet kunstlicht je klok
programmeren. Stop met het blokken bij
kunstlicht in de avonduren, ga bijtijds naar bed
met de gordijnen open en sta in de weken voor je
examens vroeg, steeds vroeger op. Je klok gaat
daardoor sneller lopen. En schoolbestuurders;
houd meer rekening met de biologische klok van
het jonge mens. Misschien moeten scholen pas
om 9 uur ’s ochtends beginnen en vooral: rooster
proefwerken en examens niet langer in de vroege
of de late uren, maar liever midden op de dag.
Neurobiologisch onderzoek is er niet voor niets.
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Interview met Dr. K. (Kees) van Oers,
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Over lefgozers en
kat-uit-de-boomkijkers
Nee. Dieren kunnen niet boos zijn, verdrietig,
lief of teleurgesteld; dat is en blijft een sterk
staaltje van antropomorfisme. Maar dat dieren
wel degelijk een persoonlijkheid hebben, is
inmiddels wel duidelijk.
Hoe weten we dat eigenlijk, hoe test je dat en
vooral, wat zijn de evolutionaire en ecologische
implicaties? Te rade bij de koolmees; qua
persoonlijkheid vermoedelijk het allerbest
bekeken dier.
Het persoonlijkheidsonderzoek aan koolmezen
begon - zoals zo vaak bij wetenschappelijk
onderzoek - eigenlijk toevallig. In 1992 viel het
een promovendus die nieuwsgierig was naar het
voedselzoekgedrag van koolmezen op, dat de
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vogels op een voedertafel sterk verschillen in
gedrag. Maar, individueel vertoonden ze wel
steeds hetzelfde gedrag. Je had, in extremo,
dieren die snel, en min of meer agressief, noem
het maar lefgozers waren, en kat-uit-deboomkijkers die aan de periferie van de
voederplek bleven. De dieren waren verschillend
in gedrag en waren daarin ook consequent. En ja,
dat noopte natuurlijk tot verdere studie. Want als
een koolmees zich op de voedertafel op een
bepaalde manier gedraagt en daarin consistent is
in de mate van agressie, zijn er dan ook andere
gedragingen te vinden die daaraan gekoppeld en
net zo stabiel zijn?
En zo ja, waar komt dat complex van gedragingen
vandaan? Zijn ze aangeboren of aangeleerd?

Agressief
Een groot onderzoek volgde, een onderzoek dat
nog steeds doorgaat. Een ‘coping study’. Hoe gaan
koolmezen om met de uitdagingen van het
dagelijks leven? Hoe reageren ze op vreemde
voorwerpen, op nieuwe omgevingen en
schrikaanjagende prikkels, en zijn ze hierin
consequent? Om hier achter te komen bedachten
de onderzoekers een aantal simpele, maar
wetenschappelijk en statistisch verantwoorde
testen; testen, die voor de vogels niet belastend
zijn. Elke test wordt meer keren herhaald; op
verschillende leeftijd en met zoveel tussentijd
dat de mees de vorige keer vergeten is.
Als eerste een test om te achterhalen hoe
agressief de mezen zijn. Hierbij worden twee
mezen in een donkere kooi geplaatst, door een
glazen plaat van elkaar gescheiden. Het licht gaat
aan, de koolmezen zien elkaar en de vraag is wie
van de twee de ander het eerste aanvalt. De
verschillen blijken groot en stabiel. De ene
koolmees is beduidend agressiever dan de ander
en is dat steeds.

Pink Panther
De foerageertest dan, een proef om te bekijken in
hoeverre de koolmees op ontdekkingstocht durft
te gaan, exploratief is. De vogel wordt in deze test
vrijgelaten in een nieuwe ruimte met daarin een
aantal ‘bomen’ (stokken met zijstokken). En kijk,
ook hier enorme verschillen. De ene koolmees
vliegt razendsnel van boom naar boom zonder de
afzonderlijke bomen echt goed te bekijken, de
ander onderzoekt elke tak nauwkeurig en van alle
kanten en springt pas over als de boom helemaal
is verkend.
Het omgaan met een vreemd voorwerp, een
verandering in omgeving die niets met voedsel
te maken heeft, is ook een situatie die de vogel
in zijn dagelijks leven het hoofd moet bieden.
En dat is prima te testen met een batterij en originaliteit kan onderzoekers niet ontzegd

worden - een Pink Panther!
Hoe reageert een koolmees als ze wordt
losgelaten in haar eigen vertrouwde hok als op
een van de zitstokken opeens een panter of een
batterij is vastgepind? Heel verschillend. De ene
koolmees verstijft van schrik, blijft vanuit een
hoekje gluren en durft absoluut niet op de
vreemdeling af te stappen, de ander gaat meteen
op onderzoek uit en heeft binnen een minuut al
‘contact’.

Meelworm
Dan wordt het tijd om de dieren te laten
schrikken. Met meelwormen. Het begint leuk. Een
koolmees wordt in een ruimte gelaten met daarin
een bakje meelwormen. Ze pakt een worm, vliegt
naar een tak om deze op te eten en keert dan
terug naar het voerbakje. Maar helaas; net als ze
de worm wil pakken, schiet er een klepje omhoog.
De vogel schrikt zich te pletter en schiet terug
naar haar boom. Dat doen ze allemaal. Maar dan
ontstaan de verschillen. De ene mees komt snel
over de schrik heen en probeert het na enkele
minuten opnieuw, de ander zit na 20 minuten
(de maximumtijd) nog steeds ‘bang’ in een hoekje
te kijken.

Persoon
Enorme verschillen, maar hebben ze een
verband? Vallen de verschillende gedragingen te
koppelen?
Inmiddels zijn duizenden en duizenden koolmezen
bekeken en wordt steeds meer duidelijk. De
gedragingen blijken namelijk niet alleen bij elke
mees consistent te zijn - de individuele mezen
reageren in de herhaalde testen steeds hetzelfde
- maar ook nog eens gekoppeld.
Een koolmees die agressief op een ander
reageert, bekijkt een nieuwe omgeving (de
'bomen') razendsnel maar oppervlakkig en gaat
dapper op een nieuw voorwerp af. Toch ergens
van geschrokken, dan herstelt hij snel en gaat
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onvervaard de confrontatie met de
'schrikomgeving' weer aan.
De 'ondergeschikte' (voorzichtige), dus minder
agressieve koolmezen op hun beurt, bekijken de
bomen nauwkeurig en langzaam, kijken de kat uit
de boom als ze geconfronteerd worden met een
nieuw voorwerp en hebben veel moeite om over
de schrik heen te komen.
De gedragingen zijn daarmee dus stabiel en
gekoppeld; de koolmees heeft een
persoonlijkheid!

De verliezer wint het
van de winnaar
Waarom?
Koolmezen, en naar we inmiddels weten alle
dieren, verschillen dus in persoonlijkheid. Maar
waarom? Kiezen dieren niet - zoals uit evolutionair
oogpunt logisch lijkt - altijd dié manier van leven
die de grootste kans op fitness en overleving
geeft? Zo lijkt agressief en ondernemend zijn toch
echt slimmer dan onderdanig en afwachtend.
Winnen is immers beter dan verliezen; exploratief
beter dan afwachtend.
Nee, concluderen de onderzoekers. Agressie heeft
een hoge prijs. Een paar voorbeelden. Koolmezen
kennen een sterke hiërarchie. Binnen de groep
kan er maar één de opperbaas zijn. Dat betekent
dat in de strijd om het leiderschap zowel
dominante als niet-dominante types het onderspit
delven.
De niet-dominante hebben hier weinig moeite
mee; ze nemen genoegen met een plek aan de
zijlijn. De dominante niet. De strijd jaagt hen
volledig in de gordijnen. Ze raken gestrest, zo valt
uit de hormoonhuishouding te lezen, met alle
consequenties vandien. Stresshormonen

20 | Hoe slaap je slim maakt en apen elkaar bedriegen

ondermijnen namelijk het immuunsysteem. De
verliezende dominante dieren gaan kwakkelen,
worden ziek en minder strijdlustig en verliezen het
uiteindelijk zelfs van minder dominante dieren;
‘de verliezer wint het van de winnaar’.

Voedsel
Wel of niet voordeel hebben van agressief en
lefgozerig gedrag hangt ook af van de
voedselsituatie. Sowieso worden nieuwe
voedselgebieden altijd het eerst ontdekt door de
wat terughoudender vogels. Zij onderzoeken ‘een
boom’ immers rustiger en beter.
Is er op de plek veel voedsel te vinden, dan zijn de
agressievelingen er als de kippen bij om het
voedsel te monopoliseren. Ze jagen de
terughoudender vogels weg, eten alles op en zijn
dus in het voordeel.
Is het voedsel sterk verspreid en ook nog eens
spaarzaam, dan zitten de dominante dieren echter
in de problemen. Door hun onrustig onzorgvuldig
gezoek weten ze geen voedsel te vinden. Een plek
monopoliseren lukt evenmin en heeft in elk geval
geen nut: daarvoor moet er immers veel voedsel
op een bepaalde plek aanwezig zijn.

Raadsels
En zo zijn er veel meer voorbeelden te vinden,
waarin het vermeende voordeel van agressief
gedrag niet bewaarheid wordt. En daarmee is het
meteen logisch dat ook niet-agressief gedrag
bestaansrecht heeft.
Het onderzoek is daarmee natuurlijk allerminst
afgerond. Vragen genoeg. Hoe bijvoorbeeld
hangen broedsucces, overleving en de kans
slachtoffer te worden van predatie af van de mate
van agressie en wat is de invloed van opvoeding,
omgeving en genetische aanleg? Vragen genoeg.
Die Parus major, die oude vertrouwde gele
tetteraar, blijkt zo gewoon nog niet.
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Interview met Prof.dr. E.H.M. (Liesbeth) Sterck, Universiteit Utrecht

Seks bij makaken: ik zie, ik zie...
Weten wat een ander weet, kan verdraaid handig
zijn, al is het 'alleen al' om hem of haar te kunnen
bedriegen zonder de kans te lopen te worden
betrapt. Wij mensen zijn daar goed in, maar
kunnen apen het ook? Schatten ook primaten een
situatie in om met de kennis hun voordeel te
kunnen doen? Over stiekeme seks bij makaken.
Makaken, 50 tot 80 centimeter groot met een
lange staart en roze gezicht - leven in grote
groepen. De vrouwtjes maken hun hele leven deel
uit van de groep, de mannen 'rouleren'. Binnen de
mannen en vrouwen bestaat een duidelijke
hiërarchie waarbij de dominante (alfa) man alle
vrouwen probeert te claimen. Met wisselend
succes, want noch de andere mannen, noch de
vrouwtjes zijn het hiermee eens.
Om ervoor te zorgen dat alleen zijn genen worden

doorgegeven probeert de dominante, maar
eigenlijk elke man vreemde jongen te doden,
temeer daar een vrouwtje niet opnieuw zwanger
kan worden zolang ze zoogt. De vrouwtjesmakaak
probeert dit op twee manieren te voorkomen: ze
geeft niet aan wanneer ze ovuleert en paart ook
als ze zwanger is of onvruchtbaar. De mannen die
met haar gepaard hebben weten dus niet van wie
het jong is - het kan ook hun eigen kind zijn - en
laten het daarom voor de zekerheid leven.

Stiekem
Bovendien paart ze met zo veel mogelijk mannen.
Hoe meer mannen 'denken' dat het jong hun jong
is, des te veiliger het kind. De ondergeschikte
mannen willen wel.
Met zo veel mogelijk mannen paren klinkt echter
simpeler dan het is; de dominante man probeert
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dit immers en desnoods met grof geweld, te
voorkomen. Ze moet dus stiekem paren.
Maar hoe doe je dat als aap, zo vroegen de
onderzoekers zich af. Stiekem impliceert namelijk
dat je weet wat een ander weet en daar je
voordeel uit haalt. Is een aap wel tot zulk tactisch,
uiterst intelligent en sluw, bedrog in staat?

Jan van Hooff;

‘Een aap doet nooit niets’
Buiten en binnen
Om hier achter te komen werden de makaken
eerst maar eens in hun normale huisvesting,
bestaande uit een met elkaar verbonden binnenen buitenverblijf geobserveerd. Wie paart
wanneer met wie?
De uitkomst was duidelijk; zodra de dominante(re)
man niet in de buurt is (dus in het andere verblijf),
grijpt de vrouw haar kans en paart met
ondergeschikte mannen. Dat lijkt er dus op dat ze
weet dat de dominante man haar niet kan zien.
Vervolgens werden alle dieren in het buitenverblijf
gezet met daarin ook twee schotten zodanig
geplaatst dat de dominante man onmogelijk
achter alle twee tegelijkertijd kon kijken. Er was
dus een verstopplek.

Afstand
De verwachtingen bij de onderzoekers waren
hoog gespannen; zouden de vrouwen en de
ondergeschikte mannen achter het scherm
kruipen om ongemerkt te kunnen paren? Nee
dus. Ze paarden wel, maar gewoon op een flinke
afstand en niet gebruikmakend van de schotten.
Helemaal onlogisch lijkt dit overigens niet; in het
wild, zeg maar de jungle, betekent afstand vrijwel
altijd ook obstakels. Maar toch, bewust gebruik
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maken van de schotten zou veel verder gaan,
slimmer zijn. In dat geval zouden makaken zich
dus kunnen voorstellen wat de ander (de
dominante) ziet en weet.

Blikveld
Snappen en weten wat een ander ziet, begint met
weten waar hij naar kijkt. Opnieuw een test. De
onderzoeker gaat hierbij voor de aap zitten en
trekt zijn aandacht met een rozijntje of stukje
appel in de hand. De aap kijkt naar het eten. Tot
de onderzoeker naar boven begint te kijken.
Meteen kijkt de aap ook omhoog. Dat doen echter
veel dieren (probeer het maar eens met je eigen
hond), maar dat betekent nog niet dat de aap enig
idee heeft van de target of attention.
Dat hij dat blijkt te hebben, bewijst een volgende
test. Een test met gefotoshopte foto’s van apen.
Op de foto’s een ondergeschikt dier dat agressief
kijkt naar een dominante aap, een situatie die in
werkelijkheid nooit zal voorkomen, en een die zoals gebruikelijk - onderdanig kijkt. De
ongebruikelijke scene trekt de aandacht; de
testaap kijkt veel langer naar dat plaatje dan naar
het gebruikelijke tafereel van een onderdanig
kijkende ondergeschikte.
Maar snappen ze ook wat een ander kan zien,
welk blikveld hij heeft? Kunnen ze zich daarvan
een beeld maken en - als uitvloeisel daarvan daarvan ook gebruik maken?

Rijswijk
De apen die bij gedragsonderzoek worden
ingezet, leven in het apencentrum in Rijswijk,
het Biomedical Primate Research Centre.
De makaken en penseelapen zijn hier onder
nagenoeg natuurlijke omstandigheden
gehuisvest. De dieren beschikken over ruime
binnen- en buitenruimten en leven in natuurlijke
sociale groepen.

Pinda
De ultieme test! Een test met twee apen, een
ervan duidelijk dominanter. Beiden kunnen in een
afgesloten ruimte kijken. In de ruimte ziet de
dominante makaak twee schuifjes: een ervan is
doorzichtig, de andere niet. Achter beide schuifjes
ligt een stukje pinda, maar het dominante dier ziet
er dus slechts één liggen (die achter het
doorzichtige schuifje).
Het minder dominante dier ziet zowel beide
stukjes pinda liggen, als het dominante dier en het
feit dat het ene schuifje wel en het andere niet
doorzichtig is. Hij weet dus hoe de situatie is en
kan dus weten wat de ander wel en niet kan zien.
Maar gebruikt hij die kennis ook?
Ja. Heel bewust. Telkens als hij de kans krijgt een
van de twee stukjes pinda voor de neus van de
dominante weg te grissen, pakt hij doelgericht het
stukje dat de dominante niet kan zien. Hij moet
zich dus een voorstelling kunnen maken van
hetgeen de dominante aap ziet.

Te moeilijk
Maar als dat zo is, waarom lukt de proef met de
schotten dan niet? Waarom gaan apen niet lekker
stiekem achter een schot zitten paren, wetend dat
de dominante aap hen niet kan zien?
Wellicht is dat cognitief toch net een tikkie te
complex. De hele actie vergt namelijk niet alleen
inschatting en interpretatie van de situatie, maar
ook een uitgebreide communicatie. De vrouw
moet immers de niet-dominante man ook nog zo
ver krijgen dat hij met haar achter het schot duikt.
Vermoedelijk is het zo dat makaken in het wild het zijn bewoners van onder meer Indonesië,
China, India en Maleisië - zich niet zozeer bewust
verstoppen, maar wel gebruik maken van de
situatie. Zo van; de dominante staat achter een
dikke boom, hij ziet me dus niet dus kan ik
stiekem vreemd gaan. Ze lokken de situatie dus
niet zelf uit, maar ook dit gebruik maken van de

sociale situatie is een sterk staaltje van tactisch
bedrog.
Makaken kunnen daarmee dankzij hun
intelligentie een slimme sociale strategie volgen,
een die hen het meeste voordeel levert. De vraag
hoe intelligentie en sociale strategie precies zijn
verbonden, staat voor de komende jaren op de
onderzoeksagenda. Nuttig onderzoek;
fundamenteel en toegepast. Fundamenteel
omdat het onder meer belangrijk is te weten hoe
sociaal gedrag geëvolueerd is, toegepast onder
meer omdat het ons kan leren waarom sociaal
gedrag voor mensen met autisme zo moeilijk is.
Waar stiekeme seks toe leiden kan....

Grondlegger
Een van de grondleggers - en niet alleen in
Nederland, maar wereldwijd - van het onderzoek
naar de evolutie van het sociaal gedrag bij apen
is primatoloog en hoogleraar ethologie en
socio-ecologie professor Jan A.R.A.M. van Hooff.
Opgegroeid in Burgers' Zoo waar zijn beide
ouders directeuren waren, was Van Hooff van
kindsaf geïnteresseerd in het uitdrukkingsgedrag
van dieren. Hij promoveerde op gelaatsexpressies bij apen; duidde voor het eerst het
lachen en glimlachen van primaten. Hoewel met
emeritaat, is en blijft Van Hooff een leermeester
voor velen.

Hoe slaap je slim maakt en apen elkaar bedriegen | 23

Foto: Adina Voicu, Pixabay

Interview met Prof.dr. A.G.G. (Ton) Groothuis,
Rijksuniversiteit Groningen

Wie is slimmer: een links- of
een rechtshandige?
Een olifant die linksslurfig is, een linkspotige
kaketoe en een muis met een voorkeur voor
rechts. Rechtsogige kippen en vissen, reigers die
het liefst op de linkerpoot rusten. Het klinkt
ongelooflijk, maar heus, het komt allemaal voor.
Niet alleen mensen, ook dieren hebben hun
voorkeurskant. Ook zij hebben een linker en een
rechter hersenhelft, die ook bij hen een ander
deel van lichaam en geest aansturen. Ook zij zijn
gelateraliseerd.
Deze fundamentele eigenschap moet dus vast nut
hebben. Ook al omdat er een prijs aan zit.
Immers, als een hersenhelft sterk gespecialiseerd
is en beschadigd raakt door een klap dan wel door
een stoornis niet goed is ontwikkeld, kan de
andere helft de taak niet goed overnemen.
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De mens als proefkonijn
Op zoek naar het hoe en waarom van lateralisatie
richten de onderzoekers de blik ook op mensen;
een unieke diersoort met een uitgesproken
lateralisatie, zoals handvoorkeur, en de
mysterieuze overmaat aan rechtshandigen ten op
zichte van linkshandigen. Ze volgen daarbij drie
onderzoekslijnen; de oorzaak van de scheve
verdeling, de vraag of lateralisatie ook cognitieve
voordelen biedt en de mogelijke relatie tussen
hormonen en lateralisatie.
Over de oorzaak van de scheve verdeling (90% van
de mensen is rechtshandig) zijn inmiddels
verschillende theorieën ontwikkeld. Zo zouden
linkshandige mensen minder gezond zijn. Dat zij
desondanks niet zijn uitgestorven zou te danken

Licht bepaalt ogigheid

Na-apen

De links- of rechtsogigheid van kippen heeft
wel een heel bijzonder kantje. Kuikens die uit
een bakje fijn grind de graankorrels moeten
pikken, kijken - per individu - steeds met
hetzelfde oog naar beneden en met het
andere oog in de lucht om eventuele
vijanden te kunnen ontdekken.
Met welk oog ze voedsel zoeken hangt af van
de manier waarop ze in het ei opgevouwen
zijn geweest. Die manier bepaalt welk oog
tijdens de ontwikkeling het meeste licht
ontvangt.

De imitatiehypothese dan. De mens is
uitzonderlijk in het gebruik van gereedschappen.
Gereedschappen moet je leren gebruiken. Dat
gaat het makkelijkst door het na te doen van
iemand met dezelfde handvoorkeur. Probeer zelf
maar eens als rechtshandige een linkshandige na
te doen als hij of zij een ingewikkelde knoop legt.
Als imitatie belangrijk is, dan is het goed te
begrijpen waarom de overgrote meerderheid één
bepaalde handvoorkeur heeft. En dat dat dan
rechts is, is volkomen toeval. De onderzoekers
hebben hiervoor nu aanwijzingen gevonden:
rechts- en linkshandigen imiteren sneller en
beter als ze het leren van iemand met dezelfde
handvoorkeur. De onderzoeken gaan door.

zijn aan het voordeel dat ze hebben in gevechten;
ze slaan met een andere hand en verrassen
daarmee de tegenstanders. Een mooi idee,
maar of het zo is, is nog niet zeker. Sommige
onderzoeken wijzen het inderdaad uit, andere
juist niet.

Het raadsel van de
gespleten hersenen

Motoriek

Cognitief

Een andere hypothese is de 'motorische'
verklaring. Van alle dieren is de mens de enige
die uitgebreid gebruik maakt van werktuigen. Dat
vereist een fijne motoriek. We zijn ook de enige
met taal. Ook taal vraagt een fijne motoriek: van
tong, larynx en lippen. Die laatste wordt gestuurd
door het linkerdeel van de hersenen. En aangezien
de hersenen 'gespiegeld' werken, betekent dit dat
het overgrote deel van de mensen rechtshandig is.
Dit klinkt heel logisch, maar helaas; twee feiten
doorkruizen dit. Bij het overgrote deel van
linkshandigen waar de motoriek dus rechts wordt
aangestuurd zit de taal toch ook gewoon links in
het brein. In plaats van linkshandig zouden zij dus
rechtshandig moeten zijn, maar helaas. En er is
nog iets. Bij vogels zit het zangcentrum altijd links
en toch zijn zij niet extreem rechtspotig. Ook de
'motorische' verklaring is daarmee niet waterdicht.

Ook het onderzoek naar mogelijke cognitieve
voordelen van links- of rechtshandigheid is nog in
volle gang. De vooronderstelling dat er voordelen
zouden zijn, is niet zo raar. Allerlei cognitieve
vaardigheden zoals taal, ruimtelijke oriëntatie en
emoties zijn immers ook sterk gelateraliseerd.
Lateralisatie betekent dat de verschillende
hersenhelften zich beter in een bepaalde taak
kunnen specialiseren. Hoe sterker de lateralisatie,
des te verregaander de specialisatie.
Bovendien zou je door de taakverdeling tussen de
hersenhelften twee verschillende taken
tegelijkertijd kunnen doen.

Neuro-imaging
Om de theorie van de cognitieve voordelen te
staven krijgen proefpersonen allerlei taakjes te
doen. Ze moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk
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Vrouwen beter? Nonsens

Transgender

Vrouwen zijn er trots op, mannen gebruiken het
als excuus; vrouwen zijn beter in dubbeltaken.
Maar helaas, het is nonsens. Man en vrouw zijn
precies even goed of slecht, zo blijkt uit
wetenschappelijk onderzoek.

De uitkomsten zijn duidelijk, maar tegelijkertijd
verwarrend. De combinatie van testosteron
waardes in het vruchtwater en in de pubertijd
samen blijkt een duidelijke correlatie te vertonen
met de mate van lateralisatie. Hoe het verband is,
moet nog worden doorgerekend en uitgewerkt.
De onderzoekers kijken nu of dit experimenteel
aangetoond kan worden. Hiertoe analyseren zij
de lateralisatie en cognitieve patronen van
transgenders voor en na hun hormoonbehandeling.
Het is nog te vroeg om echt conclusies te trekken.
Gedegen onderzoek is nodig; wetenschap eist
nieuwsgierigheid én geduld. Zonder dat krijg je
opgeklopt nepnieuws. En daaraan heeft niemand
iets.

woorden bij een beginletter bedenken (linker
hersenhelft), beoordelen of twee afbeeldingen
ruimtelijk gespiegeld zijn (rechter hersenhelft)
en kijken naar een gezicht waarvan de twee
gezichtshelften twee verschillende emoties
uitdrukken. Terwijl ze de taakjes doen, wordt
met neuro-imaging (een combinatie van allerlei
scan-technieken), het functioneren van hun
hersenen bekeken. De scans maken duidelijk
hoe actief de verschillende hersendelen zijn en
daarmee hoe sterk de lateralisatie is.
Maar nee. De eerste studies ondersteunen de
hypotheses niet. Ze suggereren echter wel dat
een atypisch lateralisatiepatroon in de hersenen
- een lateralisatiepatroon dat afwijkt van het
gangbare - tot minder goede cognitieve prestaties
leidt.

Hormonen
Geïnspireerd door het feit dat bij mannen iets
meer linkshandigheid voorkomt dan bij vrouwen,
doen de gedragsbiologen ook onderzoek naar de
invloed van hormonen op de lateralisatie. Leidt
een hoger gehalte aan testosteron tot meer
linkshandigheid? Doet het mannelijk hormoon
bijvoorbeeld de ene hersenhelft harder groeien
dan de ander of beïnvloedt het de verbinding
tussen de hersenhelften?
Het onderzoek daarnaar loopt al jaren. Dik vijftien
jaar geleden is bij een grote groep zwangere
vrouwen het gehalte aan testosteron in het
vruchtwater gemeten. De kinderen (jongens en
meisjes) zijn inmiddels pubers en ook bij hen is
het testosterongehalte gemeten.
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Alle dieren
Lateralisatie komt bij alle diersoorten voor.
Muizen vertonen een pootvoorkeur als je ze
voedsel uit een smal buisje laat peuteren,
honingbijen gebruiken bij voorkeur één van de
twee antennes om iets te ruiken en olifanten
wikkelen hun slurf liefst links- of rechtsom om
een pol gras. De meeste dieren zijn in hun keuze
iets minder pertinent dan mensen en ook de
verdeling rechts/links is evenrediger dan bij ons.
Zo niet de primaten, onze nauwste verwanten.
Ook aapachtigen zijn uitgesproken in hun
voorkeur. De verdeling rechts/links is wel minder
scheef dan bij ons (90%/10%), namelijk
60%/40%. Ook de kaketoe vormt een
uitzondering; de vogel heeft duidelijk een
voorkeurspoot, de meeste de linkse. Kaketoes
doen uitgesproken veel fijne manipulaties met
hun poten, net als wij met onze handen. Een
sterke specialisatie lijkt daarmee 'slim'.

Foto: Sanne Roelofs, Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Interview met Dr.ir. J.E. (Liesbeth) Bolhuis & Dr.ir. T.B. (Bas) Rodenburg,
Wageningen Universiteit en Research

Varkens en kippen lezen
Het lijkt zo eenvoudig: zet een kip of varken
buiten in het open veld en het dier wordt op slag
gelukkig. Het gaat wroeten en pikken en lijkt zich
meteen heel wat lekkerder te voelen. Maar is dat
wel zo? Voelt een 'landbouwhuisdier' zich buiten
altijd beter en vooral hoe meet en weet je dat?
Je bekommeren om het welzijn van landbouwhuisdieren is allang niet meer voorbehouden aan
geitenwollensokkentypjes. De meerderheid van
de bevolking geeft aan begaan te zijn met het lot
van kippen, varkens en koeien.
Dat, plus natuurlijk het dier zelf, noopt tot
gedegen onderzoek naar de meest 'humane'
manier van dieren houden. Werk aan de winkel
voor dierwetenschappers, gedragsbiologen en
- ecologen. Temeer daar de vooronderstelling dat
buiten altijd beter is, toch iets te simpel lijkt. De

natuur is niet het walhalla voor dieren dat wij er in
gedachten van maken. Buiten loert het gevaar van
roofvogels, vossen of ander roofdieren en ook het
weer is nogal eens geen onverdeeld genoegen.
'Buiten' biedt de dieren echter wel de mogelijkheid zich natuurlijk te gedragen. Te wroeten en te
zoelen als een varken, en te scharrelen, pikken en
schrapen als een kip. Binnen proberen de dieren
dat ook, met probleemgedrag als staartbijten en
naar elkaar pikken tot gevolg.
Op zoek dus naar een manier van houden, van
huisvesting met wel de lusten maar niet de lasten
van de natuur.

Lichaamstaal
En dan is natuurlijk meteen de vraag: hoe kom je
er achter wat een dier een lust vindt, en wat een
last? Hoe weet je dat een dier zich senang voelt?

Hoe slaap je slim maakt en apen elkaar bedriegen | 27

Lichaamstaal is zeker bij kippen moeilijk af te
lezen, zo die er al is, en zelfs bij varkens is
snuitlezen bepaald geen sinecure.
En dus moet het lezen via een omweg; door te
testen op gedrag, stress, immuunsysteem en ja,
zelfs op toekomstverwachting. Want een dier dat
zich lekker voelt, ziet de toekomst zonnig in.

Hoeveel is buiten waard?
Bepalen wat een kip of varken fijn vindt, is redelijk
eenvoudig; je vraagt hoeveel moeite het wil doen
voor 'buitenfaciliteiten', zoals een bak water, een
boom, strooisel of een flinke hoeveelheid modder.
Is een kip bereid op een knopje te drukken of door
een poortje te gaan als ze beloond wordt met
houtsnippers, een nestgelegenheid of een tak om
op te slapen, en wil een varken reageren op
bijvoorbeeld een geluidssignaal als het hierdoor
de beschikking krijgt over stro, turf, modder om in
te wroeten of jute zakken om kapot te scheuren?
De dieren zijn duidelijk; ze willen heel wat doen
om zich als kip of varken te kunnen gedragen, om
de beschikking te krijgen over stro, water of een
slaap- en schuilboom.

Gelukkig
Ze zijn bereid veel te doen voor een omgeving
met afleiding, een omgeving die lijkt op de natuur,
maar is het ook zo dat een niet-natuurlijke
omgeving de dieren meteen ongelukkig maakt?
Om dat te achterhalen vergelijken de onderzoekers in een aantal testen dieren die in een
- volgens de laatste inzichten - kip- of varkensvriendelijke omgeving gehuisvest zijn met varkens
en kippen die in naargeestiger, kale hokken
moeten leven.
Ze kijken bijvoorbeeld hoeveel de kippen en
varkens spelen. Een dier dat 'tijd over heeft'
en niet gestrest is, speelt meer, zo is bekend uit
eerdere observaties. Kippen rennen in zo'n geval
meer achter elkaar aan met strootjes of
wormpjes; varkens dartelen, rennen rondjes en
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schudden met spullen in de bek. En kijk. Dieren in
een diervriendelijke omgeving spelen meer. Een
belangrijk gegeven, want bij spel komen ook nog
eens hormonen vrij die geluksgevoelens
oproepen.

Bevriezen
Een gelukkig dier heeft weinig angst en stress, dus
ook daarop wordt getest. Zo kort mogelijk, om het
voor het dier aanvaardbaar te houden. Net als wij
mensen hebben ook dieren de neiging te
bevriezen als ze bang zijn. Hoe angstiger, hoe
langer bevroren; een eigenschap die handig van
pas komt.
Om kippen angstig te maken leggen de onderzoekers ze gedurende enkele seconden op de rug.
Varkens jagen ze schrik aan door ze, alleen, in een
nieuwe ruimte te laten om dan ook nog eens na
een paar minuten een onbekend voorwerp, zoals
een emmer, uit het plafond te laten zakken.
En ook hierin zijn de dieren duidelijk; kippen en
varkens in suboptimale omstandigheden, dus met
weinig natuurlijke elementen, blijven langer
doodstil liggen of staan en zijn dus banger.
Bange varkens maken overigens ook duidelijk
andere geluiden dan niet-angstige; bange gillen en
piepen hoog, rustige en blije blaffen en knorren
laag.

Optimisme
Suboptimale huisvestingscondities maken banger
en daarmee gestrest en leiden tot minder
'bevrijdend spelen' en natuurlijk gedrag. Dat is te
zien en te meten. Maar voelt een kip of varken die
in een rottig dus kaal hok gehuisvest is, zich ook
werkelijk minder senang? En hoe onderzoek je
dat?
Nou, hetzelfde als bij een mens. Iemand die lekker
in zijn vel zit, is over het algemeen ook
optimistisch gestemd; ziet het glas eerder halfvol
dan halfleeg. Zo ook een varken en een kip.
Voor dit onderzoek laten de gedragsbiologen

kippen wennen aan een situatie dat een links
geplaatst bakje altijd voer bevat. Staat het bakje
rechts dan is het leeg. Maar wat verwacht een kip
als het bakje opeens in het midden staat?
Dat hangt af van haar huisvesting! Kippen die
opgroeien in een stressvrije omgeving zijn
beduidend optimistischer dan dieren die in een
meer stressvolle omgeving opgroeien. De eerste
verwachten wel voer in het bakje, de tweede niet.
Zo ook bij varkens. Als zij verschillende - aan
voedselverstrekking gekoppelde- grijstinten of
geluiden moeten interpreteren. Ook zij schatten
een situatie in het midden eerder als positief in als
ze in een verrijkte omgeving zijn gehuisvest.
Een belangrijk verschil.

Viezigheid
Leefomstandigheden hebben dus een grote
invloed op het gedrag, maar dat niet alleen,
zo ontdekten de gedragsbiologen. Gedrag en
gezondheid blijken ook gekoppeld.
Daar kwamen de biologen achter door
selectielijnen te ontwikkelen van kippen die meer
of minder naar elkaar pikten en deze afzonderlijke
lijnen vervolgens op hun immuunsysteem te
testen. Bij varkens werd de omgekeerde weg
gevolgd. De 'zwijnen' worden voor deze test in
een schone en vieze omgeving gehouden omgevingen die het immuunsysteem op een laag
of juist hoog niveau brengen - om vervolgens in
beide het gedrag te bestuderen.
De uitkomst is verrassend: een hard werkend
immuunsysteem leidt tot meer agressief gedrag
en omgekeerd hebben dieren die van nature
meer verenpikken, ook een harder werkend
immuunsysteem. De twee zijn dus in beide
richtingen gekoppeld.
De observatie is duidelijk; het achterliggende
mechanisme nog niet. Voorlopig gaan de
onderzoekers er van uit dat een hyperactief
immuunsysteem zoveel van bepaalde
voedingsstoffen gebruikt, dat dit ten koste

gaat van andere belangrijke processen. Als gevolg
daarvan neemt de behoefte voor voedselzoekgedrag toe en in een kale omgeving bijten en
pikken ze dan soms aan hun soortgenoten.

Besmettelijk geluk
Er is nog veel werk te verzetten. Zo lijkt het erop
dat varkensgeluk besmettelijk is. Zet een gelukkig
varken te midden van anderen en al die anderen
gedragen zich opeens 'blijer', oftewel speelser.
Omgekeerd werkt het ook; een stuk chagrijn kan
het voor het hele hok bederven. Grote vraag is
natuurlijk hoe dit werkt en vooral hoe hiervan
handig gebruik te maken is.
Vragen genoeg voor het varkensonderzoek. Wat
valt er af te lezen aan de stand van de staart - net
als bij honden stoppen bange varkens de staart
tussen de poten - en kan er meer met snuituitdrukkingen worden gedaan? Wat leren varkens
van hun soortgenoten?
Eén van de vele 'kippenvragen' is wat er valt te
manipuleren met licht. Het lijkt er namelijk op dat
kuikens uit eieren die onder een lichtregime van
12 uur licht en 12 uur donker zijn uitgebroed,
minder stressgevoelig zijn dan kuikens uit
24-uur-donkere eieren (zoals in de industrie).
En net als bij de varkens zijn de kippenonderzoekers op zoek naar lijf- of gezichtsuitdrukkingen.
Kippen en varkens lezen, gedrag bestuderen om
het dierenwelzijn te verbeteren: er valt nog veel
te ontdekken.

Uit onderzoek is bekend dat varkens in een
zogeheten verrijkte omgeving minder schade
ondervinden van infectie met een bepaald virus
(PRRSV virus) plus een bacterie (APP), een
combinatie die in varkensstallen vaak voorkomt
en die longbeschadigingen veroorzaakt. Dieren in
een verrijkte omgeving zijn sneller van het virus
af en lopen minder longbeschadigingen op.
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Monica Wesseling
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Vereniging voor Gedragsbiologie, vind je
zeven inspirerende voorbeelden van gedragsbiologisch onderzoek. Spannende verhalen
over stiekeme seks bij apen, over koolmezen
met een persoonlijkheid en over onze eigen
biologische klok.
Veel leesplezier, Monica Wesseling

Dit boekje is geschreven ter gelegenheid
van het 25-jarig jubileum van de Nederlandse
Vereniging voor Gedragsbiologie (NVG).
Wij delen met u onze verwondering over
diergedrag en het plezier dat wij hebben in
het bestuderen van dieren, waaronder de
bijzondere diersoort Homo sapiens. Wij hopen
dat u het met evenveel genoegen leest als
waarmee wij dit boek hebben gemaakt.
Liesbeth Sterck, voorzitter NVG

