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Voorwoord 

Na "Het meisje met caleidoscopische ogen" is dit boekje mijn 
tweede bundeling van biologische columns. De meeste 
verschenen in 2009 en 2010 wekelijks in de regionale 
dagbladen van HDC Media. "Kots in de biobak" werd 
voorgelezen in Vroege Vogels (VARA radio, oktober 2009). 
"De zakpijp" verscheen in verkorte vorm in het Tijdschrift 
Natura Artis Magistra, maart 2010 en "Leren van 
pimpelmezen" verscheen in Magazine NIBE SVV, juni 2010. 
Een enkele column is nog niet elders gepubliceerd. 
 In het boek "Alice in Wonderland" nam de Zwarte Dame 
Alice bij de hand en spoorde haar aan te rennen om op 
dezelfde plaats te blijven. In de biologie staat de "Red 
Queen" model voor de evolutie: elke soort moet zich continu 
aanpassen om te overleven in de strijd om het bestaan. Maar 
de vraag is of dat voor de mens ook nog opgaat. Heeft de 
mens het milieu niet zo naar zijn hand gezet dat de 
biologische evolutie uitgeschakeld is? Of is er nog genetische 
variatie in ons gedrag, seksualiteit en gevoeligheid voor 
ziektes, zodat ook wij in de toekomst kunnen evolueren? 
 Ik schrijf de columns vanuit mijn ervaring als docent 
evolutiebiologie aan de Vrije Universiteit. Ik laat me 
inspireren door studenten die gekke vragen stellen waar ik 
niet direct een antwoord op heb. Ook krijg ik regelmatig 
vragen van journalisten of van toehoorders bij lezingen. Het 
is opvallend te merken hoeveel biologie er passeert in het 
nieuws en in het dagelijks leven, en hoeveel mensen daarin 
geïnteresseerd zijn. 
 Een belangrijk principe van de evolutie is dat er een 
grote mate van continuïteit is tussen onszelf en de rest van 
de natuur. Niet alleen zijn wij onderdeel van de natuur; de 



natuur zit ook in veel opzichten precies zo in elkaar als ons 
eigen lichaam. Met het uitsterven van een soort, hoe 
onbekend ook, sterft ook een stukje van onszelf uit. In het 
internationale jaar van de biodiversiteit 2010 kan dit een 
belangrijke inspiratie zijn. 

Nico van Straalen, september 2010 
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Het jaar van de biodiversiteit 

Het Darwinjaar 2009 is nog niet voorbij of er is opnieuw 
werk aan de winkel voor de biologen: de Verenigde Naties 
hebben het jaar 2010 uitgeroepen tot het internationale jaar 
van de biodiversiteit. 
 Men wil een halt toeroepen aan de desastreuze 
achteruitgang van de natuur en de daarin levende soorten. 
Wij hebben als Homo sapiens de hele aarde gekoloniseerd en 
allerlei gebieden geschikt gemaakt voor menselijke 
bewoning en landbouw. De rekening van dit ongekende 
succes wordt betaald door talloze planten en dieren, grote 
en kleine, bekende en onbekende, die in de afgelopen jaren 
sterk achteruit zijn gegaan en waarvan vele op het punt 
staan uit te sterven. 
 Men meet de biodiversiteit af aan het aantal soorten. 
Hoe groot dat aantal precies is valt moeilijk te zeggen 
omdat biologen nog lang niet alle soorten op naam 
gebracht hebben. Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 2 
miljoen dieren, planten, algen en schimmels beschreven, 
maar er zouden best eens 10 miljoen soorten op aarde 
kunnen rondlopen. Nederland heeft maar een klein deel 
daarvan. Wij hebben vooral heel weinig zoogdieren, maar 
relatief veel muggen en algen. 
 Bij de achteruitgang van de biodiversiteit denken 
mensen in eerste instantie aan de vernietiging van het 
tropisch regenwoud en het leegvissen van de zee. Maar 
biodiversiteit is niet alleen een ver-van-mijn-bed-show, ook 
op lokaal niveau valt er veel te winnen. 
 In de gemeenteraad van mijn woonplaats stelde ik het 
jaar van de biodiversiteit aan de orde bij de behandeling 
van het Milieubeleidsplan. Ik vond dat de gemeente meer 
aandacht moest schenken aan de instandhouding van 
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kleinschalige natuur in de woonwijken. Biodiversiteit is 
niet alleen iets van natuurgebieden en het oerwoud, ook in 
de directe omgeving van je huis kun je de natuur 
stimuleren. 
 Als ik om me heen kijk in de gemeente zie ik een en al 
bestrate voortuinen. Soms is in de hoek van de tuin een 
halve vierkante meter zwarte grond overgelaten, maar dat 
heeft meestal meer weg van een bloembak dan van een 
tuin. Ook de achtertuinen worden meer en meer bestraat. 
Er is een bedrijf in de gemeente dat handelt in 
sierbestrating en die lui verdienen geld als water. 
 Door de neiging om alle oppervlakken te verharden 
zijn nieuwbouwwijken in biologische zin woestijnen 
geworden. Er is haast geen zwarte grond meer, laat staan 
een stuk bodem dat bedekt is met plantengroei waaronder 
wormen, insecten en spinnen kunnen schuilen, die met 
elkaar weer voer zijn voor egels en vogels. Ik zei: 
"Onbestrate voortuinen dragen bij aan de handhaving van 
de biodiversiteit. Op planten kunnen rupsen leven 
waardoor je vlinders en vogels in de wijk krijgt. Ook voor 
de waterhuishouding zijn zwarte tuinen beter; door de 
bodem niet te bedekken verminder je de hoeveelheid 
hemelwater die via het riool afgevoerd moet worden." 
 Maar mijn pleidooi voor onbestrate tuinen en 
kleinschalige natuur in de woonwijken leverde slechts 
gegniffel op. De andere partijen zagen er niks in en de 
voorzitter geloofde niet dat het wat zou worden met die 
"vliegende rupsjes" van mij. 
 Daarom probeer ik het op deze manier: maak van uw 
directe woonomgeving een stukje kleinschalige natuur en 
lever een bijdrage aan de doelstellingen van de Verenigde 
Naties in 2010, het internationale jaar van de biodiversiteit! 
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De schaal van Sophie 

Na 12 jaar stond ik opeens weer op de schaatsen, mijn 
trouwe stalen noren van 35 jaar oud waar ik menige tocht 
op gereden heb. De slag had ik gelijk te pakken, maar het 
juiste evenwicht liet een paar dagen op zich wachten. 
Niettemin liet ik me op de eerste dag al verleiden om 
achter mijn neef aan te schaatsen voor een tochtje van 20 
km. Op de terugweg, bijna weer thuis, klapte ik ongenadig 
hard op het ijs, waarbij mijn brilletje in drie stukken vloog. 
 Nu alles weer hersteld is (mijn bril duurde het langst) 
besef ik hoe onbesuisd ik in de weer was geweest. Het 
komt omdat ik hoog scoor op de schaal van Sophie. 
 Sophie was mijn promovendus die onderzoek deed in 
Indonesië. Ze heet niet echt Sophie, maar ik gebruik die 
naam even omdat de meeste meisjes tegenwoordig zo 
heten en omdat Sophie van het ondernemende type is, net 
als Sophie Hilbrand. 
 Het onderzoek van Sophie speelde zich af op Oost-
Java, waar een vulkaan ligt, de Ijen. In de krater van die 
vulkaan ligt een meer waarvan het water ontzettend zuur 
is. Uit het meer komt een riviertje dat benedenstrooms 
gebruikt wordt voor de bevloeiing van rijstvelden. Je kunt 
je wel voorstellen dat dat grote risico's voor de 
volksgezondheid met zich meebrengt. 
 In het kader van het onderzoek hebben we meerdere 
malen die vulkaan beklommen. Vanaf een parkeerplaats 
kun je in anderhalf uur de helling oplopen via een goed 
begaanbaar pad. Als je op de rand van de krater 
aangekomen bent kun je ook nog naar beneden klauteren, 
naar de oever van het meer. 
 Bij een van die gelegenheden wilde Sophie halverwege 
een ander pad nemen dat niet veel gebruikt wordt. Dat pad 
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voert naar een laag gedeelte van de kraterrand 
waarvandaan je een schitterend uitzicht hebt over het zure 
meer. 
 Na een tijdje dat vrij onbegaanbare pad gevolgd te 
hebben kwamen we aan bij een punt waar de helling was 
ingestort vanwege de regenval in het natte seizoen. Het 
was onmogelijk om daar langs te komen. Maar Sophie 
bedacht dat als we een eindje langs de helling naar beneden 
gingen, we verderop weer naar boven konden en het pad 
weer bereiken. We klauterden naar beneden maar op een 
gegeven moment kon je echt niet verder omdat het te steil 
werd. Achter ons omhoog kijkend durfden we ook niet 
meer terug. 
 Daar zat ik dan met Sophie op de helling van de Ijen. 
Omdat we zo snel niets anders wisten gingen we bedenken 
welk van onze collega's ons tot daar gevolgd zou zijn. 
Sommige waren direct op de parkeerplaats gebleven. De 
meeste waren wel via het hoofdpad naar boven gegaan, 
maar niet het ongebruikte zijpad op. Een paar hadden ons 
gevolgd op het kleine pad, maar die waren vast 
teruggegaan bij de instorting. Zo ontstond de schaal van 
Sophie, een maat voor onbesuisdheid. Wij met zijn tweeën 
scoorden het hoogst. 
 Ik neem aan dat de score op de schaal van Sophie in de 
genen vastgelegd is. Dat ik zou vallen op het ijs was dus 
geheel en al voorspelbaar, maar in overeenstemming met 
het Sophie-effect denk je daar van te voren niet bij na. 
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Scheppen 

Geef een man een schep en iets om te scheppen en hij gaat 
scheppen. Zodra het ophoudt met sneeuwen wil ik naar 
buiten om de voorstraat schoon te scheppen. Ik heb 
helemaal geen aanmoediging nodig van de minister-
president; mijn schepaandrang komt van binnen. 
 Ik zie het ook bij mijn kleinzoon van bijna twee jaar. Je 
geeft hem een schepje in de sneeuw en hij is uren zoet met 
scheppen. Ook meisjes vertonen aanvankelijk dit gedrag, 
maar bij hen verdwijnt het weer als ze ouder worden. Je 
ziet wel vaker dat kinderlijk gedrag bij mannen meer 
behouden blijft dan bij vrouwen. Als je over het strand 
loopt zie je dan ook vooral jongens, geholpen door hun 
vaders, bezig met het bij elkaar scheppen van zandkastelen. 
Over strand gesproken, Duitsers hebben de allergrootste 
schepaandrang. 
 Waar komt dat schepgedrag vandaan? Het lijkt wel een 
aangeboren neiging. Kleine kinderen vertonen het gedrag 
spontaan, zonder dat iemand het voordoet. Het lijkt erop 
dat de schepdrift een evolutionaire achtergrond heeft. 
Wellicht hebben wij een aangeboren neiging tot 
graafgedrag, die we geërfd hebben van een voorouder 
waarbij dat graven een voordeel had. De schepdrift is 
eigenlijk een graafneiging. 
 Een probleem met deze evolutionaire verklaring is dat 
de eerste mensen zeer waarschijnlijk niet in zelf gegraven 
holen woonden. De mens is veel te groot om een hol voor 
zichzelf en zijn kinderen uit te graven. Mensen maakten 
wel gebruik van grotten, maar of daarvoor graafgedrag 
nodig was is de vraag. 
 Ook binnen de apen komt graafgedrag niet voor. De 
primaten hebben zich primair aangepast aan het leven in 
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de bomen; ik ken geen enkele primaat die voor zichzelf een 
hol maakt. Maar als we verder teruggaan, naar de 
oorsprong van de zoogdieren, zo'n 100 miljoen jaar 
geleden, treffen we wel degelijk graafgedrag aan. 
 De eerste zoogdieren leefden in de tijd van de 
dinosauriërs. Er zijn heel weinig complete fossielen van 
deze dieren bekend, maar wat we hebben duidt erop dat ze 
klein waren en leken op de huidige spitsmuizen. Ze waren 
alleen actief gedurende de nacht en hadden in tegenstelling 
tot de reptielen een goede neus en een goed gehoor. 
Waarschijnlijk leefden ze in holen waar ze overdag 
schuilden voor de grote reptielen. Toen de dinosauriërs 
allemaal uitgestorven waren, kregen de zoogdieren een 
kans en begonnen ze geweldig in aantallen en 
soortenrijkdom toe te nemen. 
 Dus die eerste zoogdieren waren holbewoners en 
waarschijnlijk gravers. Ook bij de huidige zoogdieren zien 
we nog veel graafgedrag, vooral bij de kleinere vertegen-
woordigers, zoals muizen, woelmuizen, spitsmuizen, 
konijnen, e.d. Bij de meeste andere zoogdieren is het 
verloren gegaan, omdat ze te groot werden, of omdat ze 
niet de juiste poten hadden of omdat ze in een milieu 
gingen leven waar je niet kunt graven, zoals in de bomen. 
 Dus ik houd het voor mogelijk dat mijn 
sneeuwschepperij en die van mijn kleinzoon, en van alle 
jongetjes op het strand, en de Duitsers met hun kuilen, 
teruggaat op een neiging tot graafgedrag die in elk 
zoogdier aanwezig is. Premier Balkenende hoeft alleen 
maar een beroep te doen op onze evolutionaire wortels, en 
roetsj, daar zijn alle straatjes schoon. 
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Honden in de sneeuw 

Ineke Sterk uit Enkhuizen maakte me erop attent dat met 
die sneeuw van de laatste weken alle honden compleet uit 
hun dak gaan. Zelfs haar oude en stramme hond die 
normaal gesproken nauwelijks vooruit te branden is, liep te 
rennen als een pup. Waarom zijn honden zo dol op 
sneeuw, vroeg ze me. 
 Ik sprak mijn buurman er op aan, die ik elke morgen 
tegen kom met zijn hond als ik naar de bus loop. Hij had er 
nog nooit van gehoord. Zijn hond zag er ook niet uit als een 
beest dat zin had om te rennen. 
 Waarom honden zo dol op sneeuw zijn is gemakkelijk 
te begrijpen: sneeuw is hun natuurlijke leefomgeving. Onze 
honden stammen af van de grijze wolf, een hondensoort 
die van nature voorkomt in het Oosten en Noorden van 
Europa, grote delen van Centraal Azië en in Siberië. 
Honden zijn nog steeds kruisbaar met wolven, dus ze 
behoren biologisch gezien tot dezelfde soort. 
 Wolven voelen zich thuis op de besneeuwde vlaktes 
van de toendra, waar ze oorspronkelijk vandaan komen. 
Een roedel wolven heeft een enorm groot territorium, 
omdat de prooidieren over het algemeen schaars zijn. 
Daarom moeten ze per dag vele kilometers lopen. 
 In zijn algemeenheid zie je dat huisdieren dingen doen 
die passen in het natuurlijk gedragspatroon van hun 
voorouders. Als je huisdieren iets leert is dat meestal niet 
iets volkomen nieuws, maar een uitvergroting van een 
gedragspatroon dat ze van nature al hadden. Dingen die 
niet binnen het normale gedrag van een dier passen, zijn 
moeilijk aan te leren. 
 Een hond wil graag rennen door de sneeuw. Je kunt 
daarvan gebruik maken door er een slee achter te hangen 
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en dan heb je een sledehond. Span je daarentegen een 
varken voor je slee, dan kom je niet ver. Een varken wil niet 
voor je uit rennen. Wat je wel weer goed kunt doen met 
varkens is truffels zoeken. Varkens houden ervan met hun 
neus door de grond te wroeten. Ze kunnen ontzettend goed 
ruiken. Daarvan maakte men vroeger gebruik door varkens 
af te richten voor de truffeljacht. 
 Als je in het circus een tijger door een hoepel ziet 
springen heb je de neiging om te denken dat het een 
aangeleerd kunstmatig gedrag is. Maar de tijger ziet 
waarschijnlijk nauwelijks verschil tussen een tak en de 
hoepel. Over een tak springen, dat kan hij goed, dus ook 
door een hoepel. Een tijger is daarentegen ongeschikt om 
truffels te zoeken of voor je kar te spannen. 
 Ook bij de domesticatie van landbouwhuisdieren 
maken wij handig gebruik van het natuurlijk gedrag van 
dieren. Koeien en schapen zijn kuddedieren, die zich 
plezierig voelen als ze met zijn allen bij elkaar staan. Als 
een koe steeds de neiging zou hebben om er in zijn eentje 
op uit te gaan was ze niet in een stal te houden. 
 Dus als de hond van mevr. Sterk gaat rennen in de 
sneeuw komt dat doordat de sneeuw hem herinnert aan 
zijn voorouder, de grijze wolf. Maar sommige honden zijn 
vergeten dat ze van de wolf afstammen, zoals de hond van 
mijn buurman. 
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Van ei tot president 

Twee weken geleden mocht ik een lezing houden op een 
conferentie waar wel 450 biologieleraren verzameld waren. 
Het thema van de conferentie was evolutie; het was een 
van de eerste activiteiten in het Darwinjaar 2009. Ik liet een 
plaatje zien van ex-president Bush, een chimpansee en een 
bevruchte eicel. "Is de overeenkomst niet treffend?" zei ik, 
"Ik bedoel dan tussen president Bush en de chimpansee?" 
 Ik heb altijd al gevonden dat George Bush een 
minkukel was van de bovenste plank, dus ik kon deze 
kwinkslag acht jaar lang herhalen bij de eerstejaars 
colleges. Maar daar is nu een eind aan gekomen. Op de 
conferentie zei ik: "Dit is de laatste keer dat ik deze grap 
vertel, want met de huidige president van de Verenigde 
Staten kan ik dat niet meer maken." 
 Mensen die moeite hebben met zich voor te stellen dat 
een mens geëvolueerd kan zijn uit een mensaap hebben de 
neiging de verschillen tussen mensen en chimpansees te 
benadrukken. Maar zo is het natuurlijk niet gegaan. Er is 
niet een volwassen mens uit een volwassen chimpansee 
ontstaan! Dat is nog niet eens zo moeilijk, zoals mijn plaatje 
met president Bush illustreerde. De eigenlijke evolutie gaat 
via de bevruchte eicel. 
 Het is een wonder dat elke dag weer bij duizenden 
vrouwen ter wereld gebeurt: een slijmerig kwakje van een 
man komt samen met een fliebertje van de vrouw dat niet 
eens met het blote oog te zien is. Onder de goede 
omstandigheden, in een baarmoeder en in een vrouw die 
goed voor zichzelf zorgt ontstaat daaruit een nieuw 
individu, met een eigen persoonlijkheid. Eerlijk gezegd 
vind ik dit nog veel moeilijker voor te stellen dan een 
verandering van een chimpansee in een mens, maar 
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merkwaardigerwijs hebben de anti-evolutionisten met het 
wonder van de zwangerschap minder moeite dan met de 
evolutie. 
 De wetenschap die zich bezig houdt met de vorming 
van een volwassen organisme uit een bevruchte eicel heet 
ontwikkelingsbiologie. Het is een fascinerend vakgebied 
waar de laatste jaren enorme ontdekkingen gedaan zijn. Zo 
weten we nu bijvoorbeeld dat met de eicel en het sperma 
niet alleen het genetisch materiaal voor de bouwstenen van 
een mens wordt meegegeven, maar ook allerlei instructies 
die de richting bepalen waarin de ontwikkeling moet 
verlopen na de bevruchting. Die instructies erven niet altijd 
op de normale manier over, vandaar dat men spreekt van 
epigenetica (erfelijkheid die erbij komt). 
 Een bevruchte eicel van de mens is niet te 
onderscheiden van die van een chimpansee. Toch komt uit 
de ene cel een mens en uit de andere cel een chimpansee. 
Dat wordt voor een deel bepaald door de genen, maar 
intussen weten we dat het DNA van de chimpansee niet 
eens zoveel verschilt van dat van de mens. Wat 
waarschijnlijk meer verschilt zijn de instructies: hoe met 
dat DNA om te gaan en welke genen aan en uit te zetten 
tijdens de ontwikkeling. 
 Als je het vergelijkt met een schaakspel kun je zeggen: 
de stukken zijn een beetje veranderd maar nog wel 
duidelijk herkenbaar. Wat vooral verandert in de evolutie 
zijn de spelregels. Daardoor ontstaat een heel andere partij. 
Hetzelfde is gebeurd in de Verenigde Staten. 
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Muizenwelzijn 

De studenten hadden een dode muis gevonden in de gang. 
Hij was slachtoffer geworden van de ongediertebestrijding 
die helaas nodig is in de gebouwen van de Vrije 
Universiteit. Maar hij zag er nog goed uit, bijna warm nog, 
dus ik zei: "Neem hem mee naar het practicum dan gaan 
we bekijken hoe hij er van binnen uit ziet." Normaal doen 
we geen muizen bij het snijpracticum met de eerstejaars 
biologiestudenten, want ik vind dat je de lichaamsbouw 
van een gewerveld dier ook wel bij een vis kunt 
bestuderen. Daarom gaan we niet verder dan de forel. 
 Ik moest bij deze muis denken aan de muizen in het 
proefdiercentrum. Als je aan de universiteit een proef met 
een dier wilt doen moet je eerst toestemming vragen aan 
een speciale commissie. De commissie beoordeelt of het 
ongerief dat je aanbrengt aan het dier opweegt tegen het 
nut voor de wetenschap. Die beoordeling is in Nederland 
het strengste van de hele wereld; het is niet gemakkelijk om 
toestemming te krijgen voor een dierproef, ook al gaat het 
om hoogst noodzakelijk onderzoek, bijvoorbeeld het 
vinden van medicijnen tegen akelige ziektes. 
 De onderzoeker is verplicht om het welzijn van zijn 
proefdieren goed in de gaten te houden. Hij moet elke dag 
de kooien langslopen en noteren hoe het met de dieren 
gaat. De proefdieren worden uitermate goed verzorgd, 
beter dan menige cavia in een kooi thuis. Het enige is dat 
de onderzoeker aan het eind van de proef zijn dieren laat 
inslapen. 
 Het opensnijden van de dode muis die de studenten in 
de gang vonden, was geen dierproef, want die muis was 
niet gekweekt en dood gemaakt voor ons doel. Ook de 
muizen die buiten vrij rondlopen en gevangen worden 
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door een roofvogel, waarbij ze levend aan stukken 
gescheurd worden, vallen niet onder de wet op de 
dierproeven. Het gaat erom dat je dieren bewust kweekt. In 
dat geval draag je zelf verantwoordelijkheid voor het 
welzijn van de proefdieren en ben je verplicht om het 
ongerief tot een minimum te beperken. 
 Ik vroeg me af: welke muis heeft het meest zinvolle 
leven gehad? De muis die buiten gegrepen werd door een 
buizerd kwam op een afschuwelijke manier aan zijn einde, 
met veel pijn. Maar het nut van zijn sterven zit in de 
voedselketen: door hem en veel van zijn soortgenoten kon 
er weer een nest jonge buizerden opgroeien. 
 Of is het de muis die in de dierproef een eenvoudig 
proefje moest doen? Hij moest de weg vinden in een 
doolhof, wat hem makkelijk af ging. Hij kreeg medicijnen 
toegediend waar hij niet veel last van had. Tussen de 
proeven door zat hij in een lekker warm hok tussen zijn 
soortgenoten. Van zijn overlijden heeft hij niks gemerkt. 
 Maar de muis die mijn studenten in de gang vonden 
heeft misschien wel het meest zinvolle bestaan gehad. Hij 
kon lekker door de gang rennen, de secretaresses op de 
tafel jagen en volop eten van de kruimels op de grond. 
Alleen dat muizengif was beroerd, maar daarna werd hij 
met veel aandacht opengesneden en een hele groep 
studenten leerde de inwendige anatomie van de muis, iets 
wat ze voor de rest van hun leven niet meer vergeten. 
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In de bijt 

Gezellig zaten ze allemaal bij elkaar in het wak: eenden, 
meerkoeten en zwanen. Af en toe kreeg een woerd het op 
zijn heupen en de meerkoeten maakten geregeld wat ruzie, 
maar over het algemeen zaten ze met zijn allen rustig bij 
elkaar. Ik zag zelfs een zaagbek er tussendoor scharrelen. 
Ook de zaagbekken zijn aangewezen op de kleine stukjes 
open water in het ijs, vandaar dat ze tussen allerlei andere 
vogels terecht komen. 
 In de bijt heerste een vredige rust. Vogels die normaal 
gesproken elkaar niet verdragen zwommen gewoon door 
elkaar. Het zou ook niet anders kunnen; als ze continu 
ruzie zouden maken zou de ruimte te klein zijn. Iedere 
vogel heeft een voordeel bij het leven in de bijt: met zijn 
allen houden ze het wak open. 
 Terwijl ik naar die eenden en de zaagbek stond te 
kijken dacht ik: zo'n bijt is een mooi model voor de 
menselijke maatschappij. Waarom kunnen mensen niet, 
zoals de vogels in de winter, rustig bij elkaar blijven zitten 
zonder ruzie te maken, ook als ze er verschillend uitzien? 
Waarom moeten mensen, zodra ze met zijn allen op een 
kluitje wonen, zoals in het Midden Oosten, elkaar de 
hersens inslaan? 
 Het probleem is natuurlijk dat de vredige rust in de bijt 
ook niet duurzaam is. Zodra het voorjaar wordt verdwijnt 
de lieve vrede en maakt ze plaats voor agressiviteit. Kijk 
maar naar meerkoeten in het broedseizoen. Al heel vroeg 
maken ze een territorium. Als de ene meerkoet vindt dat 
een andere meerkoet te dichtbij komt pikt hij hem zowat 
dood. Meerkoeten staan bekend om hun extreme 
agressiviteit in het voorjaar; vergeleken met de rust in de 
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winter lijkt het wel of ze een complete 
gedaanteverwisseling ondergaan. 
 Dat vogels zich in het voorjaar zo anders gedragen dan 
in de winter komt doordat hun inwendige 
geslachtsorganen onder invloed van de toenemende 
daglengte en de hogere temperaturen gaan groeien. De 
mannelijke testis gaat dan testosteron produceren, wat 
nodig is voor seksuele activiteit en het afbakenen van een 
territorium; maar testosteron maakt de mannetjes ook 
agressief naar soortgenoten en andere vogels. Ze gaan heel 
fanatiek hun territorium en hun nest verdedigen. 
 Bij de mens is de grootte van de geslachtsorganen niet 
afhankelijk van het seizoen. Daarom zijn wij continu 
seksueel actief en hebben we ook voortdurend last van 
agressiviteit, vooral de mannen onder ons. Gelukkig 
hebben wij ook sterk vergrote voorhersenen. In dit gedeelte 
van de hersenen is het logisch nadenken en redeneren 
gezeteld. De voorhersenen hebben talloze verbindingen 
met de primitievere delen van het diepe brein waar onze 
driften zetelen. Door die sterke verbindingen kunnen wij 
onze seksuele driften en onze agressie enigszins in toom 
houden. De seksuele aandrang vormen we om tot een 
liefdeslied en van die agressie maken we een dans of een 
balspel. 
 Onze testosteronfabriek staat de hele tijd aan. Dat heeft 
zo zijn leuke kanten, want daardoor kunnen wij het hele 
jaar door seksueel actief zijn. Het zou niet meevallen als we 
het alleen maar een paar keer in het voorjaar mochten 
doen, zoals zoveel vogels. Maar het nadeel is dat met zijn 
allen in één bijt zitten moeilijk voor ons is. Het gaat alleen 
goed als we ons verstand erbij houden. 
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Zingen met spiergeheugen 

Agnes, dirigente van ons koor, heeft een nogal biologische 
opvatting van zingen. Zingen is niet iets wat je alleen met je 
hoofd doet, het hele lichaam komt erbij kijken. We moeten 
bij moeilijke noten de buikspieren aanspannen, het 
middenrif meebewegen en de melodielijn in ons 
spiergeheugen zetten. Soms komt Agnes tijdens de repetitie 
even tegen je aan duwen om te kijken of je voldoende 
stevig staat te zingen. 
 Dat zingen een kwestie is van biologie is inderdaad zo 
logisch als het maar kan. Het is stom dat ik daar als bioloog 
nog niet eerder aan gedacht heb. Als je er even over 
nadenkt realiseer je je hoeveel spieren er bij komen kijken. 
Niet alleen de spieren van je mond, tong, verhemelte en 
keelholte moeten samenwerken, ook de spieren van nek, 
schouder, borstkas, middenrif en buik komen er bij kijken 
en niet te vergeten die van het strottenhoofd met de 
stembanden. Zingen doe je met je hele lichaam. 
 De term spiergeheugen kon ik echter niet één, twee, 
drie plaatsen. Spieren hebben geen geheugen, biologisch 
gezien. Het spiergeheugen zit feitelijk in de hersenen. De 
correcte term is eigenlijk procedureel geheugen. Dit is het 
geheugen dat je kunt oefenen en waar bepaalde procedures 
in verankerd worden door ze te herhalen. Op een gegeven 
moment hoef je er niet meer bij na te denken en gaat het 
vanzelf. Als je fietst werk je met een procedureel geheugen. 
Je maakt talloze kleine bewegingen met je armen en je 
benen om in balans te blijven en vooruit te komen. Als kind 
heb je dat geleerd en nu hoef je er niet meer over na te 
denken, zodat je op het verkeer kunt letten in plaats van op 
het fietsen zelf. 
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 Als je op een fiets stapt waar je niet aan gewend bent, 
bijvoorbeeld een huurfiets, voelt dat eerst wat raar: het lijkt 
wel of de trappers scheef staan en of je bij dezelfde 
trapbewegingen een ander snelheid hebt. Kennelijk is je 
spiergeheugen nog ingericht op je eigen fiets. Je eigen fiets 
zit als het ware nog in je benen. 
 Bij mij is het nog ingewikkelder, want ik rijd vaak op 
twee fietsen per dag. Ik heb een fiets in Amsterdam en een 
in mijn woonplaats, maar toch heb ik nooit het gevoel dat 
ik dagelijks opnieuw moet wennen aan een andere fiets. Ik 
denk dat ik twee spiergeheugens heb, één voor elke fiets. 
 Ik vertrouw ook op mijn spiergeheugen als ik, hopelijk 
een van deze dagen, weer een stukje kan schaatsen. Het is 
een jaar geleden dat ik schaatste, maar ik weet zeker dat, 
zodra ik op het ijs stap, de schaatsbeweging helemaal 
automatisch uit mijn benen komt. 
 Ook het zingen kan kennelijk een procedure worden. Je 
kijkt naar de noten en de tekst en hup, daar komen de 
tonen er achter elkaar uit. Het voordeel is dat je je dan kunt 
concentreren op de dictie, zegt Agnes. 
 Bij mij is het nog niet zover. Soms gebeurt het dat we 
een lied beginnen, de piano speelt twee noten, Agnes heft 
haar armen omhoog, en ik heb nog geen flauw idee hoe ik 
moet beginnen. Ik moet nodig werken aan mijn 
zangspiergeheugen. 
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Leve de rugstreeppad! 

De kogel is door de kerk, de Raad van State heeft 
gesproken: het weiland mag bebouwd worden en de 
rugstreeppad moet wijken. In mijn woonplaats Edam-
Volendam woedde een felle strijd rond de 
uitbreidingsplannen van de gemeente; actiegroepen hebben 
door de rugstreeppad in stelling te brengen de 
nieuwbouwwijk jarenlang kunnen tegenhouden, maar 
uiteindelijk moest de pad zich gewonnen geven, zoals 
overal in Nederland, waar niet alleen padden maar ook 
gruttonesten en de hele bodembiologie bedolven raken 
onder een meter zand. Er waren felicitaties en een grote 
taart bij de gemeenteraadsvergadering, maar ik zei tegen 
de wethouder: gecondoleerd met de rugstreeppad! 
 Het probleem van de rugstreeppad is dat hij geen 
aaibaar voorkomen heeft en dat een gewoon mens het beest 
nog nooit gezien heeft; hij is ook niet voor niets zeldzaam 
en beschermd. In Volendam weigert men uit afschuw over 
het beest, dat zo lang de woningbouw heeft tegengewerkt, 
zelfs zijn naam goed uit te spreken. Nu is dat ook weer niet 
zo verwonderlijk want de kennis van flora en fauna staat 
bij de gemiddelde Nederlander op een nogal laag peil. In 
Volendam kent men bijvoorbeeld slechts twee soorten 
vogels: mue en pule (meeuwen en eenden) en hetzelfde 
geldt in Amsterdam, waar men een vergelijkbare indeling 
hanteert: sijsjes en drijfsijsjes. 
 De rugstreeppad, Epidalea calamita, houdt van open 
terrein, liefst met een zandige ondergrond en her en der 
wat poeltjes voor de voortplanting. Het is wat je in de 
biologie noemt een pioniersoort: een dier dat je als een van 
de eerste aantreft in nieuwe, open terreinen die nog niet 
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met hoog gras of bosschages dichtgegroeid zijn. Hij kan 
behoorlijk hard lopen en 's nachts grote afstanden afleggen. 
 De rugstreeppad wordt regelmatig gevonden in pas 
opgespoten bouwterreinen. Op die manier kan het kleine 
padje (hij is niet groter dan een cm of 6) de lokale 
bestuurders tot wanhoop drijven. Zodra er kikkervisjes of 
volwassen dieren van de rugstreeppad gevonden worden 
moet het bouwproject stilgelegd worden, omdat het dier op 
de rode lijst staat en bescherming geniet krachtens de 
Flora- en Faunawet, waarin de Europese richtlijnen voor de 
bescherming van planten, dieren en leefomgevingen zijn 
vastgelegd. De bestuurders kunnen hoog of laag springen, 
eerst moet er ontheffing aangevraagd worden. 
 Die ontheffingen worden meestal wel gegeven en 
uiteindelijk worden ook de bezwaren daartegen ongegrond 
verklaard. Als gevolg daarvan zien we dat overal in 
Nederland het klassieke open landschap met vrij uitzicht 
op weilanden met koeien aan het verdwijnen is. In elk dorp 
zit een burgemeester die al die weilanden vol wil bouwen 
met nieuwbouwwoningen of oerlelijke bedrijfsterreinen. 
Als daarvoor dan een vergunning komt wordt dat steevast 
door de lokale bestuurders met veel bombarie als 
overwinning begroet. 
 Straks komen de grutto’s weer terug van hun 
overwinteringsgebied. Vertwijfeld zullen ze zoeken naar 
het laatste stukje weiland waar ze vorig jaar nog hun nest 
hadden. De roep van de grutto verdwijnt uit de gemeente. 
 Daarom sta ik bij mijn college over amfibieën altijd 
even stil bij mijn held, de rugstreeppad. Het is goed dat 
studenten dit dier kennen, zodat ze later met verstand van 
zaken de strijd kunnen aanbinden met de ongebreidelde 
uitbreidingslust van de plattelandsgemeenten. 
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Richtinggevoel 

Bij een college over navigatie bij dieren deed ik een proef 
met de studenten. "Niet nadenken, direct reageren: in 
welke richting ligt het Centraal Station?" Ik verwachtte dat 
alle jongens direct de goede kant op zouden wijzen en de 
meisjes in vertwijfeling om zich heen zouden kijken. 
 Men zegt altijd: als er één ding verschilt tussen mannen 
en vrouwen is het wel het ruimtelijk inzicht. Ik heb de 
neiging om het daarmee eens te zijn want ik ken geen 
enkele vrouw in mijn omgeving die een beter 
richtinggevoel heeft dan ik. Dat wil niet zeggen dat ik me 
nooit vergis, maar het probleem dat mijn vrouw en mijn 
schoonzus hebben, namelijk dat ze bij het uitgaan van een 
winkel de richting in slaan waar ze net vandaan kwamen, 
is mij vreemd. 
 Hoe dat richtinggevoel werkt is moeilijk te bevatten. 
Als man heb je een soort kaart van de omgeving in je hoofd 
die niet met je meedraait. Daardoor kun je op elk moment 
de richting aanwijzen waar je vandaan kwam en waar je 
naar toe gaat, ook al draait iemand je een halve slag in het 
rond. 
 Biologen weten dat onder in de hersenen een structuur 
ligt, de hippocampus, waarin het navigatievermogen is 
vastgelegd. In de hippocampus en de gebieden eromheen 
liggen zenuwcellen die actief worden als je in een 
vertrouwde omgeving bent, terwijl andere cellen reageren 
op de richting van je hoofd ten opzichte van de 
voorbewegingsrichting, en weer andere gevoelig zijn voor 
de afstand tussen twee herkenningspunten. Bij jongens 
ontwikkelt de hippocampus zich in mannelijke richting 
onder invloed van het geslachtshormoon testosteron. 
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 Vrouwelijke hersenen werken niet met een kaart van 
de omgeving, maar dat betekent niet dat vrouwen zich niet 
kunnen oriënteren. Ze vinden hoofdzakelijk de weg met 
behulp van herkenningspunten ("bij de Albert Heijn 
rechtsaf"). Het kaartje van de TomTom werkt eigenlijk op 
een vrouwelijke manier, omdat het meedraait met de auto, 
waardoor je niet ziet in welke windrichting je rijdt. 
 Bij dieren is het navigatievermogen vaak veel beter 
ontwikkeld dan bij de mens, omdat ze het aardmagnetisch 
veld en de polarisatierichting van het licht kunnen 
waarnemen. Dieren zoals vogels, walvissen en 
zeeschildpadden kunnen gigantische afstanden afleggen en 
nog steeds op de goede plaats aankomen. Mensen zijn 
aangewezen op hun hoog ontwikkelde denk- en 
voorstellingsvermogen en zijn minder goed in het 
waarnemen van het milieu. 
 Interessant is dat het sekseverschil in ruimtelijk inzicht 
ook bij dieren voorkomt, zelfs bij dieren die helemaal niet 
aan ons verwant zijn. Er zijn bijvoorbeeld proeven gedaan 
met inktvissen in een labyrint. Net als bij ons kunnen 
mannelijke inktvissen zich daarin beter oriënteren dan 
vrouwelijke. De proeven met inktvissen bevestigen de 
meest gangbare verklaring voor het sekseverschil, nl. dat 
de dagelijkse actieradius van mannen groter is dan die van 
vrouwen en dat daardoor in de evolutie mannen, meer dan 
vrouwen, geselecteerd zijn op ruimtelijk inzicht. 
 Maar wat bleek bij mijn proef met de studenten? 
Vrijwel allemaal wezen ze in de goede richting, ook de 
meeste meisjes. Dus de zaak ligt minder duidelijk dan het 
clichébeeld doet vermoeden. Die meisjes van mij, die weten 
waar ze naar toe willen! 
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Jezelf op CD voor 785 euro 

Een paar weken geleden was ik op een persconferentie in 
Den Haag, waar minister Kramer een rapport in ontvangst 
nam over de opmars van de biotechnologie. Een commissie 
van wijze mannen en vrouwen had zich gebogen over de 
vraag hoe we ons moeten voorbereiden op de biologische 
revolutie die onafwendbaar op ons af komt. 
 Eén van de trends die de commissie bespreekt is het 
"1000 dollar genome". Er zijn de laatste jaren machines op de 
markt gekomen waarmee je het DNA van een mens zo 
krankzinnig snel kunt decoderen dat het nu niet meer dan 
1000 dollar hoeft te kosten. Gezien de lage koers van de 
dollar zouden wij in Europa trouwens maar 785 euro 
hoeven te betalen. 
 Het is een onvoorstelbare prestatie. Toen men voor de 
eerste keer de volledige DNA-code van een mens 
vaststelde kostte dat 3 miljard dollar en men deed er 13 jaar 
over. Op 26 juni van het jaar 2000 werd door president Bill 
Clinton, samen met de onderzoekers Craig Venter en 
Francis Collins, bekend gemaakt dat men nu het DNA van 
de mens vrijwel compleet had. In feite duurde het nog tot 
2004 voordat het echt klaar was, maar toch kon men ook in 
2000 al spreken van een mijlpaal voor de mensheid. 
 Sindsdien is de zaak opnieuw in versnelling gekomen. 
In 2007 liet de 79 jarige James Watson, de ontdekker van de 
structuur van het DNA, zijn eigen genoom decoderen. Het 
kostte 1 miljoen dollar en het werd gedaan in 2 maanden. 
Het genoom van Watson paste op twee CD's. Ook Craig 
Venter liet zijn genoom ontrafelen en zette de hele handel 
op het internet. Iedereen kan vrijelijk in het genoom van 
Venter kijken. Het schijnt dat hij aanleg heeft voor 
dementie, oorsmeer en hart- en vaatziektes. 
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 Intussen zijn er weer nieuwe machines die nog sneller 
kunnen werken. Men verwacht dat in de loop van het jaar 
2010 het "1000-dollar genoom" werkelijkheid zal worden, 
dat wil zeggen, dat elke Nederlander voor 785 euro zijn 
eigen genoom kan laten decoderen. 
 Uit de genoominformatie valt bijvoorbeeld af te leiden 
of je aanleg hebt om de ziekte van Alzheimer te 
ontwikkelen, of je longkanker zult krijgen als je rookt en 
hoe je reageert op bepaalde medicijnen. Het idee is dat als 
je met klachten naar de dokter gaat, je je eigen DNA-CD 
meeneemt; de dokter stopt hem in zijn computer en kijkt 
wat de beste behandeling is die zoveel mogelijk rekening 
houdt met je erfelijke aanleg. 
 Het lijkt toekomstmuziek, maar veel mensen 
verwachten dat het binnen enkele jaren werkelijkheid 
wordt. Natuurlijk is het fantastisch dat de dokter kan zien 
welke medicijnen bij jou het beste zullen werken. Maar is 
het wel wenselijk dat iemand in je DNA kan kijken om je 
karaktereigenschappen na te trekken? Moet je die CD 
meenemen naar een sollicitatie zodat de werkgever kan 
vaststellen of je soms aanleg hebt voor emotionele 
instabiliteit? Kunnen we niet beter de mensen er van 
overtuigen om gezonder te leven in plaats van met hun 
genoominformatie naar de dokter te lopen? 
 Dit zijn dilemma's waarmee we in het reine moeten 
komen als straks de resultaten van de biologische revolutie 
voor iedereen beschikbaar komen. 
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Verliefd op een mijt 

Ik raakte met de studenten in discussie over het nut van de 
biodiversiteit. Het jaar 2010 is wel het internationale jaar 
van de biodiversiteit en biologen vinden dat erg belangrijk, 
maar is de gewone man er ook van overtuigd dat de 
rijkdom aan planten en dieren op aarde beschermd moet 
worden? Een student stelde de vraag: "Waarom moeten we 
ons zo druk maken om die biodiversiteit? Is het erg als een 
zeldzame kever waarvan we de naam nog niet eens weten, 
verdwijnt voordat we het in de gaten hebben? We vinden 
het toch ook niet erg dat het pokkenvirus uitgestorven is?" 
(dit virus wordt voor de zekerheid nog bewaard in een 
paar laboratoria ter wereld, maar al jaren is er niemand op 
aarde besmet). 
 Het is een moeilijke discussie. Het klassieke antwoord, 
dat alle ecologen geven, is dat biodiversiteit van belang is 
omdat het functioneren van ecosystemen er van afhangt. 
Naarmate er meer soorten in een ecosysteem zitten 
verlopen de processen gelijkmatiger en zijn ze meer 
bestand tegen verstorende invloeden. De 
stikstofvoorziening in een landbouwbodem is gebaat bij 
een groot aantal verschillende stikstofbacteriën, want als er 
één een keertje hapert kan de ander het overnemen. 
 Dit ecologische argument is wel waar, maar ik voel me 
daar toch niet helemaal lekker bij. Je maakt mij niet wijs dat 
al die duizenden ongewervelde dieren in de bodem 
allemaal nodig zijn voor het goed functioneren van de 
bodem. 
 Zo ken ik bijvoorbeeld een mijt, waar ik helemaal 
verkikkerd op ben. Vroeger deed ik proeven met dit dier. 
Hij ziet er heel schattig uit. Eigenlijk moet ik zeggen "zij", 
want het zijn allemaal vrouwtjes. Ze leggen hele grote 
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eieren (nou ja, groot voor de mijt) die via een soort 
klapdeur uit het achterlijf komen. Ze lopen ook heel 
koddig, namelijk erg langzaam. Het lijkt wel of ze bij elke 
beweging van een poot (ze hebben er acht) eerst vijf 
minuten moeten nadenken. 
 Dit beestje is niet eens een millimeter groot en alleen te 
zien onder een microscoop. Zelfs de meeste biologen 
kennen haar niet en bijna niemand kan de naam goed 
uitspreken. Toch ben ik een beetje verliefd op dit beestje. 
 Nu ben ik bang dat mijn mijtje geen enkele functie in 
het ecosysteem heeft. Ze scharrelt gewoon rond, zoals al 
dat andere kleine grut, vreet schimmels en dode bladeren 
en legt her en der een ei. Maar als mijn mijt geen duidelijke 
functie heeft, mag ze dan uitsterven? Natuurlijk niet! 
 Daarom werp ik een ander argument voor behoud van 
de biodiversiteit in de strijd: de evolutie! De evolutietheorie 
laat zien dat wij ontstaan zijn uit een mensaapachtige 
voorouder, die weer ontstaan is uit een zoogdier, dat zijn 
wortels heeft in de reptielen, enz. Alle dieren in de 
dierentuin hebben een evolutionaire relatie met ons, en als 
je wat verder terug gaat geldt hetzelfde voor de mijten. 
Zelfs in dat dier vind je onderdelen die ook in ons eigen 
lichaam voorkomen. 
 Als een soort uitsterft verdwijnt er een stukje van 
onszelf. Dat willen we niet. Wij hebben een evolutionaire 
relatie met de rest van de natuur. Dat je verliefd kunt zijn 
op een mijt is de beste garantie voor het behoud van de 
biodiversiteit. 
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Colbertjasje 

Na een feestje in de stad zat ik in de laatste bus naar huis. 
Die bus is altijd goed gevuld en rumoerig; je komt vaak 
interessante mensen tegen. Een vent met een flinke slok op 
ging tegenover mij zitten en zei: "Hé, professor in de 
economie!" Ik dacht, hoe weet hij dat? Hij zat er maar een 
paar letters naast. 
 Ik moest terugdenken aan een tijdje geleden, toen ik 
over het stationsplein in Amsterdam liep. Een 
overduidelijke junk vroeg me: "Hé, meneer de onderwijzer, 
heeft u nog wat geld voor me?" Ik dacht, hoe weet zo 
iemand dat ik docent ben?" Kennelijk ben ik van afstand 
herkenbaar als onderwijzer of professor en de dronkaards 
en junks, die geen blad voor de mond nemen, zeggen dat 
hardop. 
 Nu dacht ik altijd dat ik herkenbaar ben vanwege de 
juchtleren tas die ik aan een band over mijn schouder 
draag. Maar deze week is daar een nieuwe verklaring 
bijgekomen: het komt door mijn colbertjasje. 
 Ik kwam tot dit inzicht nadat ik kennis had genomen 
van de studentbeoordelingen van mijn colleges waarbij een 
paar studenten op het formulier hadden geschreven dat ze 
de act met mijn colbertjasje in het bijzonder hadden 
gewaardeerd. 
 Dat colbertjasje is namelijk zeer geschikt om de 
mantelholte van de weekdieren uit te leggen. Elk weekdier, 
bijvoorbeeld een mossel, heeft om zijn lichaam een 
gespierde flap, de mantel, die aan de buitenkant de schelp 
maakt. De mantel zit aan de rugzijde vast aan het lichaam 
en de kieuwen hangen aan de zijkant in een holte tussen 
het lichaam en de mantel. 



32 

 Bij sommige weekdieren zoals inktvissen en 
longslakken is de mantel ook aan de buikzijde gesloten en 
de opening met de buitenwereld heeft dan de vorm van 
een buis, de sifon. Een inktvis kan die sifon gebruiken om 
achterwaarts te vluchten: als hij zijn mantel samendrukt 
spuit er water uit de sifon en schiet het beest naar achteren 
als een raket. 
 Om de mantelholte uit te leggen deed ik in de 
collegezaal een mossel na. Ik boog voorover met 
loshangend colbertjasje; de studenten konden zo goed 
begrijpen hoe het in elkaar stak. Om de mantel van een 
inktvis uit te leggen deed ik de knoopjes dicht. Dit alles 
was waarschijnlijk een nogal lachwekkend gezicht, vandaar 
dat de studenten het onthouden hadden. 
 Nu is mij gebleken dat mijn colbertjasje ook in andere 
opzichten handig is. Ik kan er ook de broedbuidel van de 
vlokreeftjes mee uitleggen. De vrouwtjes van deze dieren 
hebben aan de buikzijde een serie naar binnen staande 
platen die met elkaar een holte vormen waar de eieren in 
afgezet worden, inderdaad precies zoals bij mijn 
loshangende colbertjasje met de knoopjes dicht. 
 Ook bij het college parasitologie kwam mijn jasje van 
pas. De mannetjes van de worm Schistosoma hebben over de 
hele lengte een spleet in hun lichaam. Om te paren kruipt 
het vrouwtje, dat lang en dun is, in die spleet. Ook dit was 
in de collegezaal goed uit te beelden met mijn jasje, behalve 
de paring zelf natuurlijk. 
 Ik begrijp nu de werkelijke reden van mijn 
herkenbaarheid: het is dat colbertjasje waarmee ik allerlei 
biologische structuren kan uitleggen. 
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Homo abiciens 

Ik was vorige week op een school in Zaandam waar ik een 
lezing mocht houden voor een groep vierdeklassers. 
Heerlijk vind ik dat: een bad nemen in de scholieren. Maar 
het trof me dat het zo'n rommel was in de aula. De jongens 
en meisjes trokken daar het een en ander uit de automaat 
en aten er hun tussendoortjes, terwijl de hele vloer vol lag 
met verpakkingsafval. 
 Hetzelfde zie ik gebeuren op de universiteit: als bij 
mooi weer de studenten hun lunch mee naar buiten nemen 
ligt de hele campus vol met rotzooi zodat er dagelijks 
vegers aan te pas moeten komen om de zaak op te ruimen. 
 Nog erger is het langs de weg en langs de spoorwegen 
waar het vuilnis van jaren accumuleert. Men onderhoudt 
wel de wegen maar niet de bermen. In deze tijd van het jaar 
is dat goed te zien, omdat het gras nog laag is en er geen 
sneeuw ligt. 
 Overal in Nederland zie je dat zodra de schoonmakers 
even staken het gelijk een rommel wordt. Het stationsplein 
in Amsterdam en de onderdoorgangen van het station 
moeten twee keer per dag schoongeveegd worden, met een 
waterspuit, een veegkarretje en een bezem, want als je één 
dag overslaat moet je gelijk tot aan je enkels door het afval 
waden. 
 Niemand lijkt een oplossing te hebben voor dit 
probleem. Er is geen geld voor het schoonmaken van de 
bermen van de snelwegen, dus het gebeurt niet. Prorail 
heeft al moeite genoeg om de wissels goed te laten 
functioneren, laat staan dat ze binnen hun afgeknepen 
budget ook nog eens het zwerfvuil langs de rails kunnen 
gaan opruimen. De minister van Milieu krijgt het niet voor 
elkaar om met de verpakkingsindustrie een overeenkomst 



34 

te sluiten waardoor het niet-biologisch afbreekbaar 
verpakkingsmateriaal gewoon verboden wordt. Nederland 
is wat afval betreft een ontwikkelingsland aan het worden. 
 Ondertussen hoopt het afval zich op in het milieu. Je 
kunt haast geen zeevogel meer vinden zonder stukjes 
plastic in zijn maag. In de Stille Oceaan dobbert een eiland 
van plastic zo groot als Frankrijk en Spanje samen. Al het 
afval dat van rivieren en stranden in zee belandt en waar 
de schepen nog het hunne aan toe voegen, hoopt zich op in 
een grote brij die door de ronddraaiende oceaanstromingen 
samengedreven wordt. 
 Onderzoekers die de primitieve mens bestuderen doen 
dat vaak aan de hand van afval. Je vindt ergens een 
nederzetting uit het stenen tijdperk en je probeert de 
levenswijze van de mensen te reconstrueren aan de hand 
van allerlei voorwerpen die ze achtergelaten hebben. Wat 
voor afval vind je en waar ligt het? Dat geeft een idee van 
wat de mensen aten en welke voorwerpen ze gebruikten. 
 Maar als over honderdduizend jaar een nieuwe 
mensensoort de 21e eeuw gaat bestuderen zullen ze 
versteld staan van de gigantische puinzooi die wij er van 
gemaakt hebben. Ze zullen ons beschrijven als Homo 
abiciens: de mens die weggooit. 
 Een vriend van mij heeft de uiterste consequentie 
getrokken: hij gaat er dagelijks op uit met een zelfgemaakt 
karretje om de plantsoenen, grasvelden en bushokjes in zijn 
buurt schoon te maken en karrenvrachten zwerfvuil weg te 
halen. Hij is een van de weinige overgebleven 
vertegenwoordigers van Homo sapiens. 



35 

De zakpijp 

Zelfs mij kan het overkomen dat iemand me een plaatje van 
een dier laat zien en ik geen flauw idee heb wat voor beest 
het is. De vader van Nadia, een biologiestudente aan de 
Vrije Universiteit, werkt als duikinstructeur op Barbados, 
een bekend vakantie-eiland aan de rand van de Caraïbische 
Zee. Hij stuurde een paar foto's en zelfs een onderwater-
filmpje van een uitermate vreemd "ding" dat hij gezien had. 
 Het zag eruit als een witte kachelpijp van tweeënhalve 
meter lang, aan één kant afgestompt en dicht, aan de 
andere kant open. Het "ding" bewoog zich niet met spieren, 
maar zweefde rustig in het water. Ondanks dat Nadia's 
vader al 10 jaar als duikinstructeur werkt had hij nog nooit 
zoiets raars gezien. Hij stuurde zijn dochter een bericht met 
de vraag om uit te zoeken wat het was, want zij studeerde 
immers biologie? 
 Nadia kwam bij mij, maar ik had ook geen flauw idee. 
Uiteindelijk heeft ze zelf uitgezocht wat het was: een 
kolonie van manteldiertjes, met de Latijnse naam Pyrosoma. 
De "pijp" bestaat uit duizenden kleine diertjes die aan 
elkaar vastzitten en het water filtreren. Ze leven van het 
plankton. Elk diertje wekt een waterstroom op van buiten 
naar binnen, waardoor de hele kolonie zachtjes in één 
richting voortbeweegt. De Latijnse naam is afgeleid van het 
feit dat de mantel van de buis een wit-groen licht uitstraalt, 
waardoor het "ding" van meters afstand opvalt. 
 Ik kon het filmpje van Nadia gelijk gebruiken bij een 
lezing die ik hield in het planetarium van Artis. Ook in de 
zaal wist natuurlijk niemand wat het was, maar ik legde uit 
dat wij mensen eigenlijk aan deze dieren verwant zijn. 
Pyrosoma behoort namelijk tot de stam van het dierenrijk 
waar ook de gewervelde dieren toe behoren: de 
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chordadieren. Naast de gewervelden zijn er ook twee 
groepen ongewervelde chordadieren: de lancetvisjes en de 
manteldieren of zakpijpen. Pyrosoma is een zakpijp. 
 De lancetvisjes krijgen in de biologie altijd veel 
aandacht, omdat ze erg lijken op gewervelde dieren zoals 
de echte vissen. Altijd hebben wij de studenten geleerd dat 
het lancetvisje, met de Latijnse naam Amphioxus, onze 
evolutionaire voorouder is. Het beestje is zo bekend onder 
biologen dat er een speciaal lied aan is gewijd, op de 
melodie van "It's a long way to Tipperary" ("It's a long way 
from Amphioxus"). Ik heb er ooit een Nederlandse tekst op 
gemaakt die in het boekje "Het meisje met caleidoscopische 
ogen" stond ("t is een heel eind van Amphioxus"). 
 Bij de cursus evolutiebiologie is er altijd één dag 
waarop ik 's morgens met kloppend hart aan het college 
begin: de dag dat ik de chordadieren behandel, want dan 
zing ik voor de studenten het Amphioxuslied. Het is alleen 
jammer dat ik het altijd alleen moet zingen want de 
studenten hebben nog nooit van Tipperary gehoord. 
 Maar nu is er een kink in de kabel gekomen. Uit 
modern DNA-onderzoek blijkt dat de gewervelde dieren 
meer verwant zijn aan zakpijpen dan aan lancetvisjes! 
Zakpijpen zien er vreselijk primitief uit. Je zou niet denken 
dat wij verwant zijn aan zulke dieren. Nog erger is het dat 
mijn Amphioxuslied niet meer klopt. De zakpijp is tussen 
ons en het lancetvisje komen te staan. Ik moet een 
zakpijpenlied gaan maken. 
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Om over na te denken 

Vorige week viel bij mij de folder "Evolutie of schepping – 
Wat geloof jij?" op de mat. Ik had er lang naar uitgekeken, 
maar eerlijk gezegd viel de inhoud me nogal tegen. De 
folder is opgesteld in een kinderlijke taal met om de 
haverklap de regel "Om over na te denken". 
 Wat me vooral stak was de suggestie dat biologen 
expres de feiten verdraaien om hun gelijk te krijgen. Als de 
evolutietheorie toch maar een verzonnen verhaaltje is kun 
je net zo goed in de schepping geloven, zeggen ze. Omdat 
de folder zo minachtend doet over de wetenschap kan ik 
het niet nalaten er op te reageren. 
 De creationisten maken een onderscheid tussen 
"historische wetenschap" en "technische wetenschap". De 
technische wetenschap zoekt uit hoe dingen in elkaar zitten 
en kan experimenten herhalen; de historische wetenschap 
bestaat uit verhalen over het verleden die sterk afhangen 
van de bril die men opzet en dus de ene keer zus en de 
andere keer zo kunnen zijn. De suggestie is dat 
evolutiebiologie een historische wetenschap is. 
 Merkwaardigerwijs wordt in het plaatje bij de uitleg 
over technische wetenschap een DNA-molecuul afgebeeld. 
Ik denk dat men dit per ongeluk gedaan heeft, want als er 
één ding overduidelijk de evolutietheorie ondersteunt dan 
is het wel het DNA. 
 In het DNA van de mens treffen we allerlei onderdelen 
aan die vrijwel hetzelfde zijn als bij dieren. Er bestaan ook 
stukken DNA die bij ons kapot gegaan zijn en niet meer 
werken, terwijl het overeenkomstige stuk DNA bij dieren 
compleet is en nog wel werkt. Wat voor verklaring moet je 
hiervoor geven, anders dan dat wij overblijfselen in ons 
DNA hebben van een evolutionaire voorouder? Ik kan niet 
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begrijpen waarom de creationisten halsstarrig dit soort 
feiten negeren. De enige verklaring is dat men doelbewust 
enorme oogkleppen heeft opgezet. 
 Ook de aantijging dat de evolutietheorie een 
historische wetenschap is die gebeurtenissen uit het 
verleden op een willekeurige manier uitlegt is totaal 
onterecht. Uit de evolutietheorie komen namelijk wel 
degelijk voorspellingen over dingen die we nog niet 
gevonden hebben. 
 Een voorbeeld: Uit de vergelijking van het DNA van de 
mens en de chimpansee volgt dat de laatste 
gemeenschappelijke voorouder van ons en de chimpansee 
ongeveer 7 miljoen jaar geleden leefde. Als er nu een fossiel 
gevonden zou worden van een op twee benen lopend 
mensaapachtig wezen dat duidelijk ouder was dan 7 
miljoen jaar, zou ik een zwaar probleem hebben met mijn 
evolutietheorie. Maar zo'n fossiel is nog nooit gevonden! 
 Nog een voorbeeld? Volgens de evolutietheorie zijn 
amfibieën ontstaan uit vissen, waarbij de borstvinnen 
uitgroeiden tot voorpoten en de buikvinnen tot 
achterpoten. Het DNA van vissen en amfibieën lijkt nogal 
op elkaar, veel meer dan dat van vissen en reptielen 
bijvoorbeeld. Uit de theorie volgt dat we fossielen moeten 
kunnen vinden van amfibieën met een visachtig uiterlijk, of 
vissen met amfibiekenmerken. Deze voorspelling klopt, 
want zulke fossielen zijn in 2006 gevonden door de 
Amerikaanse onderzoeker Neil Shubin, die er een prachtig 
boekje over schreef: "Your inner fish". 
 Deze en talloze andere voorbeelden laten zien dat de 
evolutietheorie net als elke volwassen wetenschap 
voorspellingen doet die te controleren zijn aan de feiten. 
Kom op, creationisten, ga eens nadenken! 
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Schurkneiging 

Als ik op reis ben en alleen in een groot hotelbed slaap 
gebeurt het wel eens dat ik wakker word aan de andere 
kant van het bed. Kennelijk ben ik ‘s nachts op zoek naar 
houvast. Nu denk ik dat hier een biologisch principe achter 
zit: het is mijn neiging tot thigmotaxis. 
 Wat is thigmotaxis? Als je kijkt naar het gedrag van een 
pissebed begrijp je gelijk wat daar mee bedoeld wordt. 
Pissebedden lopen nooit zomaar over een stuk open grond; 
ze zoeken altijd de randen op; ze lopen niet dwars over een 
tegel, maar in het richeltje tussen twee tegels. Ze willen 
altijd zoveel mogelijk contact houden met randen, 
opstaande richels of kieren in de bodem. 
 Thigmotaxis is een gedrag dat bijna alle ongewervelde 
dieren vertonen. Biologisch onderzoek aan kakkerlakken 
heeft laten zien dat hun loopactiviteit gestimuleerd wordt 
als ze geen aanraking voelen met hun omgeving; daarom 
kruipen ze automatisch altijd ergens onder of achter: ze 
willen aangeraakt worden. Overduidelijk wordt de kans 
om opgegeten te worden daardoor verkleind. 
 Als je een pissebed ziet lopen midden op het terras of 
over kale grond is hij waarschijnlijk geparasiteerd. Een 
vaak voorkomende parasiet bij pissebedden is de 
stekelsnuitworm. Dit dier heeft een wisseling van 
gastheren: zijn volgende gastheer is een vogel. Hoe kom je 
van een pissebed in een vogel? De stekelsnuitworm scheidt 
stoffen uit die werken op de hersenen van de pissebed. 
Daardoor verliest hij zijn thigmotaxis en gaat hij zich 
begeven in open terrein. Zo wordt het arme dier 
gemakkelijk opgepikt door een spreeuw. 
 Voor zover ik weet is er geen goed Nederlands woord 
voor thigmotaxis. Ik noem het maar even de schurkneiging: 
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pissebedden en kakkerlakken houden ervan om ergens 
tegenaan te schurken. 
 Grappig is dat pissebedden het schurkgedrag ook 
vertonen ten opzichte van elkaar. Als je een stuk schors 
wegtrekt van een vermolmde boomstronk zie je daar vaak 
een groepje pissebedden onder zitten. Ze zitten dan 
mannetje aan mannetje, dicht tegen elkaar aan, ook als er 
voldoende ruimte is. Het zijn net Javanen: die zitten ook 
altijd dicht tegen elkaar aan; het maakt niet uit met hoeveel 
ze op de achterbank van een minibusje zitten: er kan er 
altijd nog eentje tussen. 
 Toen ik klein was sliep ik altijd met mijn broer in bed. 
Wij hadden namelijk een groot gezin met veel jongens en er 
was maar één jongenskamer, waar drie bedden in stonden. 
Maar soms was dat nog niet genoeg en als het zo uitkwam 
konden er wel drie jongens bij elkaar in één bed van 1.20 
meter breed. Ik moet daar altijd aan denken als ik zo’n 
groepje pissebedden onder de schors zie zitten: zo gezellig 
bij elkaar. 
 Nu denk ik dat mijn neiging tot thigmotaxis die ik net 
als ieder ander mens van nature heb, nog is vergroot door 
mijn jeugd in dat bed van 1.20. Ik heb een sterke behoefte 
om, net als een pissebed, ergens tegenaan te schurken. 
Normaal is dat geen probleem, want er ligt meestal ook 
nog iemand anders in bed, maar als je alleen bent en het 
bed is zo groot als een stuk open veld, ga je onbewust de 
randen opzoeken. 
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Wolven op de Veluwe 

Bij een bezoek aan de universiteit van Götenborg sprak ik 
met een aantal collega's over het afschieten van wolven in 
Zweden. Ze waren er ontzettend kwaad over. De Zweedse 
regering heeft in december vorig jaar besloten om het 
verbod op het jagen van wolven voor enkele dagen op te 
heffen. Er waren er op dat moment 237 wolven in Zweden 
en men wilde de populatie op 210 houden. 
 Na het besluit van de regering vroegen niet minder dan 
21.000 jagers een vergunning aan om bij de jacht te mogen 
helpen. Zodra er één wolf geschoten was moesten ze 
opbellen naar iemand die de stand bijhield, want er 
mochten er niet meer dan 27 afgeschoten worden. 
Uiteindelijk werden 30 dieren gedood in 9 dagen. 
 Mijn Zweedse biologiecollega's vonden het een 
schande dat in een beschaafd land als Zweden deze 
prachtige dieren afgeschoten werden en dat de jagers 
massaal stonden te trappelen om de klus te klaren. Ik gaf ze 
groot gelijk. 
 Een van de argumenten van de Zweedse overheid was 
dat de Scandinavische wolvenpopulatie lijdt aan inteelt. 
Inderdaad is het zo dat alle wolven in Scandinavië 
afstammen van één paartje dat in 1980 spontaan migreerde 
van Rusland naar Finland. In 1991 kwam er een derde wolf 
bij, een mannetje, dat kruiste met één van de al aanwezige 
vrouwtjes. Hun nakomelingen groeiden uit tot een 
populatie van meer dan 200. 
 Het probleem met het argument van de Zweedse 
regering was dat de toegestane jacht helemaal geen 
rekening hield met deze verwantschapsrelaties. Als men 
het goed had willen doen had men tijdens de jacht moeten 
bijhouden uit welke roedels de wolven geschoten werden 
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zodat men dieren zou doden uit verschillende families. 
Maar dat deden de jagers niet: ze schoten gewoon wat ze in 
het vizier kregen. Bovendien bleek dat geen van de 
geschoten wolven tekenen vertoonde van inteelt: ze waren 
allemaal kerngezond. 
 Het is niet onmogelijk dat we binnenkort in Nederland 
ook zulke discussies krijgen. Vorige week werd bekend dat 
de wolf Nederland nadert. Men had in een weiland bij 
Borgentreich, een Duits dorp op 178 km van Enschede, een 
dood schaap gevonden dat leek te zijn aangevallen door 
een wolf. DNA-analyse van een paar haren op het schaap 
bevestigde dat het inderdaad een wolf was. Hoe ze dat 
precies gedaan hebben werd me uit de berichtgeving niet 
duidelijk. Het valt namelijk niet mee om op basis van het 
DNA een wolf te onderscheiden van een verwilderde hond, 
want de wolf en de hond behoren tot dezelfde biologische 
soort. 
 Vroeger werkte er een college van me, Harm van de 
Veen, bij het Instituut voor Milieuvraagstukken van de 
Vrije Universiteit die de eerste pleitbezorger was van het 
gebruik van grote dieren bij het natuurbeheer in 
Nederland. Hij stelde voor dat de wolf als top-predator 
ingezet kon worden om de populaties van herten e.d. op de 
Veluwe te beheren. Dat zou tegelijkertijd de natuurervaring 
van de recreanten enorm verrijken. Wolven zijn trouwens 
ondanks alle verhalen helemaal niet gevaarlijk voor 
mensen. 
 Harm van de Veen is overleden in 1991 voordat zijn 
idee werkelijkheid kon worden. Maar misschien gaat het 
nu wel van nature gebeuren! Ik hoop maar dat de 
Nederlandse regering verstandiger is dan de Zweedse. 
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Pavlov 

Als fietser in Amsterdam krijg je regelmatig een 
hartverzakking vanwege het onvoorspelbare gedrag van 
toeristen op het fietspad. Het fietspad is vaak geasfalteerd 
en daar kunnen toeristen handig hun koffer op wieltjes 
overheen trekken, maar dat er ook fietsers zijn vergeten ze. 
Het grootste probleem is dat buitenlanders in het algemeen 
niet reageren op het geluid van een fietsbel. Ze horen hem 
waarschijnlijk wel, maar ze brengen het belgeluid niet in 
verband met een aanstormende fiets. Pas op het laatste 
moment springen ze opzij, naar links, naar rechts of 
helemaal niet, het is niet te voorspellen. 
 De oplossing is volgens mij dat toeristen 
geconditioneerd moeten worden op het geluid van de 
fietsbel, op dezelfde manier als Pavlov dat deed met zijn 
hond. De Russische bioloog Ivan Pavlov deed aan het begin 
van de twintigste eeuw een proef die wereldberoemd is 
geworden en in alle biologieboekjes staat. Hij deed 
onderzoek naar de afscheiding van speeksel bij het eten 
door honden. Elke dag, kort voordat hij de hond te eten 
gaf, liet hij eerst een bel rinkelen. Op een gegeven moment 
hoefde hij alleen maar de bel te laten rinkelen en de hond 
begon al te kwijlen. 
 In de biologie heet dit een geconditioneerde reflex. Een 
reflex is een directe reactie op een stimulus. Heel bekend is 
de kniepeesreflex: je been wipt direct omhoog als de dokter 
met een hamertje op je kniepees slaat. Ook het vrijkomen 
van melk in de borst van een zogende vrouw is een reflex: 
als het kind zuigt komt automatisch de melk tevoorschijn. 
 Als nu de eerste stimulus steeds gepaard gaat met een 
tweede, zoals een bel, kun je de reflex conditioneren, d.w.z. 
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dat de reactie ook opgeroepen wordt door de tweede 
stimulus, zelfs als die er helemaal niet mee te maken heeft. 
 Een ander klassiek geval van conditionering speelt zich 
af in de film "A clockwork orange". De gewelddadige 
jongen Alex wordt daarin psychiatrisch behandeld door 
hem films te laten zien met extreem geweld en hem 
tegelijkertijd pillen te geven die een vreselijk gevoel van 
misselijkheid oproepen. De bedoeling van de behandeling 
is dat hij geweld leert associëren met walging. 
 Je hebt ook mensen die onmiddellijk naar de WC 
moeten als ze water horen stromen en zelf krijg ik acute 
knuffelneigingen als ik Chanel No. 5 ruik. Zo zijn er heel 
wat onbewuste reacties van je lichaam die bestaan uit 
reflexen en vaak ben je geconditioneerd op stimuli die met 
de reactie zelf niets te maken hebben. 
 Kunnen de toeristen in Amsterdam ook 
geconditioneerd worden, zodanig dat ze leren een fietsbel 
te associëren met een aanstormende fiets? Misschien dat de 
gemeente Amsterdam hier iets aan kan doen. De noodzaak 
neemt toe, want bij de herprofilering van straten legt men 
steeds vaker een fietspad aan over het trottoir, zoals 
kortgeleden nog in de Van Baerlestraat. Daardoor zal het 
aantal fietsers met hartverzakking en het aantal toeristen 
met lichte verwondingen nog verder toenemen. 
 In afwachting van een conditioneringsprogramma heb 
ik alvast mijn eigen oplossing bedacht. Roepen is beter dan 
bellen. Ik roep keihard: Pavlov! Het klinkt ook zo lekker: 
Pavlov! Sindsdien stuiven de toeristen opzij als ik over het 
Spui aan kom zeilen. 
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Wat is leven? 

Na afloop van een lezing die ik een tijdje geleden gaf in het 
Museon stelde een toehoorder, meneer Gevers, mij de 
vraag: "Wat is uw definitie van leven?" Ik stond met mijn 
mond vol tanden. Hoe is het mogelijk dat een bioloog geen 
kant en klare definitie heeft van hetgeen hij feitelijk 
bestudeert? 
 We bediscussieerden dezelfde vraag bij een 
avondcursus die ik geef aan de Vrije Universiteit. Die 
cursus is speciaal bedoeld voor intelligente studenten die 
een honneurs-aantekening op hun diploma willen halen. 
Met zulke jongelui kun je extra moeilijke vragen uitdiepen. 
 Inderdaad is het niet gemakkelijk om te definiëren wat 
leven is. Er zijn meer dan honderd definities in omloop. 
Sommige daarvan leggen de nadruk op onafhankelijk 
bestaan, voortplanting en stofwisseling. Andere komen uit 
bij de structuur: iets met DNA en eiwitten moet wel leven 
zijn. Of iets dat bestaat uit cellen misschien? 
 Een biefstuk is geen leven en een vlam evenmin, maar 
ze lijken er wel op: een verse biefstuk heeft dezelfde 
samenstelling als een levend dier en een vlam beweegt als 
een balletdanseres. Door zulke randgevallen te bekijken 
kun je proberen je definitie helder te krijgen. 
 De vraag wat leven is wordt ook veel gesteld in de 
ruimtevaart. Als je een ruimtesonde naar Mars stuurt, die 
moet uitzoeken of daar enige vorm van leven is, waar moet 
die sonde dan op letten? Als er groene mannetjes 
rondlopen is het duidelijk, maar wat doe je met versteende 
structuren die niet lijken op iets dat wij kennen? Misschien 
moet je eisen dat er een zekere mate van orde in zo'n 
structuur zit en dat die orde niet gevormd kan zijn via 
chemische of natuurkundige processen. Dan wordt het al 
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behoorlijk ingewikkeld, want kennen we alle chemische en 
natuurkundige processen? 
 De vraag naar een definitie van leven is ook van belang 
bij de oorsprong van het leven. Biologen denken dat het 
leven op aarde ongeveer 4 miljard jaar geleden is 
begonnen, ongeveer 500 miljoen jaar nadat de aarde zelf 
was gevormd. Maar hoe het leven precies is ontstaan is nog 
steeds een raadsel. Niemand heeft in een reageerbuis uit 
chemische bestanddelen een levende cel kunnen maken. 
Misschien is het leven van een andere plaats uit het heelal 
komen aanwaaien, maar dat lost het probleem van het 
ontstaan van het leven natuurlijk niet op. 
 Bij de cursus kwamen we er op uit dat er geen goede 
definitie te geven is, en sterker nog, dat het ook ongewenst 
is om een definitie te maken. Namelijk, elke definitie zal 
geïnspireerd zijn op het leven dat we dagelijks om ons heen 
zien. Als we willen begrijpen hoe het leven is ontstaan 
moeten we de mogelijkheid open houden dat het 
aanvankelijk niet leek op iets dat we kennen. Anders zou 
onze speurtocht naar het vroege leven doodlopen omdat 
we op zoek zijn naar iets buiten onze definitie, wat we dus 
nooit zullen vinden. Ook als we een ruimtesonde het heelal 
in sturen, moeten we niet zoeken naar leven zoals we het 
kennen, maar juist onze ogen open houden voor 
levensvormen die totaal anders zijn. 
 Ik was wel blij met onze conclusie. Wij biologen 
bestuderen iets dat we niet willen definiëren. Er valt nog 
zoveel te doen. 
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Man, kwetsbaar 

Ik was vanwege de avondcursus vorige week nog laat in 
het gebouw van de universiteit. Toen ik terug ging naar 
mijn kamer lag er een meisje in de gang, voor mijn deur. Ik 
nam aan dat ze van de Mexicaanse borrel kwam, die 
georganiseerd werd door de studentenvereniging, een 
eindje verderop in het gebouw. Ze had kennelijk een rustig 
plekje uitgezocht om even bij te komen van de tequila. 
 Ik maakte haar wakker, en zag dat ze vol emotie was. 
Misschien had haar vriend haar die avond de bons 
gegeven, of misschien had ze hem met een ander meisje 
zien zoenen, achter in de bar? Ik wilde haar troosten maar 
durfde haar niet aan te raken. Ik bevond me in een 
hopeloze situatie: je wilt iemand helpen maar je kunt het 
niet. Ik wil namelijk voor geen goud gezien worden in het 
universiteitsgebouw zittend op de grond met een meisje 
van 18 in mijn armen. 
 Wat moest ik doen, erover heen stappen en laten 
liggen? Ik besloot er een andere studente bij te halen die 
haar kon troosten. Zo kwam het toch nog goed met haar. 
 Later dacht ik erover na: waarom voelde ik een 
blokkade toen ik dat meisje wilde troosten? Het komt 
misschien door een ervaring van een tijdje geleden. 
Regelmatig heb ik op mijn kamer gesprekken met 
studenten die een tentamen willen inzien, waar ze 
trouwens recht op hebben. In dit geval kwam er een meisje 
bij me dat overduidelijk haar vrouwelijke charmes in de 
strijd gooide om indruk op mij te maken. Ik weet trouwens 
niet of ze het expres deed, het kan gewoon haar manier van 
doen geweest zijn. In ieder geval werd ik er ontzettend 
zenuwachtig van, ik kon niet meer goed nadenken, gooide 
mijn koffie om, en in de consternatie gaf ik haar een half 
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puntje erbij, waardoor ze op een voldoende uitkwam en 
tevreden de kamer verliet. 
 Later kreeg ik er spijt van. Als man ben je kwetsbaar op 
dit punt. Het voelde alsof iemand die kwetsbare plek van 
mij gevonden had en daarvan gebruik gemaakt had. 
 Vanaf dat moment nam ik me voor een aantal 
eenvoudige regels toe te passen die elke docent bekend 
voorkomen: zet zo'n meisje liever tegenover je aan tafel dan 
naast je; houd de deur open en als het persoonlijk wordt, 
haal er iemand anders bij. Deze regels hoeven een 
kameraadschappelijke omgang met vrouwelijke studenten 
niet in de weg te staan, maar ze voorkomen dat je in een 
lastig parket terecht komt. 
 Zo kwam het dus dat ik voor mooie meisjes die puntjes 
erbij komen sprokkelen een professionele blokkade 
ontwikkelde. Ik dacht: "Ze kunnen nog zo vaak hun pen 
laten vallen en die voorovergebogen weer oprapen, ik kijk 
ernaar maar verander geen jota of stip aan de 
tentamenuitslag. Ik geef nog liever een vol punt aan een 
verlegen puistenkop dan een tiende aan een mooie meid." 
 Maar ja, je kunt het een mooi meisje niet kwalijk nemen 
dat ze mooi is. Schoonheid is zelfs voor een groot deel 
erfelijk bepaald. Als ik echt een fout maak bij het nakijken 
van een tentamen moet ook een lekker stuk er een puntje 
bij kunnen krijgen. Zo rommel ik maar wat aan. 
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De elleboog van Nelleke 

Ik gaf een lezing voor de Vrienden van Teylers Museum in 
Haarlem en om mijn punt te illustreren citeerde ik de 
schrijfster Nelleke van Noordervliet. Nelleke had juist die 
ochtend in de rubriek Brieven aan Darwin van de 
Volkskrant geschreven: "Beste Charles Darwin, kunt u mij 
uitleggen waarom mijn elleboog maar naar één kant 
scharniert?" Ze voegde er aan toe: "Het is buitengewoon 
onhandig bij het afdrogen van de rug, zoals u weet." 
 Ik vond dit een prachtige vraag die heel goed het 
hoofdpunt van mijn lezing illustreerde, namelijk dat de 
klassieke evolutietheorie van Darwin niet altijd een helder 
antwoord heeft op vragen over de bouwplannen van 
dieren. 
 Volgens Darwin bestaan er bij elke soort kleine erfelijke 
verschillen tussen de individuen. Sommige individuen zijn 
in het voordeel en hun nakomelingen hebben daardoor een 
groter aandeel in de volgende generatie. Gaandeweg 
verandert de soort doordat het milieu steeds de best 
aangepaste types selecteert. 
 De vraag is, kan het naar één kant scharnieren van de 
elleboog ook op deze manier verklaard worden? Stel dat er 
mensen waren met ellebogen die beide kanten op konden 
scharnieren, hadden die dan zo'n groot nadeel dat ze 
weggeselecteerd zijn, ondanks het feit dat ze goed op hun 
rug konden krabben? 
 De vraag van Nelleke laat zien dat de bouw van het 
menselijk lichaam niet alleen verklaard kan worden via 
genetische variatie en natuurlijke selectie. We moeten ook 
de ontwikkelingsbiologie en de geschiedenis van de aarde 
erbij betrekken. Ons lichaam is het resultaat van geknutsel 
over miljoenen jaren. 
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 Het scharnier van onze elleboog gaat terug op ons 
verre verleden als reptiel. De voor- en achterpoten van 
amfibieën en reptielen zijn ontwikkeld uit de borst- en de 
buikvin van de vissen. We moeten dan kijken naar een 
groep vissen die beenderen hadden in de vin. Bij de eerste 
amfibieën werden die beenderen gerangschikt in drie 
groepen: een deel dat naar de zijkant uitstak, een tweede 
deel dat naar onderen stak en een uiteinde met een serie 
botjes naast elkaar. Als je op die gemodificeerde vin wilde 
lopen moest er een scharnier zitten tussen de opperarm die 
naar de zijkant stak en de onderarm die naar beneden stak. 
Dit principe is doorgezet bij de reptielen. Bijna alle 
reptielen lopen hetzelfde als amfibieën, namelijk met de 
poten naast hun lichaam. 
 Nu waren de reptielen geweldig succesvol en er 
ontstonden veel soorten. Bij één van die groepen 
veranderde de positie van de poten zodanig dat ze onder 
het lichaam kwamen te staan in plaats van ernaast. Uit die 
groep, de Therapsida, ontstonden de zoogdieren. Het 
"buikschuiven" van de reptielen maakte plaats voor het 
ranke stappen van de zoogdieren. Het scharnier dat 
aanvankelijk bedoeld was om een hoek naast het lichaam 
mogelijk te maken kwam nu onder het lichaam te zitten: 
het scharnierde naar voren in plaats van naar beneden. Nu 
wij rechtop lopen is de oorspronkelijke functie van de 
elleboog niet zo duidelijk meer, behalve in de sportschool, 
als we ons in ligsteun willen opdrukken. 
 Dus het antwoord op de vraag van Nelleke is te vinden 
bij de Therapsida, in het Perm, 250 miljoen jaar geleden. 
Omdat die beesten hun poten verplaatst hebben, hebben 
wij zoveel moeite om onze rug af te drogen. 
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Een lekkere tulp om te koppen 

Op de Vriendendag van Teylers Museum in Haarlem werd 
een nieuwe tulp gepresenteerd: de Pieter Teyler tulp. 
Omdat ik vriend ben van het museum was ik erbij 
aanwezig. De nieuwe tulp deed me denken aan een 
tulpensoort die ik nog van vroeger kende: de Lustige 
Witwe. Mijn vader was namelijk bloembollenkweker. 
 Heel wat uren heb ik in het familiebedrijf geholpen bij 
het tulpen koppen. Als de tulpen op het land beginnen te 
bloeien, of liever nog, als de bloemen in de knop komen 
maar nog niet helemaal open zijn, worden ze gekopt. Je 
zette een mand op een stalen pin voor je neer, je bukte en 
met snelle polsbewegingen onthoofdde je alle bloemen 
voor je, vijf regels tegelijkertijd. Het duurde een hele tijd 
voordat je aan het eind van het land was. Je rug stond dan 
zo krom dat je amper meer overeind kon komen. 
 Mijn vader had verschillende variëteiten, die meestal 
"soorten" genoemd werden. Die Lustige Witwe was er een 
van. Zelf had ik een voorkeur voor de soort "Apricot 
Beauty". Behalve de mooie zalmkleur had deze tulp erg 
stevige bloemen, waardoor je hem goed kon vastpakken. 
Het was een lekkere tulp om te koppen, zogezegd. Ook de 
variëteit "Apeldoorn" was bij mij favoriet, want die was vrij 
hoog. Om die te koppen hoefde je niet zo diep te bukken. 
Op een keer had mijn vader een vroegbloeiende 
laagblijvende soort; ik dacht dat hij "Prinses Irene" heette. 
Die tulp was een ramp voor je rug. 
 Het koppen van tulpen wordt gedaan om de groei van 
de bol te stimuleren. Als je een tulp laat bloeien trekt de 
bloem zoveel energie dat je maar een klein bolletje 
overhoudt. Zulke kleine bollen zijn minder waard in de 
verkoop. Het gaat de bollenkweker namelijk niet om de 
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bloemen, maar om de bollen. Het produceren van bloemen 
(het zogenaamde "trekken" van de bollen) is een heel 
andere business. Als je tulpenbloemen trekt moeten ze 
onmiddellijk naar de veiling vervoerd worden en verkocht. 
De verkoop van bloemen is een kwestie van transport en 
handel. Het kweken van bollen daarentegen is veel meer 
een akkerbedrijf; het vereist vakmanschap op het land, 
geen handelsgeest. 
 Het maken van nieuwe tulpenvariëteiten is weer een 
heel ander vak. Er zijn in Nederland maar een paar 
tulpenveredelaars actief, waaronder de maker van de Pieter 
Teyler tulp, Jan Ligthart uit Breezand. Een 
tulpenveredelaar maakt kruisingen door stuifmeel te 
verzamelen en dat met een kwastje op de stamper van 
andere tulpen te smeren. Als de bevruchting lukt, vormt 
zich een zaaddoosje. Na uitzaaien van het zaad duurt het 
vervolgens nog vijf jaar voordat de jonge tulp groot genoeg 
is om zelf in bloei te komen. Op deze manier worden 
bloemen met nieuwe kleuren geproduceerd, of soorten die 
beter bestand zijn tegen schimmelziektes, zodat er minder 
bestrijdingsmiddelen nodig zijn. 
 In Teylers museum stond een grote bos met de nieuwe 
Pieter Teyler tulpen. Automatisch stak ik mijn hand uit om 
ze te koppen. Conservator John de Vos, die naast me stond, 
kon me nog net op tijd tegenhouden. Het was een reflex uit 
mijn jeugd, die nog steeds moeilijk te onderdrukken is. 
Pieter Teyler heeft een lekkere tulp om te koppen. 
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De week van de pissebed 

De boekenweek stond in het teken van het dier. Met de 
kreet tjielp, tjielp werd de aandacht gevestigd op de 
huismus, maar alle dieren mochten meedoen. 
Verschillende Nederlandse schrijvers lazen hun werk voor 
aan hun favoriete dier, zoals een konijn, een goudvis, een 
poes of een kip. Ik vroeg aan mijn collega Matty Berg: 
"Welk dier zullen wij voorlezen?" "Een pissebed natuurlijk", 
zei Matty. Voor ons was het namelijk de week van de 
pissebed. 
 Matty had vorige week een boekje uitgebracht waarin 
de vindplaatsen van pissebedden aangegeven zijn. Er zijn 
in totaal veertig soorten pissebedden in Nederland. Van 
elke soort is op de kaart aangegeven waar hij te vinden is. 
Sommige soorten komen overal voor, maar andere alleen 
aan de kust of alleen in de Achterhoek. De kaartjes zijn 
gebaseerd op het werk van 454 vrijwilligers die gedurende 
vele jaren in hun vrije tijd meegedaan hebben aan het 
zoeken naar pissebedden. 
 Het boekje trok erg veel aandacht. Matty moest 
optreden in ongeveer elk radio- of tv-programma dat over 
de natuur ging. Het deed me goed te zien dat mensen 
belangstelling hebben voor de bodemdieren van onze 
afdeling. 
 Op de laatste dag van de boekenweek voegde ik de 
daad bij het woord en begon buiten in de tuin een stukje 
voor te lezen uit het boek van Matty, terwijl ik een pissebed 
op de tuintafel voor me zette. Het voorjaarszonnetje scheen 
lekker. Maar de pissebed luisterde niet. Hij nam zelf het 
woord en zei: 
 "Kunt u niet eens iets doen aan die rare naam die u ons 
geeft? De Nederlanders noemen ons pissebedden vanwege 
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de ammoniakgeur die we produceren. Wij zijn niet erg blij 
met die naam. De Nederlanders zijn ook het enige volk ter 
wereld dat dit aspect van onze biologie zo benadrukt. De 
Engelsen hebben een veel mooiere naam voor ons bedacht, 
hoewel die biologisch gezien weinig hout snijdt, namelijk 
"woodlouse". In het Duits heten we "Assel", in het Frans 
"cloporte" en in het Spaans "cochinilla". Dus je ziet dat elke 
taal zijn eigen benaming voor ons heeft, wat aangeeft dat 
we heel erg bekend zijn onder het grote publiek. Misschien 
is dat de reden dat uw medewerker zo'n succes oogst? 
 Die ammoniaklucht is onvermijdelijk omdat we onze 
urine op het lichaam laten verdampen. De urine die door 
nieren in onze kop wordt geproduceerd loopt in een stelsel 
van kanalen aan de buitenkant over ons lichaam, waarbij 
de ammoniak verdampt en het water weer opgenomen kan 
worden door ons achterlijf. Dit systeem is uniek in het 
dierenrijk, zegt men, dus alleen al daarom verdienen we 
een betere naam. 
 Nu sta ik op tafel, maar meestal zit ik overdag 
verscholen met mijn broertjes en zusjes onder een stuk 
boomschors. We schurken dan gezellig tegen elkaar. "Het 
lijken wel varkentjes!" hoorde ik een bioloog zeggen. Nu 
vraag ik je, is dat geen belediging? Wij worden continu 
gestigmatiseerd!" 
 Ik schrok wakker. Had die pissebed mij de les gelezen? 
Moet de week van de pissebed omgedoopt worden tot de 
week van de houtluis of de keldermot? Misschien toch 
maar niet, want die naam pissebed, dat is nou juist wat ze 
zo sexy maakt. 
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Vasten 

Overtuigde christenen moeten zich na dolle dinsdag 
veertig dagen inhouden als het gaat om tussendoortjes, 
alcohol, en eten in het algemeen. Eerlijk gezegd heb ik de 
vasten aan me voorbij laten gegaan, hoewel ik er wel mee 
ben opgevoed. Toen ik klein was moesten we alle snoepjes 
die we kregen in een vastentrommeltje opsparen. Aan het 
einde van de vasten, op de zondag van Pasen, mocht je het 
hele trommeltje leeg eten. Pas later ben ik er achter 
gekomen dat we meer vastten dan nodig was, want we 
namen de zondagen erbij en die worden niet meegeteld in 
de veertig dagen. 
 Vanuit biologisch oogpunt is er een goede reden om te 
matigen met eten: het kan je levensduur verlengen. 
Biologen hebben proeven gedaan met dieren die gehouden 
werden op een dieet dat voldoende is om te groeien, maar 
minder dan wat ze zouden eten als je ze onbeperkt voert. 
Men noemt zo'n dieet "calorische restrictie". Het is dus 
eigenlijk een soort vasten. 
 De effecten van calorische restrictie op de levensduur 
zijn bij verschillende diersoorten aangetoond. Het meest 
bekend zijn de proeven met een aaltje, een bekend 
modeldier in de biologie, luisterend naar de moeilijke naam 
Caenorhabditis elegans. Als je deze wormen op een beperkt 
dieet zet leven ze meer dan twee keer zo lang, d.w.z. 
gemiddeld 36 dagen in plaats van de gebruikelijke 14 
dagen. Ook bij fruitvliegen en muizen heeft men dit effect 
vastgesteld. 
 Uit het onderzoek van mijn collega Ger Ernsting, een 
aantal jaren geleden, weet ik dat het ook geldt voor 
loopkevers. Als je vrouwelijke kevers beperkt in hun 
eiproductie door ze weinig voedsel te geven of bij lage 
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temperatuur te zetten, leven ze anderhalf keer zo lang als 
kevers die volop eieren leggen. Ook als de periode van 
voedselbeperking tijdelijk is, hebben ze er nog baat bij in de 
rest van hun leven. Een actief seksleven daarentegen moet 
de vrouwtjeskever bekopen met versnelde veroudering. 
 Vroeger werd verondersteld dat mensen in de 
vastenperiode zich niet alleen matigden met eten maar zich 
ook onthielden van seksuele activiteit. Het is grappig om te 
zien dat bij dieren het biologisch effect van seksuele 
onthouding vergelijkbaar is met dat van voedselbeperking. 
 Waarom leeft een dier langer als je het beperkt voer 
geeft? Het lijkt erop dat de effecten van calorische restrictie 
te maken hebben met de schade die in het lichaam ontstaat 
door een intensieve stofwisseling. Doordat die schade op 
den duur niet meer gerepareerd kan worden is er sprake 
van veroudering. Bij een beperkt dieet brandt het lichaam 
op een lager pitje en wordt het verdedigingssysteem 
geactiveerd, waardoor er minder schade accumuleert. 
 In principe is dieetbeperking ook gunstig voor de 
mens. Als het bij mij net zo werkt als bij loopkevers zit er 
misschien wel een extra dagje leven in, vanwege het 
doorvasten op zondag, hoewel die seksuele activiteit roet 
in het eten kan gooien. 
 Maar het probleem bij de mens is dat er sterke erfelijke 
factoren doorheen spelen. Levensduur hangt van zoveel 
andere dingen af, waaronder de genetische achtergrond, 
dat dieetbeperking weinig zoden aan de dijk zet. Als u in 
de afgelopen periode gevast heeft is het niet gegarandeerd 
dat u ook langer leeft. 
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Vijfentwintig aapmensen 

Vorige week vrijdag kwamen de studenten van mijn cursus 
Evolutie van de Mens enthousiast naar me toe om te 
vertellen dat er in Zuid Afrika een nieuwe fossiele aapmens 
gevonden was van 1,9 miljoen jaar oud. Het is heel 
motiverend dat er tijdens de cursus nieuwe vondsten 
gedaan worden, die ik de volgende dag in het college kan 
bespreken. Het gebeurde ook al een paar weken geleden, 
toen Duitse onderzoekers rapporteerden dat ze DNA 
geïsoleerd hadden uit een stukje fossiel been van een nog 
onbekende mensensoort. Het laat zien hoe actueel het 
vakgebied evolutie van de mens is. 
 Zo zijn er in tijd van drie weken weer twee nieuwe 
soorten toegevoegd aan de verzameling aapmensen en 
mensen in de evolutielijn waar wij toe behoren. Tot vorige 
maand telden we 23 verschillende soorten; de twee nieuwe 
zijn nummers 24 en 25. De overgang van mensaap naar 
mens is heel goed onderbouwd met fossielen; we zien 
allerlei tussenvormen die kenmerken hebben van 
mensapen, maar ook van mensen. 
 "Hoe weten ze zo zeker dat het een nieuwe soort is, 
Nico?", vroegen de studenten. Dat is helemaal niet zo 
zeker. Volgens de biologie behoren twee individuen tot 
dezelfde soort als ze onderling kruisbaar zijn en vruchtbare 
nakomelingen kunnen krijgen. Maar bij fossielen is dat 
natuurlijk niet meer na te gaan. In plaats daarvan kijkt men 
of de vorm van de schedel en het lichaam voldoende 
afwijken van de fossielen die we al kennen. Als dat zo is 
noemen we het een nieuwe soort. 
 Maar vaak weten we niet hoe groot de verschillen zijn 
binnen een soort, omdat er per soort maar weinig fossielen 
bekend zijn. Daar komt bij dat onderzoekers de neiging 
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hebben om een nieuwe vondst gelijk een nieuwe soortnaam 
te geven. Als je het zoveelste fossiel van een al bekende 
soort vindt is dat natuurlijk niet zo opwindend als het 
vinden van een totaal nieuwe soort. Wetenschappers 
worden tegenwoordig zwaar afgerekend op publicaties in 
toonaangevende tijdschriften. Zulke tijdschriften willen 
alleen maar nieuwe dingen publiceren, niet een bevestiging 
van iets wat we al wisten, hoe interessant ook. Ook om 
nieuwe subsidies voor het onderzoek te werven is het 
nodig veel te publiceren. Daarom is de druk groot om elk 
nieuw fossiel gelijk een nieuwe soort te noemen. 
 De vondst van vorige week werd Australopithecus sediba 
genoemd. Australopithecus betekent "aap uit het zuiden"; 
het is een benaming die al in 1924 uitgevonden werd toen 
men de eerste "aapmens" vond in Zuid-Afrika. Die vondst 
werd gedaan door Raymond Dart, die werkte aan de 
universiteit van Witwatersrand, dezelfde universiteit als 
waar de onderzoekers van vorige week aan verbonden zijn. 
Dart noemde zijn vondst Australopithecus africanus: 
Afrikaanse aap uit het zuiden. Het vorige week 
gepresenteerde fossiel lijkt daar veel op maar volgens de 
onderzoekers zijn er ook voldoende verschillen om het 
fossiel een nieuwe naam te geven: Australopithecus sediba. 
 Nadat we in de cursus het artikel bestudeerd hadden 
moesten we concluderen dat de nieuwe vondst ook 
gewoon tot Australopithecus africanus gerekend had mogen 
worden, de aapmens van Raymond Dart. Dan hadden we 
nu 24 soorten in plaats van 25. Het is ietsje minder 
spectaculair voor de onderzoekers maar wel zo 
gemakkelijk voor mijn arme studenten die dit allemaal 
moeten leren. 
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Roze garnalen 

"Nico, waarom wordt een garnaal roze als je hem kookt?", 
vroeg Helga. Bij een college over de evolutie van de 
geleedpotige dieren had ik de studenten uitgedaagd om 
mij een moeilijke vraag te stellen; inderdaad stond ik met 
mijn mond vol tanden. Levende garnalen zijn grijsbruin en 
half doorzichtig; je ziet ze slecht op een zandige 
ondergrond. Maar als je ze in kokend water gooit worden 
ze binnen een minuut mooi roze. De garnaal verliest zijn 
schutkleur, maar die heeft hij ook niet meer nodig in 
gekookte toestand. 
 Voor die roze garnalen bleek een heel eenvoudige 
verklaring te zijn. Ik had mijn Indonesische promovenda 
Rini aan het werk gezet, die zelf ook aan garnalen werkt: 
"Rini, zoek eens uit hoe dit zit." Ze kwam de volgende dag 
terug met een wetenschappelijk artikel waarin het 
verschijnsel verklaard werd. In het levende dier komt een 
kleurstof voor die gebonden is aan een eiwit. De kleurstof 
is een caroteen, enigszins lijkend op de stof die ook in 
worteltjes zit en waarvan men zegt dat die goed is voor je 
ogen. Bij de garnaal geeft het caroteen bescherming tegen 
UV-licht, wat hard nodig is bij dieren die leven in open en 
helder water, waar het UV-licht diep in doordringt. 
Gebonden aan het eiwit heeft het caroteen geen kleur, maar 
als je de garnaal kookt verandert het eiwit van vorm, 
waardoor de kleurstof los komt en zijn karakteristieke 
oranjeroze kleur kan aannemen. 
 De uit Azië geïmporteerde garnalen zijn veel 
uitgesprokener roze dan de Hollandse; ongetwijfeld komt 
dat doordat het caroteengehalte in de Hollandse garnaal 
lager is en ook dat is begrijpelijk als je beseft dat de 
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zonnestraling in Nederland zwakker is dan in de tropen en 
het water troebeler. 
 Ik was tevreden dat ik Helga een duidelijk antwoord 
kon geven, maar ik vroeg me wel af, wat moet een jong 
meisje met die kennis? Het is hoogstens nuttig als je in een 
stoel belandt bij Robert ten Brink, of in de wetenschapsquiz 
met Wim T. Schipper. 
 In de biologie bestaan talloze van dit soort feitjes, 
anekdotes en wetenswaardigheden. Als docent is het erg 
handig om een flink aantal van zulke verhaaltjes in je hoofd 
te hebben, want daarmee kun je het college verlevendigen. 
Maar het gevaar is dat studenten alleen maar die 
verhaaltjes gaan onthouden. Als er één ding is dat je moet 
leren als student is dat het scheiden van hoofd- en bijzaken. 
Het zou een slecht signaal zijn naar Helga als ik het geval 
van de roze garnaal zou vertellen, want dat is een totaal 
onbelangrijk detail en ik had liever dat ze de evolutie van 
de geleedpotige dieren goed leerde. Daarom besloot ik haar 
niks te vertellen. 
 Maar na een paar maanden kwam ik het geval weer 
tegen in een artikel waarin verteld werd dat het roze 
pigment van garnalen bij veel meer dieren voorkomt, 
bijvoorbeeld krabben, zalmen en flamingo's. Het schijnt 
ook gebruikt te worden als voedingssupplement omdat het 
net als vitamine C schadelijke radicalen wegvangt en 
misschien zelfs bijdraagt aan een langere levensduur. 
 Toen ik dat las kon ik het antwoord op de vraag van 
Helga niet meer voor me houden. "Helga", zei ik, "weet je 
nog van die roze garnalen?" 
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Het zaad van de populier 

Het pad lag bezaaid met rode katjes van de populieren. 
"Het lijkt wel een menstruatie", dacht ik. Maar die gedachte 
was verkeerd. Wat op de grond ligt zijn niet de vrouwelijke 
maar de mannelijke bloemen van de populier. De 
vrouwtjes blijven nog een tijdje aan de boom zitten, maar 
de mannetjes laten los zodra ze hun werk, het produceren 
van stuifmeel, gedaan hebben. 
 Van populieren heb je aparte mannelijke en 
vrouwelijke bomen; langs het pad waar ik fietste waren alle 
populieren mannelijk, te oordelen aan de karrenvrachten 
katjes die eronder lagen. Dat je aparte mannen en vrouwen 
hebt is bij planten niet zo algemeen. De meeste planten 
hebben bloemen die zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. 
Bij dieren daarentegen zijn de mannen en vrouwen meestal 
gescheiden. Hermafrodieten zoals bij slakken en wormen 
komen wel voor, maar zijn niet de regel. 
 Er zijn interessante overeenkomsten, maar ook 
verschillen, tussen de voortplanting van planten en dieren. 
Elke brugklasser weet tegenwoordig dat het zaad van een 
plant overeenkomt met het embryo van een dier en het 
zaad van een dier met het stuifmeel van een plant, maar het 
heeft best een tijd geduurd voordat men dat in de gaten 
had. Lange tijd heeft men gedacht dat het zaad van de man 
de volledige kiem vormde voor een mens. Het zaad moest 
alleen in vruchtbare aarde geplant worden, d.w.z. in een 
vrouw, om tot een mens te ontwikkelen. 
 In het Engels en het Frans heeft men voor het zaad van 
een plant en het zaad van een dier verschillende woorden, 
maar in het Nederlands en het Duits gebruiken we 
hetzelfde woord. Misschien komt het omdat de 
Nederlanders als eerste een microscoop ontwikkelden. 
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Toen men in de 17e eeuw met primitieve microscopen naar 
mannelijk sperma ging kijken, meende men daarin een heel 
klein mensje te zien met een groot hoofd, een zogenaamde 
homunculus. Dat mensje moest alleen nog uitgroeien. 
Sommige mensen gingen nog een stap verder: dat kleine 
mensje had als het een jongetje was, zelf ook al zaad, 
waarin ook van die kleine mensjes zaten en zo verder, tot 
aan Adam. 
 Beroemd is het onderzoek van Nicolaas Hartsoeker die 
met gebruikmaking van een microscoop van Antoni van 
Leeuwenhoek het mannelijk sperma bestudeerde. Hij 
maakte een tekening van een zaadcel met inderdaad een 
klein mensje in de kop. 
 Men dacht dat door de groei van de zaadcel in de 
baarmoeder het ook eigenschappen van de moeder kon 
verkrijgen. Zo werd verklaard dat kinderen niet alleen op 
hun vader maar ook op hun moeder kunnen lijken. In die 
theorie was het zaad van de man dus inderdaad gelijk aan 
het zaad van een plant. 
 In feite is het zichtbaar maken van spermacellen niet 
eens zo gemakkelijk. Je moet een goede microscoop hebben 
die minstens 1000 keer kan vergroten. Dan nog zie je de 
bewegende zaadcelletjes heel klein. Dus het is een wonder 
dat Hartsoeker die homunculi kon zien. Het bewijst dat de 
waarnemingen die men vroeger deed, sterk afhingen van 
wat men verwachtte. 
 Al die rode katjes op straat: het zijn de restanten van 
een gigantische zaadlozing. 
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Oog in oog met Piet 

Ik was voor een lezing in het museum Naturalis en maakte 
dankbaar gebruik van een uitnodiging van conservator 
John de Vos om de collectie van Eugène Dubois te gaan 
bekijken. Dubois is een Nederlandse evolutieonderzoeker 
die wereldberoemd is vanwege zijn vondst, in 1891, van de 
Javamens. Maar hij heeft ook talloze andere fossielen 
gevonden. In de toren van Naturalis ligt de zestiende 
verdieping helemaal vol met de Dubois-collectie. 
 Op die verdieping staat ook de originele reconstructie 
van de Javamens die Dubois indertijd gemaakt heeft voor 
de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. Het is een 
bruin geschilderd gipsen beeld, dat interessant is omdat het 
duidelijk maakt wat de ideeën waren van Dubois over het 
uiterlijk van de Javamens. Het meeste heeft hij natuurlijk 
verzonnen, want het fossiel zelf bestaat uit slechts een 
schedelkapje, een dijbeen en een kies. Toch bleek later dat 
zijn conclusie in grote lijnen terecht was, namelijk dat we 
hier te maken hebben met een rechtop lopend mensachtig 
wezen dat nog vrij kleine hersenen had, maar in de rest van 
zijn lichaam erg deed denken aan de moderne mens. 
 Dubois noemde zijn mens "Pithecanthropus erectus", wat 
betekent: "opgerichte aapmens". Later, toen er veel meer 
fossielen gevonden waren, zowel in Indonesië als in China, 
is de naam veranderd in Homo erectus.  Gekscherend werd 
Pithecanthropus vaak afgekort tot Piet. Hoogleraar 
wetenschapscommunicatie Jos van den Broek die ook met 
ons mee was in Naturalis, maakte een foto van mij naast 
het beeld van Piet. Die foto komt weer goed van pas bij 
mijn colleges. 
 Het beeld laat Piet zien met een puntig voorwerp in 
zijn hand waar hij verwonderd naar kijkt. Je ziet hem 
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denken: wat zou ik hiermee kunnen doen? In feite zijn de 
werktuigen van Homo erectus in Azië nogal primitief. We 
vinden nooit veel meer dan simpele vuistbijlen. Van het 
beeld zijn de voeten nogal aapachtig uitgevoerd, met wijd 
uitstaande tenen. Hier had Dubois niet helemaal gelijk; we 
weten nu dat Homo erectus al vrij moderne voeten had met 
de tenen netjes naast elkaar. Dus op een aantal details klopt 
de reconstructie niet, maar toch had ik een gevoel van 
verwondering toen ik naast het beeld ging staan voor de 
foto. Naast mij stond een wezen dat anderhalf miljoen jaar 
geleden leefde, maar toch al behoorlijk menselijk was. 
 In een origineel manuscript van Dubois, dat ik mocht 
inzien in het kantoor van John de Vos, is te lezen dat de 
onderzoeker schreef: "De hersenschedel was bij Anthropus 
erectus relatief veel groter en sterker gewelfd dan bij de 
levende Anthropoieden". Maar hij heeft het woord 
"Anthropus" (betekent in dit geval aap) doorgehaald en 
vervangen door "Pithecanthropus" (aapmens). Deze 
doorhaling is een unieke getuige van het inzicht dat 
kennelijk plotseling tot hem doordrong: dit fossiel is geen 
aap maar een aapmens, een overgangsvorm tussen de 
mensapen en de mensen! 
 Meestal vind ik geschiedenis een nogal saai vakgebied. 
Maar een beeld van een uitgestorven mens, gemaakt door 
de ontdekker zelf, een handgeschreven manuscript met een 
doorhaling die getuigt van een flits van inzicht, dat alles 
vond ik machtig interessant. Het mooiste was natuurlijk 
wel om oog in oog te staan met Piet. 
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Chimpmens 

Een paar weken geleden waren we getuige van een 
zeldzame biologische gebeurtenis: een Gelderse veehouder 
had een koppel gaapjes in de wei: nakomelingen van een 
schaap en een geit. Ik vond de foto in de Volkskrant erg 
overtuigend: een ooi liep in de wei met vier lammetjes om 
zich heen. Eén van de lammetjes sprong hoog op, als een 
geit. Ik dacht: het gaapje ziet eruit als een jong schaap, 
maar het gedraagt zich als een geit.  
 Toch is het volgens de experts zeer onwaarschijnlijk dat 
het hier werkelijk gaat om een kruising tussen een schaap 
en een geit. Zo'n bastaard is in ieder geval niet vruchtbaar 
omdat een schaap 2x27 chromosomen heeft en een geit 
2x30. Een hybride zal na de bevruchting 57 chromosomen 
hebben, maar dit getal is niet door twee deelbaar, zodat er 
bij het maken van geslachtscellen problemen ontstaan. 
Kruisingen tussen soorten zijn vooral bekend binnen de 
familie van de paarden. Veel paardensoorten zoals ezels, 
zebra's, przewalskipaarden en echte paarden zijn onderling 
kruisbaar. Meestal zijn de hybriden onvruchtbaar, zoals het 
muildier en de muilezel, maar soms is er een gedeeltelijke 
vruchtbaarheid. 
 Evolutiebiologen bekijken kruisingen tussen soorten 
altijd met veel belangstelling, omdat het mogelijkheden 
biedt voor het ontstaan van nieuwe soorten. Als het aantal 
chromosomen van twee soorten verschillend is moet er een 
truc gebeuren om de nakomeling een kans van slagen te 
geven. Het punt is dat voor de vorming van geslachts-
cellen de chromosomen twee aan twee aan elkaar gelijk 
moeten zijn. Dat kan tot stand komen door een 
verdubbeling van alle chromosomen, of door versmelting 
van onderdelen van chromosomen. Verdubbeling is vaak 
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opgetreden bij voedingsgewassen. Tarwe is bijvoorbeeld 
ontstaan uit kruisingen tussen wilde graansoorten zoals 
einkorn en emmer, gevolgd door verdubbeling van alle 
chromosomen. Er zijn twee hybridisaties geweest, 
waardoor de huidige tarwe nu 42 chromosomen heeft, 
terwijl de wilde voorouder er 14 had.   
 Als een hybride een ander chromosoomaantal heeft 
dan zijn ouders en hij is vruchtbaar, is dat een potentiële 
nieuwe soort. Hij kan namelijk niet meer met de ouderlijke 
lijnen kruisen. Ook in de evolutie van de mens heeft een 
chromosoomverandering waarschijnlijk een rol gespeeld. 
Wij hebben 2x23 chromosomen, terwijl alle mensapen er 
2x24 hebben. Ons chromosoom 2 is een samensmelting van 
twee chromosomen van de chimpansee. Daardoor kunnen 
mensen en chimpansees geen vruchtbare nakomelingen 
krijgen en dat is maar goed ook. Ongetwijfeld is er wel eens 
een man geweest die gek genoeg was om het met een 
chimpansee te doen en je wilt niet denken aan de gevolgen 
als mens en chimpansee kruisbaar zouden zijn. 
 Maar volgens sommige onderzoekers waren kruisingen 
tussen mensachtigen en chimpansees 7 miljoen jaar geleden 
wel mogelijk. Het blijkt namelijk dat de splitsing tussen ons 
en de chimpansee niet voor ons hele DNA hetzelfde is. 
Sommige chromosomen, of onderdelen daarvan, lijken 
meer op die van de chimpansee dan andere. Dit suggereert 
dat de nieuwe soort, onze voorouder, nadat hij al op twee 
benen was gaan lopen, op een gegeven moment genetisch 
materiaal uitgewisseld heeft met de chimpansee. Pas later, 
6 miljoen jaar geleden, trad er een barrière op. Misschien 
was dat de fusie van chromosoom 2, waardoor vruchtbare 
kruisingen niet meer mogelijk waren. Het is een raar idee te 
bedenken dat wijzelf net als het gaapje in de wei ook 
bastaarden zijn: chimpmensen. 
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Kom, we maken een mammoet 

Ik raakte in discussie met filosoof Hub Zwart uit Nijmegen 
over het maken van een mammoet. Eind vorig jaar 
publiceerden onderzoekers van de universiteit van 
Pennsylvania een groot deel van de genetische code van de 
wolharige mammoet, een olifantensoort die zo'n 10.000 jaar 
geleden is uitgestorven. Men had DNA weten te 
bemachtigen uit de haren van een ingevroren exemplaar 
uit Siberië en daar met moderne technieken de code van 
bepaald. 
 Naar aanleiding van deze publicatie ontstond onder 
biologen een discussie of we ooit in staat zouden zijn om de 
mammoet weer tot leven te wekken. Als we het complete 
DNA kennen, is het dan mogelijk om dat DNA in een 
reageerbuis te synthetiseren, te injecteren in de eicel van 
een olifant en zo een mammoetbaby ter wereld te brengen? 
Het lijkt niet onmogelijk, maar de technische uitdagingen 
zijn zo enorm dat we er voorlopig nog niet aan toe zijn. 
 Toch zijn er mensen die hierover fantaseren. De 
Russische onderzoeker Zimov is bezig om in de Siberische 
republiek Sakha een natuurgebied in te richten met planten 
en dieren die leefden aan het eind van de laatste ijstijd, van 
20.000 tot 10.000 jaar geleden. In dit "Pleistoceenpark" zou 
ook de mammoet een plek kunnen krijgen. Het is een 
fascinerend idee. 
 De wolharige mammoet is sterk verwant aan de 
Indische olifant. Ongeveer 7 miljoen jaar geleden zijn ze als 
twee verschillende soorten uiteen gegaan. Het verschil 
tussen de mammoet en de olifant is daarmee ongeveer 
even groot als het verschil tussen ons en de chimpansee. 
 Mijn discussie met Hub Zwart ging over de vraag 
waarom we miljoenen euro's zouden besteden aan een 
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mammoetproject en waarom we het überhaupt zouden 
willen. Zijn stelling was dat we zoeken naar een 
vereffening van ons schuldgevoel. Volgens veel 
evolutiebiologen is de mens mede verantwoordelijk voor 
het uitsterven van de mammoet. Mensen verdragen zich 
niet met grote zoogdieren. In de geschiedenis zie je dat 
overal waar mensen verschijnen de grote zoogdieren en de 
loopvogels uitsterven omdat die een makkelijke prooi zijn 
voor de jagende mens. 
 Onze fascinatie voor het maken van een mammoet zou 
dus te verklaren zijn vanuit een gevoel van schuld. We 
hebben wat goed te maken en hoe kunnen we dat beter 
doen dan een door onszelf veroorzaakte uitsterving weer 
ongedaan te maken? En als het lukt met de mammoet, 
willen we dan hetzelfde proberen voor de neanderthaler? 
 Een week later sprak ik hierover met John de Vos, die 
conservator is van de fossielenverzameling van Naturalis, 
in Leiden. Hij geloofde niet dat de mens invloed heeft 
gehad op het uitsterven van de mammoet. "Die beesten 
waren veel te groot om te bejagen en er waren andere 
diersoorten die veel geschikter zijn. Het is logischer dat 
mammoeten uitgestorven zijn door de 
klimaatverandering". 
 Ik keek sip, want ik vond het argument van Hub Zwart 
wel mooi. Als troost gaf John me een fossiele 
mammoetkies, een brok steen van 2 kg, dat nu op mijn 
werkkamer ligt. Regelmatig kijk ik naar die kies en denk ik: 
kom we maken een mammoet, of het nu uit schuldgevoel is 
of uit fascinatie voor die enorme beesten. 
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Onder de vulkaan 

De uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökul op IJsland 
zorgde voor een unieke situatie in het vliegverkeer: 
verschillende dagen achter elkaar werd in grote delen van 
Europa het luchtruim gesloten. Een Amerikaanse spreker 
op een symposium dat we organiseerden kon niet komen 
omdat zijn vlucht geannuleerd was. Hij mailde ons: "Jullie 
moeten het zonder mij doen, daar onder de vulkaan". Hij 
zinspeelde daarbij natuurlijk op het beroemde boek "Under 
the Volcano" van Malcolm Lowry. Ik moest gelijk denken 
aan de eerste zin van dat boek die me altijd is bijgebleven 
omdat hij zo'n prachtig ritme heeft: "Two mountain chains 
traverse the republic roughly from North to South, forming 
between them a number of valleys and plateaux." Of het 
dactylen zijn of jamben weet ik niet, maar het loopt zo 
ontzettend mooi dat je gelijk het begin van een 
meesterwerk herkent. Het boek van Lowry speelt in 
Mexico; de vulkaan in de titel is al even onuitspreekbaar als 
de IJslandse: Popocatepetl. 
 Bij een vulkaanuitbarsting realiseren we ons hoe nietig 
we als mensen zijn ten opzichte van de natuurkrachten. 
Ook evolutiebiologen zijn bekend met natuurrampen. We 
zien regelmatig dat grote, wereldomvattende, 
gebeurtenissen in het systeem aarde een beslissende 
invloed hebben op de evolutie van het leven. De meest 
bekende natuurramp in de evolutie is het neerstorten van 
een meteoriet op het schiereiland Yucatan van Mexico. 
Deze inslag, die 65 miljoen jaar geleden plaatsvond, zorgde 
ervoor dat de atmosfeer jarenlang verontreinigd was met as 
en stof. Over de hele aarde kun je in aardlagen van 65 
miljoen jaar oud de invloed van de meteorietinslag nog 
terugvinden. 
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 Nu leefden er 65 miljoen jaar geleden nog geen 
mensen. De dinosauriërs waren net allemaal uitgestorven 
en de zoogdieren waren in opkomst. Een wereldwijde 
ramp die wel een effect had op de evolutie van de mens is 
de uitbarsting van de Toba vulkaan op Sumatra. Dit 
gebeurde 74.000 jaar geleden. Tegenwoordig ligt er op die 
plaats een meer van 100 km lang. Op de plek van dat meer 
stond vroeger een berg die in zijn geheel de lucht in is 
geblazen. Je kunt je voorstellen dat daarbij een 
onvoorstelbare hoeveelheid as in de atmosfeer kwam, 
mogelijk met een wereldwijd effect op het klimaat. Er brak 
een vulkanische winter aan: een jarenlange verduistering 
van de zon door atmosferisch stof, met als gevolg een 
daling van de temperatuur. 
 Ten tijde van de Toba-uitbarsting leefden in Afrika al 
de eerste moderne mensen. Ze waren 200.000 jaar geleden 
als nieuwe soort ontstaan, en goed op weg om belangrijk te 
worden. Maar door de uitbarsting van de Toba is er 
waarschijnlijk veel sterfte opgetreden en werd de groep 
mensen teruggebracht tot een paar duizend. De mens ging 
zogezegd door een flessenhals; we waren er bijna geweest. 
 Het flessenhalseffect is nog steeds terug te vinden in 
het DNA van de huidige mensen. Wij hebben namelijk 
minder erfelijke variatie dan je zou denken voor een soort 
van 200.000 jaar oud. De genetische verschillen tussen 
mensen duiden op een bevolkingsgroei die ongeveer 70.000 
jaar geleden begon, wat klopt met de Toba-uitbarsting. 
 Zo blijft het leven onder een vulkaan spannend. Maar 
als de Eyjafjallajökul invloed wil hebben op onze evolutie 
moet er wel wat meer gebeuren dan het annuleren van een 
paar vliegtuigen. 
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Je lurven 

"Als je vriendin zegt: 'Ik pak je bij je lurven!', waar 
verwacht je haar dan? Daar zitten je lumbale wervels. 
Lumbaal en lurven, het begint beide met lu, dus zo kun je 
het onthouden." 
 Ik probeerde de studenten uit te leggen dat de lumbale 
wervels in de lendenen zitten, maar mijn vergelijking 
werkte niet. Sommige studenten dachten dat hun lurven 
gelijk te stellen waar aan hun oren, anderen dachten aan de 
schouders en weer anderen hadden een heel ander 
lichaamsdeel voor ogen. 
 De wervels van het menselijk lichaam worden 
onderverdeeld in vijf groepen: de halswervels, de 
borstwervels (waar de ribben aan vast zitten), de 
lendenwervels (zonder ribben), de wervels van het 
heiligbeen, die met elkaar vergroeid zijn en vastzitten aan 
de heup, en de wervels van het staartbeen, die amper nog 
als aparte wervels te herkennen zijn. 
 Normaal gesproken heeft een mens zeven halswervels, 
twaalf borstwervels, vijf lendenwervels, vijf wervels in het 
heiligbeen en vier staartwervels. Het aantal wervels is 
echter niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen 
hebben vier of zes lendenwervels in plaats van vijf. Ook het 
heiligbeen is variabel, het kan vier, vijf, zes of zeven 
wervels omvatten. Grappig is dat deze verschillen tussen 
mensen vooral in het onderste deel van de wervelkolom 
gevonden worden. Het aantal nekwervels is behoorlijk 
constant: alle mensen, zelfs alle zoogdieren, of ze nu een 
lange of een korte nek hebben, kennen zeven halswervels. 
Naarmate je verder naar beneden gaat in het lichaam neemt 
de variatie toe. Dit is te begrijpen als je kijkt naar de 
ontwikkeling van een embryo: het hoofd groeit als eerste 
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uit en daarna worden de diverse onderdelen van het 
lichaam van voor naar achteren vastgelegd. Kennelijk is het 
zo dat naarmate het ontwikkelingsprogramma zich verder 
uitrolt er gemakkelijker afwijkingen optreden. 
 Ook bij chimpansees en gorilla's is het aantal 
lendenwervels variabel, maar ze hebben er gemiddeld één 
minder dan wij, terwijl ze een borstwervel meer hebben. 
Die vier lendenwervels gelden trouwens voor alle apen en 
het moet dus wel de uitgangssituatie geweest zijn bij de 
evolutie van de mens. Nu is het aantal lendenwervels van 
aap naar mens niet eenvoudig toegenomen van vier naar 
vijf, maar eerst naar zes en toen terug naar vijf. 
 Uit de fossielen blijkt dat de voorgangers van de mens, 
zoals de uitgestorven aapmens Australopithecus en de latere 
opgerichte mens, Homo erectus, zes lendenwervels hadden. 
Dit wordt meestal in verband gebracht met het lopen op 
twee benen. Het is voorstelbaar dat een verlenging van het 
onderste gedeelte van de rug de wervelkolom flexibeler 
maakte. De mens heeft een S-vormige ruggengraat die de 
schokken van het lopen beter kan opvangen dan de rechte 
ruggengraat van de chimpansee. Dus meer lendenwervels 
leek een goed idee bij het lopen op twee benen, maar 
waarom later in de evolutie de bovenste lendenwervel 
weer ingeleverd werd voor een borstwervel, is moeilijk te 
zeggen. Het laat zien dat de wegen van de evolutie niet 
altijd even logisch zijn. 
 Ik zei tegen de studenten: "Als je vriendin je bij je 
lurven grijpt, vraag dan gelijk of ze het aantal lumbale 
wervels even telt. Maar je moet niet teveel waarde hechten 
aan de uitkomst, want die wervels in je lurven, dat is 
evolutionair gezien een zootje". 
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Een kies van de holenbeer 

"Is het een kies van een neanderthaler? Nee, hij is veel te 
groot. Het is een kies van een holenbeer!" 
 Ik was met de studenten op excursie naar de grot van 
Sclayn, in België. Men is daar al jarenlang bezig een grot uit 
te graven die gedeeltelijk gevuld is met grond. In 1993 
werden er onderdelen van een neanderthaler gevonden. 
Het bleek een jong individu te zijn, dat men het kind van 
Sclayn genoemd heeft. 
 Mijn studenten vonden geen neanderthaler maar een 
kies van een holenbeer, nog half verborgen in een gedeelte 
dat nog niet was afgegraven. Voor ons was het een 
spectaculaire vondst, maar voor de gids niet, want het barst 
van de overblijfselen van holenberen in zulk soort grotten. 
Kiezen zijn erg hard, dus die blijven lang bewaard. 
 De holenbeer is een grote berensoort die erg algemeen 
was in Europa tijdens de ijstijden, maar die ongeveer 20.000 
jaar geleden is uitgestorven. De holenbeer leefde veel in 
grotten, niet alleen voor zijn winterslaap, maar ook tijdens 
zijn dagelijkse activiteiten. Dat betekent dat de 
neanderthalers, die ook de grotten gebruikten, er veel mee 
te maken hadden. Holenberen waren weliswaar 
planteneters, maar ze waren zo groot dat het voor 
neanderthalers ongetwijfeld angstaanjagende beesten 
waren. Men schat het gewicht van een mannetje op 1000 kg 
en zijn hoogte op 3,50 m als hij op zijn achterpoten stond. 
 Men heeft lange tijd gedacht dat neanderthalers 
holenberen vereerden. In het Zwitserse Drachenloch zijn 
aan het begin van de 20e eeuw overblijfselen van een groot 
aantal holenberen gevonden. Volgens de opgravers lagen 
de beenderen op een manier die suggereerde dat ze door 
mensen op een bepaalde manier gerangschikt waren. Het 
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meest bekend is de vondst van een holenbeerschedel met 
een dijbeen dat achter de jukbeenboog gestoken was, een 
situatie die niet zo gemakkelijk vanzelf ontstaat. 
 Dat neanderthalers een soort van godsdienst hadden 
waarin holenberen een rol speelden appelleert aan een 
romantisch beeld dat veel mensen koesteren van 
neanderthalers. Men houdt er van om aan neanderthalers 
menselijke eigenschappen toe te schrijven. Waarschijnlijk is 
dat niet terecht. 
 Tegenwoordig gaat men er van uit dat de overblijfselen 
van holenberen in de grot van Drachenloch daar terecht 
gekomen zijn omdat de dieren nu eenmaal die plek veel 
gebruikten. Later zijn door grondverschuivingen en 
inspoelingen de beenderen gerangschikt op de manier 
waarop ze gevonden zijn. Aan het begin van de 20e eeuw 
ging men vaak heel grof te werk bij een opgraving en de 
precieze locaties van fossielen werden niet altijd goed 
genoteerd. Er bleef veel over voor de vrije interpretatie van 
de onderzoekers. 
 In de grot van Sclayn gaat men juist heel nauwkeurig 
tewerk: men houdt heel goed de verschillende lagen uit 
elkaar en van elk gevonden fossiel wordt direct de positie 
in drie dimensies genoteerd. 
 Met de studenten bestudeerde ik de kies van de 
holenbeer. De gids leidde uit de grootte van de wortels en 
de vorm van de knobbels af dat het de tweede echte kies 
was van het bovengebit, aan de rechterkant. Je staat er niet 
bij stil dat je dit aan een kies kunt zien maar het is niet eens 
moeilijk. Het was een fascinerende vondst. We waren 
eigenlijk zelf vereerders van de holenbeer geworden. 



75 

Staartbewustzijn 

Hebben apen bewustzijn in hun staart? Als een aap van 
dichtbij voor je langs loopt, zie je eerst de kop, dan het 
lichaam en dan komt er nog een staart die een eigen leven 
lijkt te leiden. De staart grijpt zich in het voorbijgaan vast 
aan een tak op een manier die onafhankelijk lijkt te zijn van 
de bewegingen van het dier zelf. Het lijkt erop alsof de 
staart zijn eigen bewustzijn heeft. 
 Deze observatie dank ik aan Jan van Hooff, hoogleraar 
gedragsbiologie van apen, die in een gastcollege van mijn 
cursus de studenten op enthousiaste wijze een middag 
onderhield over het sociaal gedrag van primaten. 
 Ik vatte Jans observatie op als een satirische verwijzing 
naar de ideeën van Pim van Lommel. Deze medicus is 
beroemd geworden door zijn publicaties over bijna-dood-
ervaringen. Hij schreef het boek "Eindeloos bewustzijn". Hij 
stelt daarin dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat 
ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren 
van onze hersenen: het kan ook los van ons lichaam 
ervaren worden. Hij bespreekt voorbeelden van situaties 
waarbij mensen zich dingen kunnen herinneren die 
gebeurden terwijl ze klinisch dood waren, d.w.z. geen 
merkbare hersenactiviteit hadden. Als dat zo is, moet er 
dus een bewustzijn zijn dat buiten de hersenen zetelt. 
 Het boek van Van Lommel is een bestseller geworden, 
in Nederland en ook in het buitenland. Mensen zijn nu 
eenmaal gek op boeken over paranormale verschijnselen en 
buitennatuurlijke ervaringen. Boeken over evidente onzin 
zoals astrologie en wichelroedes verkopen veel beter dan 
een serieus boek over de kennis van het heelal of de 
structuur van de bodem. Hetzelfde geldt voor 
homeopathie, alternatieve geneeskunde en het zesde 
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zintuig. Dat er vanuit wetenschappelijk oogpunt totaal 
geen bewijs voor is vindt men niet belangrijk. Paranormale 
dingen hebben aantrekkingskracht, men gelooft er nu 
eenmaal in en is doof voor de wetenschap. 
 Misschien heeft het te maken met de structuur van 
onze hersenen. Het deel van onze hersenen waarin ons 
verstand huist heet de neocortex. Het is een groot gebied 
aan de voorkant, direct achter het voorhoofd. Dat deel van 
de hersenen is tijdens de evolutie geweldig in omvang 
toegenomen, vergeleken met onze naaste verwanten, de 
chimpansees. Maar wat ook sterk veranderd is zijn de 
verbindingen tussen de neocortex en de dieper gelegen 
oudere hersendelen die betrokken zijn bij emoties, intuïtie 
en driften. Door die verbindingen kunnen wij onze driften 
via de rede onder controle houden. Maar omgekeerd laten 
we ook driften en emoties toe tot de rede, waardoor we 
creatief en irrationeel kunnen zijn. Ons gedrag is dus een 
complex samenspel van rede en emotie. Daarmee is te 
verklaren dat mensen niet altijd logisch denken en soms 
geloven in irrationele zaken zoals een bewustzijn buiten de 
hersenen. 
 Inmiddels is de theorie van Van Lommel door allerlei 
mensen zwaar bekritiseerd, onder andere door Herman de 
Regt en Hans Dooremalen in hun vermakelijke boek "Wat 
een onzin!" 
 Maar ik vond de observatie van Jan van Hooff ook erg 
toepasselijk. Als er een bewustzijn is buiten de hersenen, 
dan hoeft het toch niet buiten het lichaam te zijn? Bij een 
aap zit het misschien in de staart, bij ons misschien in de 
grote teen of de penis? 
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Jorita heeft een baby 

Terwijl Jorita ontspannen zat te luisteren naar mijn college 
kon je de baby in haar buik zien schoppen. Het was alsof 
hij zeggen wilde: "Als het waar is wat u vertelt, meneer Van 
Straalen, hoe moet ik er dan uit?" Het gebeurt niet zo vaak 
dat ik hoogzwangere studentes in de collegezaal heb, dus 
ik vond het leuk om een paar weken met haar mee te leven. 
 Mijn college ging over de veranderingen die tijdens de 
evolutie opgetreden zijn in het bekken van de mens. Als je 
de mens vergelijkt met een chimpansee valt op dat de 
heupen veel korter zijn terwijl het hele bekken naar 
achteren is gekanteld. Daardoor heeft de grote bilspier een 
beter aangrijpingspunt en kan die gebruikt worden bij het 
naar achteren zwaaien van het been, terwijl bij de 
chimpansee dezelfde spier alleen gebruikt wordt als 
trekspier. Het schaambeen staat bij ons meer naar voren, 
wat weer de werking van de kleermakerspier 
vergemakkelijkt. Het bekken heeft bij ons de vorm van een 
kom, zodat de ingewanden goed ondersteund worden. 
 Al deze veranderingen hebben direct te maken met het 
lopen op twee benen. Al heel vroeg in de evolutie van de 
mensachtigen is het bekken veranderd. De heupen van 
oude fossiele aapmensen van 3,5 miljoen jaar geleden lijken 
al sprekend op die van de moderne mens. Kennelijk is in de 
evolutie de heup als eerste veranderd; later kwamen de 
veranderingen in de schedel, inclusief de groei van de 
hersenen. 
 Dat de hersenen groter geworden zijn nadat de heupen 
al waren veranderd is tot op de dag van vandaag te 
merken, vooral bij de vrouwen. Als je op twee benen loopt 
is het handig als je benen niet al te ver van elkaar af staan. 
Het bekken moet eigenlijk smal zijn, om te voorkomen dat 
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je gaat waggelen. Maar de baby's van de mens moeten bij 
de geboorte datzelfde bekken passeren. Omdat de mens 
baby's kreeg met relatief grote hersenen kon het bekken 
niet te smal worden, anders kon het kind er niet meer 
doorheen. De huidige vorm is een soort compromis: niet te 
breed vanwege het lopen op twee benen en niet te smal 
vanwege die baby's met hun grote schedel. 
 Er is ook op andere punten een beetje toegegeven: de 
schedel van de baby is beweeglijk omdat de beenderen nog 
niet met elkaar vergroeid zijn en het bekken van de vrouw 
geeft mee doordat het linker en rechter schaambeen een 
beetje van elkaar kunnen wijken. Maar over het algemeen 
valt het compromis uit ten nadele van de vrouw. Het ter 
wereld brengen van een baby vereist een enorme 
lichamelijke prestatie, waar bovendien altijd hulp bij nodig 
is. De baby moet tijdens de bevalling een kwartslag om zijn 
as draaien om goed naar buiten te kunnen komen. Dus de 
vrouw betaalt feitelijk de prijs voor het lopen op twee 
benen. 
 Jorita heeft het principe van mijn college aan den lijve 
ondervonden. Op de dag na het tentamen begonnen de 
weeën. Omdat op het laatste moment de baby zijn hoofd 
verkeerd draaide is hij uiteindelijk met een keizersnede 
geboren. Maar het is een kerngezonde jongen; David was 
bij zijn geboorte 8 pond en 54 cm. 
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Evolutie in de voortuin 

Hij haalde het niet dit jaar, de oranje klaproos in mijn 
voortuin. Elk jaar spant het erom: bloeit de oranje klaproos 
met koninginnedag? Dat gebeurt alleen als het een warm 
voorjaar is. Dit jaar hebben we een relatief normaal 
voorjaar, afgezien van een paar uitzonderlijk warme dagen. 
Bij zo'n normaal voorjaar bloeit mijn klaproos pas nu: een 
week na koninginnedag. 
 De klaproos is een eenjarig plantje, dat vanaf het 
voorjaar de hele zomer bloeit. Hij produceert enorm veel 
zaad, dat zich in de tuin verspreidt. In het begin had ik 
maar een paar plantjes, maar nu staat mijn hele voortuin 
vol: een prachtig gezicht, al die oranje bloempjes. 
 Oranje bloemen zijn een bijzonderheid in de biologie. 
Bijna altijd gaat het om cultuurvariëteiten, want wilde 
planten in Nederland hebben zelden oranje bloemen. De 
reden is waarschijnlijk dat oranje kleuren niet zo 
interessant zijn voor insecten. Insecten nemen de omgeving 
met heel andere ogen waar dan wij. Ze worden vooral 
aangetrokken door primaire kleuren zoals geel en rood, 
minder door oranje. 
 Nu vermoed ik dat de klaproos in mijn voortuin oranje 
is omdat het een hybride is. In Amerika komt een oranje 
klaproos voor, de Californische poppie, die precies 
dezelfde kleur heeft als de klaproos in mijn voortuin, maar 
een ander blad. Misschien is de oranje kleur afkomstig van 
die Amerikaanse soort. 
 Ik vroeg aan mijn collega Ronald Koes, hoogleraar 
plantengenetica aan de Vrije Universiteit, of hij me uit kon 
leggen waarom mijn klaprozen zo mooi oranje zijn, maar 
hij zei dat dat niet een, twee, drie te zeggen is. Bloemkleur 
lijkt een eenvoudig kenmerk, maar biologisch zit het 
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ontzettend ingewikkeld in elkaar. De kleur van een bloem 
wordt bepaald door verschillende kleurstoffen 
tegelijkertijd; verder zijn er allerlei hulpstoffen die op zich 
geen kleur hebben maar door binding aan de kleurstof 
diens kleur kunnen beïnvloeden. Ook speelt de zuurgraad 
van de plant een rol: bij verandering van zuurgraad kan 
een rode kleurstof blauw worden. Zelfs de vorm van de 
cellen is belangrijk voor de bloemkleur die wij zien. Al deze 
factoren zijn door veredeling en genetische manipulatie te 
beïnvloeden, vandaar dat er nog ontzettend veel werk te 
doen is voor biologen die de kleur van bloemen 
onderzoeken. 
 Het rare is nu dat de klaprozen in mijn voortuin de 
neiging hebben geel te worden. In het begin had ik alleen 
oranje exemplaren, maar nu komen er steeds meer gele bij. 
De meest voor de hand liggende verklaring is dat de gele 
exemplaren in aantallen toenemen doordat ze een voordeel 
hebben ten opzichte van de oranje planten. Het zou 
namelijk kunnen zijn dat de gele bloemen beter door 
insecten bestoven worden dan de oranje exemplaren. Maar 
ik weet zeker dat er 20 jaar geleden, toen ik in het huis 
kwam wonen, geen enkele gele klaproos in de tuin groeide, 
dus deze verklaring houdt geen stand. 
 Het is ook mogelijk dat de erfelijke aanleg voor oranje 
kleur door een kruising of een genetische manipulatie 
ingebracht is en nu door een spontane mutatie weer 
verloren is gegaan. Dat zou betekenen dat geel eigenlijk de 
oorspronkelijke bloemkleur is en dat de klaprozen daar op 
terugvallen. 
 Hoe het ook zij, mijn voortuin demonstreert dat de 
evolutie gewoon onder onze ogen plaatsvindt. 
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Sublimatie in Sevilla 

Op vakantie in Sevilla kan een flamenco-uitvoering 
natuurlijk niet ontbreken. We zaten in een warme 
overdekte patio, waar men een klein podium gemaakt had. 
De gitarist speelde afwisselend lyrisch en ruig. De zangeres 
klapte ritmisch en zong hartverscheurend. Maar het meest 
indrukwekkende was natuurlijk de danseres die af en toe 
met haar schoenen zo hard op de bühne roffelde dat het 
geluid amper in de patio paste. 
 De flamencogroep straalde een en al temperament uit. 
Onwillekeurig word je meegesleurd in de energie van zo'n 
optreden. Hoe komt het toch dat wij mensen tot zoiets 
moois in staat zijn? Ik denk dat de verklaring vrij laag bij 
de grond en erg biologisch is: het is allemaal gesublimeerde 
seksualiteit. Het begrip sublimatie is uitgevonden door de 
psycholoog Sigmund Freud. Hij zei dat de mens beschikt 
over allerlei oerdriften zoals woede, agressie, angst en 
seksualiteit. Als iedereen zich steeds maar zou laten gaan 
in die oerdriften konden we geen normale maatschappij 
hebben. Dan zouden we continu bezig zijn met vechten en 
jagen op het andere geslacht. Wat de mens nu doet, volgens 
Freud, is die oerdriften op een hoger plan tillen. Ze worden 
"gesublimeerd" tot iets wat maatschappelijk aanvaardbaar 
is en vaak mooi. Daarom hebben we dingen als muziek, 
schilderkunst en humor: de energie komt van de oerdriften, 
maar daar wordt een draai aan gegeven zodat er iets 
verhevens ontstaat. 
 Als je als Don Juan onder het raam van je geliefde een 
serenade geeft, dan wil je eigenlijk gewoon zeggen: ik wil 
met je naar bed. Maar in plaats daarvan trek je mooie 
kleren aan, je componeert een ontroerend lied en je speelt 
hartverscheurend op je gitaar. 
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 Voor die sublimatie lijkt een biologische basis aanwezig 
te zijn in de hersenen. Ons emotioneel gedrag wordt 
gereguleerd vanuit een hersengedeelte dat ligt tussen de 
hersenstam en de hogere hersenen, het zogenaamde 
limbische systeem. Het is een evolutionair oud gedeelte dat 
je kunt vinden bij alle zoogdieren; het bestaat uit 
verschillende kernen die betrokken zijn bij emoties, 
geheugen en ruimtelijk inzicht. Het limbisch systeem 
ontvangt informatie vanuit het lichaam, de zintuigen en de 
hersenen zelf en vertaalt dat in instinctief en emotioneel 
gedrag. 
 Maar bij de zoogdieren, en nog meer bij de apen, zijn 
juist de bovenste delen van de hersenen heel groot 
geworden. Bij de mens is dat in extremo doorgevoerd. Als 
je nu de hersenen van mensen en apen met elkaar vergelijkt 
valt op dat bij de mens vooral de voorkant sterk vergroot 
is. Daar zetelen onze "hogere functies" zoals concentratie en 
nadenken. Maar wat ook opvalt is dat onze voorhersenen 
vele verbindingen hebben met het limbische systeem, veel 
uitgebreider dan bij de apen. Volgens de Amerikaanse 
hersenonderzoeker Terence Deacon zijn deze verbindingen 
cruciaal bij de evolutie van ons sociaal gedrag. Wij kunnen 
de instinctieve, stereotypische gedragingen waar het 
limbisch systeem ons toe aanzet, onderdrukken, sorteren 
en veranderen met ons verstand en daar dingen als taal, 
muziek en creativiteit van maken. 
 Dit verhaal over de hersenen ken ik alleen maar uit de 
biologische boeken. Maar toen in Sevilla na afloop van het 
concert de energie van de flamenco langzaam wegebde in 
de patio wist ik het zeker: dit was gesublimeerde 
seksualiteit. Of maakte ik me schuldig aan een Freudiaanse 
verspreking? 
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De zwikken van de Mezquita 

Ik stond midden in de Mezquita in Cordoba. Ik was 
helemaal onder de indruk van het ruimtelijk effect maar ik 
werd vooral getroffen door de zwikken: die waren open! 
 De Mezquita, de grootste moskee buiten de Arabische 
wereld, dateert uit de tijd van de Moren, die hem bouwden 
vanaf de achtste eeuw tot ongeveer het jaar 1000. Van 
binnen bestaat de Mezquita uit een gigantische ruimte met 
850 pilaren. Die pilaren zijn zo precies in rijen neergezet dat 
je er bijna duizelig van wordt. Ze zijn met elkaar verbonden 
door bogen van twee kleuren marmer. 
 Een zwik is de loze ruimte die overblijft links en rechts 
aan de bovenkant van een boog. Het is een term uit de 
architectuur. Bij een dragende boog zit er bovenaan een 
sluitsteen waarop het plafond rust, terwijl tussen de bogen 
een ongeveer driehoekige ruimte vrij blijft, de zwik. Bij 
kerken en andere gebouwen zie je vaak dat die zwik is 
opgevuld met een versiering, bijvoorbeeld een reliëf. Maar 
die opvulling heeft geen functie voor de constructie. 
 Waarom is een bioloog geïnteresseerd in zwikken? Ik 
kan me voorstellen dat u denkt dat ik een afwijking heb, 
maar er is een duidelijke reden. In 1979 schreven twee 
Amerikaanse biologen, Stephen J. Gould en Richard 
Lewontin, een wereldberoemd pamflet. Dat artikel begint 
met een beschouwing over de zwikken van de San Marco-
kathedraal in Venetië. De ruimtes tussen de bogen waarop 
de koepel rust, zijn versierd met prachtige voorstellingen. 
Gould en Lewontin wijzen er nu op dat de zwikken niet 
primair gemaakt zijn vanwege die voorstellingen. Ze zijn 
een noodzakelijk gevolg van de constructie maar hebben 
geen functie. Maar als je ze toch hebt kun je er net zo goed 
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een stuk cement in zetten en daar een mooie versiering op 
aanbrengen. 
 Gould en Lewontin stelden vervolgens dat veel 
verschijnselen in de biologie zijn op te vatten als versierde 
zwikken. Onze neus is niet gemaakt omdat het zo handig is 
om er een bril op te zetten. Onze oorlellen zijn niet in eerste 
instantie gemaakt om oorbellen te dragen. 
 Toch zijn er veel biologen die zo redeneren, vooral 
degenen die proberen het gedrag van de mens te verklaren. 
Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat muziek is ontstaan bij de 
mens als gevolg van seksuele selectie in de oertijd. Iemand 
die mooi kon zingen werd eerder uitgekozen door het 
andere geslacht en kreeg meer kinderen. Zo nam het aantal 
mensen dat kon zingen steeds toe, zodat het houden van 
muziek nu een diepgeworteld kenmerk is van de mens. 
 Maar Gould en Lewontin zeiden: wat een onzin! 
Muziek is een zwik! Het heeft helemaal geen biologische 
functie. Het is een bijproduct van de ontwikkeling van onze 
hersenen. Je moet niet alles willen verklaren als aanpassing. 
 Dit alles schoot door me heen toen ik in de Mezquita 
stond. Maar ik had in eerste instantie niet goed gekeken; de 
pilaren in de zuilenzaal hebben twee bogen onder elkaar. 
Dat het er twee zijn draagt juist sterk bij aan het ruimtelijke 
effect. De zwikken van de bovenste bogen zijn opgevuld, 
hoewel niet versierd. Alleen de onderste zijn open. Het is 
alsof de Mezquita mij wilde zeggen: Gould en Lewontin 
hadden gelijk. Een zwik kan ook leeg zijn. 
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Cipres in Fialta 

De cipressen in Grenada stonden er bij zoals Vladimir 
Nabokov ze beschrijft in het begin van zijn korte verhaal 
”Lente in Fialta”: de weg wijzend, de heuvel op, omhoog 
naar het Alhambra. Cipressen zijn een markant element in 
het landschap van de landen rond de Middellandse zee. 
Het zijn hoge bomen met een perfecte afgeronde vorm, van 
onder naar boven eerste breder wordend en dan uitlopend 
in een scherpe punt. 
 Toen ik thuis kwam van onze vakantie in Andalusië 
zag ik opnieuw cipressen, maar nu als haag tussen de 
huizen in de nieuwbouwwijk waar ik woon. Ik heb ze altijd 
ontzettend lelijk gevonden, die coniferenhagen. Maar 
waarom is een boom die zo mooi staat in het mediterrane 
landschap zo lelijk als haag in Nederland? 
 De coniferenhagen in Nederland zijn meestal van 
Leylandcipressen. Dit is een kruising tussen twee andere 
cipressensoorten die is doorgekweekt om hem geschikt te 
maken voor het Nederlandse klimaat. Ze zijn enorm 
populair omdat ze goedkoop zijn, ontzettend hard groeien 
en al snel een ondoordringbare afscheiding met de buren 
vormen. De planten blijven het hele jaar door groen 
waardoor je ook in de winter onbespied in je tuin kunt 
zitten als je dat zou willen. 
 Maar ik vind ze oerlelijk omdat ze niet thuishoren in 
het Nederlandse landschap. Geef mij maar een haag van 
een echte Nederlandse struik zoals meidoorn, sleedoorn of 
haagbeuk. Ik heb vooral een zwak voor de meidoorn. Die 
struik heeft een mooi fijn blad, ze bloeit vroeg in het 
voorjaar met witte bloempjes en ook de besjes, die aan de 
takken blijven zitten na het vallen van de bladeren, zijn 
heel sierlijk. Omdat een meidoorn harde takken heeft en 
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een dichte kruin kunnen vogels er goed in nestelen. Ook 
voor spinnen is het een mooie verblijfplaats. Spinnen 
houden van stevige structuren om hun web aan vast te 
maken; planten met slappe takken zoals Leylandcipressen 
zijn ongeschikt omdat het web dan snel kapot gaat. 
Leylandcipressen trekken ook geen vogels aan. Ze staan 
daar maar groen te wezen, voor de rest is er biologisch 
weinig aan te beleven. 
 Vroeger werd een meidoornhaag vaak geplant om de 
groentetuin van een boerderij. De dichte haag zorgde 
ervoor dat de geiten niet bij de groente konden komen en 
de spinnen werkten mee aan het onder controle houden 
van plaaginsecten. 
 Maar de meidoorn is ook vaak verketterd omdat het 
een waardplant is voor een besmettelijke bacterieziekte, het 
perevuur, dat ook fruitbomen kan treffen. Daarom zijn in 
het verleden veel meidoornhagen gerooid, vooral in de 
buurt van fruitteeltbedrijven. Maar als uw buurman geen 
fruitteler is kunt u gerust een meidoorn planten. 
 Tegen het einde van het verhaal van Nabokov komt de 
cipres nog een keer terug, als de hoofdpersoon, Victor, in 
gesprek is met Nina. Victor is verliefd op Nina, maar zijn 
liefde wordt niet beantwoord. Terwijl hij Nina de liefde 
verklaart staat dezelfde eenzame cipres op de achtergrond 
toe te kijken, omhoog wijzend. Even later komt Nina om bij 
een tragisch auto-ongeluk. Dan realiseren we ons dat de 
cipres ook een symbool is van de dood. In de Griekse 
mythologie was de cipres toegewijd aan Hades, de god van 
de onderwereld. 
 Dus laat de cipressen toch in Fialta. Wij doen het met 
de meidoorn. 
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Aap krijgt prent 

Zelfs op mijn leeftijd kun je nog dingen voor het eerst 
meemaken: ik kreeg een bekeuring voor het rijden door 
rood licht (op de fiets). Ik zweer het: nog nooit heb ik een 
bon gekregen voor te hard rijden of fout parkeren. Ook op 
de fiets ben ik nog nooit bekeurd, terwijl ik al 30 jaar elke 
dag in Amsterdam rijd. Maar er zijn situaties die niet 
uitnodigen tot gehoorzaamheid, zoals een stoplicht aan de 
Apollolaan waar je moet wachten terwijl het volgende 
stoplicht dat 20 m verderop staat groen is. Als je wacht bij 
het eerste licht moet je vervolgens bij het tweede weer 
wachten. 
 Eigenlijk ben ik een vreselijk brave fietser: ik rijd bijna 
nooit door rood en mijn licht doet het altijd. Maar de 
politiemensen hadden geen genade met me en schreven 
heel gewichtig een bekeuring uit. Ik voelde me beledigd en 
verongelijkt. Ik zie dagelijks tientallen fietsers door het 
rode licht rijden. Waarom moesten ze nu juist mij hebben? 
Maar ik hield me rustig; ik wilde er zo snel mogelijk vanaf 
zijn, want ik was op weg naar een symposium in het 
Trippenhuis, waar de beroemde apendeskundige Frans de 
Waal een lezing zou houden. Nog op tijd, maar behoorlijk 
chagrijnig, kwam ik aan op de Kloveniersburgwal. 
 Frans de Waal verdedigde in zijn lezing de stelling dat 
gevoelens die wij beschouwen als typisch menselijk in veel 
gevallen ook voorkomen bij apen. Wij zijn het resultaat van 
een evolutionair proces dat begonnen is bij de apen, 
doorgezet is bij de mensapen en bij ons sterk ontwikkeld is. 
Er is steeds een schil omheen gekomen, maar er is geen 
fundamentele scheiding tussen apen en mensen, zelfs niet 
in het gevoelsleven. 
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 De Waal illustreerde zijn punt met talloze voorbeelden. 
Hij liet onder andere de resultaten zien van een proef met 
kapucijnaapjes. Hij zette twee dieren elk in hun eigen kooi, 
naast elkaar zodat ze de ander konden zien. De apen waren 
getraind om op verzoek een steen uit de kooi aan te reiken 
aan de onderzoeker en als beloning kregen ze een plakje 
komkommer. 
 Toen werd de proef veranderd: de ene aap kreeg als hij 
de steen gaf een stukje komkommer, maar de andere aap 
een druif. Apen vinden druiven veel lekkerder dan 
komkommers. Zodra de aap die komkommer kreeg zag dat 
de ander voor dezelfde taak een druif kreeg weigerde hij 
het stukje komkommer in ontvangst te nemen. Na een tijdje 
weigerde hij zelfs de taak uit te voeren. 
 De aap die komkommer krijgt is eigenlijk niet goed 
bezig: hij weigert een cadeautje alleen omdat hij ziet dat 
een ander een groter cadeautje krijgt. De proef toont aan 
dat kapucijnapen een gevoel voor eerlijkheid hebben, of op 
zijn minst een afkeer van ongelijkheid. Je zou denken dat 
dit een hoog ontwikkelde, typisch menselijke functie is, 
maar het begin ervan zie je al bij apen. 
 De lezing van De Waal nam mijn chagrijnig gevoel 
helemaal weg. Ik kon nu begrijpen waarom ik zo baalde 
van die prent: ik reageerde precies als de kapucijnaap. En 
net als bij die aap werkt het ook bij mij averechts: ik zal nu 
goed om me heen kijken of ik geen juut zie, voordat ik door 
het rode licht rijd. 
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Krijn, en de bult op zijn voorhoofd 

"Het is een exostose", ze de arts. "Ik kan hem wegtikken als 
u wilt". Ik had me laten onderzoeken voor een knobbeltje
onder mijn knie, op de bovenkant van mijn scheenbeen.
Jaren geleden ben ik een keer gevallen met de fiets. Zonder
iemand in de buurt, alleen omdat ik van mijn trapper
gleed, duikelde ik over het stuur en kwam nogal hard
terecht op de gewassen grindtegels onder het viaduct aan
de Parnassusweg. Er kwam een knobbeltje op mijn been en
het plekje bleef een beetje gevoelig. Jaren later bleek uit een
Röntgenfoto dat er bij mijn val een scheurtje in het
scheenbeen was ontstaan en op die plek had zich nieuw bot
gevormd. Dat nieuwe botweefsel puilt een beetje uit; de
dokter noemt dat een exostose.

"Niet wegtikken!" zei ik. "Laat maar mooi zitten. Als ik 
ooit gevonden wordt als fossiel heb ik tenminste iets 
bijzonders." Ik moest denken aan het schedelfragment van 
Krijn, dat een paar weken geleden gepresenteerd werd. 
Krijn was een neanderthaler die grofweg 60.000 jaar 
geleden leefde in een gebied dat nu Noordzee is. Het was 
maar een klein onderdeel van de schedel dat ze gevonden 
hebben, maar toch was het onmiskenbaar van een 
neanderthaler. Het paste precies in de 
neanderthalerschedels die we van andere plaatsen kennen. 

De Leidse onderzoekers Glimmerveen en Roebroeks 
hadden vastgesteld dat er aan de buitenkant van het 
schedeldak, vlak boven de wenkbrauwboog, een kleine 
holte zat, de afdruk van een tumor. Krijn moet 
rondgelopen hebben met een bult op zijn voorhoofd. Ik 
vond dat eigenlijk nog het meest interessante van de 
vondst: die afwijking vertelt iets over de persoon Krijn, net 
zoals mijn exostose iets vertelt over een gebeurtenis in mijn 
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leven. Het is grappig om te zien wat je uit een stukje bot 
allemaal kunt afleiden. 
 Eenzelfde soort verwondering hadden mijn studenten 
bij het practicum toen ze de fossielen van vroege 
mensachtigen moesten bestuderen. Rond de eeuwwisseling 
is door een Franse groep een fossiel gevonden dat de 
"millenniummens" genoemd werd. Indertijd was het de 
oudste op twee benen lopende voorloper van de mens; het 
fossiel is 6 miljoen jaar oud. Men heeft van dit fossiel geen 
schedel gevonden, alleen onderdelen van de ledematen en 
een stel kiezen. Hoe kun je nu uit die botten afleiden dat 
het wezen rechtop liep? 
 Men doet dat op basis van de bovenkant van het 
dijbeen. Aan de achterkant daarvan zitten twee flinke 
knobbels die te maken hebben met de aanhechting van de 
bilspieren. Tussen die knobbels zit een langwerpig gleufje 
in het bot, wat feitelijk de slijtplek is van een pees van één 
van de bekkenbodemspieren. Die gleuf wordt beschouwd 
als bewijsmateriaal voor het lopen op twee benen; 
chimpansees hebben hem niet. De studenten moesten 
vaststellen of je dat gleufje ook op menselijke beenderen 
kunt terugvinden en dat is inderdaad het geval. De 
oefening liet zien dat onderzoekers heel wat kunnen 
zeggen over een fossiel, alleen op basis van knobbels, 
holtes en gleuven in onderdelen van het skelet. 
 Nu vraag ik me af, als ik toevallig fossiliseer en over 
een paar miljoen jaar vindt een of ander intelligent wezen 
mijn scheenbeen, wat zal hij dan concluderen over dat rare 
knobbeltje dat erop zit? 
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Vrouwen in de wetenschap 

Ik was vorige week op een congres in Göteborg, Zweden. 
Tijdens de openingsceremonie van dat congres worden 
altijd een aantal prijzen uitgereikt en dit jaar ging één van 
de prijzen naar Lorraine, een Engelse collega. Ze kreeg de 
prijs voor haar jarenlange inzet voor de vereniging. Na het 
ontvangen van de prijs hield Lorraine een bedank-
toespraakje en vertelde daarin dat ze zich vaak een 
buitenbeentje voelt omdat ze bijna altijd de enige vrouw is 
in besturen en commissies. Ze stelde voor dat de 
vereniging een prijs zou instellen voor een vrouwelijke 
wetenschapper die na een periode van maximaal twee jaar 
van gezinsvorming weer terugkeert in de wetenschap. 
 Bij de receptie na afloop van de openingsceremonie 
leidde haar voorstel gelijk tot veel discussie. De slechte 
vertegenwoordiging van vrouwen in de top van de 
wetenschap is al jaren een discussiepunt. In 1997 verscheen 
er een Zweedse studie waaruit bleek dat bij sollicitaties 
vrouwen zwaar benadeeld worden en ruim twee keer zo 
goed moeten zijn als mannen om voor een vergelijkbare 
positie in aanmerking te komen. Na die tijd zijn er talloze 
positieve discriminatieacties opgezet maar de situatie 
verandert maar heel langzaam. 
 In de biologische wetenschappen zijn er genoeg meisjes 
onder de studenten; de sekseverhouding is daar ongeveer 
fifty-fifty. Ook onder promovendi zijn er een flink aantal 
vrouwen, maar hoger in de hiërarchie neemt hun aandeel 
dramatisch af. Onder hoogleraren zijn vrouwen 
uitgesproken zeldzaam. 
 Tijdens de discussie bij de receptie kwam een 
Portugese collega met een opvallende verklaring. "Weet je 
wel dat de slechte vertegenwoordiging van vrouwen in 
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hoogleraarposities een typisch Noord-Europees probleem 
is? Bij ons valt het wel mee. In Nederland is het slecht, in 
Zweden nog slechter. Weet je waarom? Onze vrouwen 
hebben zwart haar; jullie hebben teveel domme blondjes." 
Zijn verklaring werd door de Zweden en Nederlanders 
weggehoond. 
 Ik poneerde een biologische verklaring. Het is een 
bekend verschijnsel dat de IQ-score onder mannen meer 
varieert dan onder vrouwen. Bij mannen heb je meer 
uitgesproken dommeriken, halve garen en idioten, maar 
ook meer slimmeriken en genieën. Vrouwen zijn meer aan 
elkaar gelijk. De gemiddelde scores van mannen en 
vrouwen zijn ongeveer hetzelfde, maar mannen gaan 
verder in de uitersten, zowel aan de lage als aan de hoge 
kant. Als je nu sterk selecteert op de allerhoogste scores, 
zoals bij topposities gebeurt, vind je hoofdzakelijk mannen. 
Het glazen plafond heeft feitelijk een biologische oorzaak. 
 Mijn verklaring leidde gelijk tot een wilde discussie. 
Als je alleen vakidioten in de topposities wilt, heb je 
misschien gelijk, zei een aantal strijdbare vrouwen, maar 
het goed functioneren van een professor hangt ook van 
andere dingen af, zoals organisatietalent, overtuigings-
kracht en leidinggevende capaciteiten. Daarin zijn mannen 
niet altijd het beste. Ik moest ze gelijk geven.  
 Ongetwijfeld kan de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen in de top van de wetenschap niet door één factor 
verklaard worden. Allerlei dingen spelen mee, zoals door 
mannen gedomineerde selectiecommissies, slecht geregelde 
kinderopvang en ingesleten rolpatronen. Maar dat 
biologische factoren ook een belangrijke rol spelen wil ik 
staande houden. Het allerbelangrijkste is trouwens dat er 
wat aan gedaan wordt. Daarom vond ik het pleidooi van 
Lorraine wel sympathiek. 
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De wereld in je buik 

Op de lezersdag van het Noordhollands Dagblad, 
afgelopen zaterdag, konden de bezoekers bij mij hun bio-
IQ laten bepalen. Ik had 20 meerkeuzevragen gemaakt; 
afhankelijk van hoeveel ze er goed hadden konden de 
mensen hun bio-IQ berekenen, op een schaal van 60 (bio-
debiel) tot 140 (bio-geniaal). 
 Een vraag die veel slachtoffers maakte was de 
volgende: hoeveel bacteriecellen zitten er in de darm van 
een mens? Het goede antwoord is een niet te bevatten 
getal. Het aantal cellen in het menselijk lichaam bedraagt 
ongeveer honderd biljoen (een 1 met veertien nullen). Maar 
het aantal bacteriecellen in de darm is nog tien keer zo 
groot: ongeveer een biljard. De bacteriën zijn met elkaar 
talrijker dan je eigen lichaamscellen! Het is een raar idee. Al 
die bacteriën behoren tot naar schatting duizend 
verschillende soorten. De laatste jaren is men er ook achter 
gekomen dat de darmbacteriën met elkaar honderd keer 
meer verschillende genen hebben dan er in ons eigen DNA 
zitten. 
 Veel van de darmbacteriën hebben we nodig voor de 
vertering van ons voedsel. Ook produceren ze essentiële 
stoffen voor ons, zoals vitamine K. Zonder bacteriën 
zouden we niet kunnen leven. Maar ook de bacteriën 
hebben voordelen bij het leven in een darm: ze zitten lekker 
warm, bij een constante, optimale temperatuur en ze zijn 
altijd verzekerd van voldoende voedsel. Wat wil je nog 
meer? 
 Wat voor bacteriën je in je darm hebt hangt gedeeltelijk 
af van het soort voedsel dat je eet. Vleeseters hebben 
andere bacteriën dan planteneters. Japanners hebben een 
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bacterie in hun darm die speciaal is ingericht om zeewier te 
verteren dat verwerkt wordt in sushi. 
 Een deel van de bacteriële gemeenschap is hetzelfde 
voor iedereen maar er is ook een duidelijke persoonlijke 
component. De bacteriën die ik in mijn darm heb 
verschillen van die van een ander persoon. Er is zelfs 
relatief weinig overeenkomst tussen de bacteriën van mij 
en mijn vrouw terwijl we toch ongeveer hetzelfde eten en 
in hetzelfde huis wonen, waardoor we door dezelfde 
bacteriën besmet raken. 
 De overeenkomst is feitelijk groter met de darm van 
mijn vader en moeder en met die van mijn kinderen. Er 
blijkt namelijk een erfelijke component te zitten in de 
bacteriën van iemands darm. Dat is raar want elk kind is bij 
geboorte vrij van bacteriën. De bacteriën komen in de darm 
terecht vanuit de omgeving en via contact met de moeder. 
Pas na een aantal weken is de bacteriële gemeenschap in de 
darm een beetje ontwikkeld, afhankelijk van of het kind 
borstvoeding krijgt of flesvoeding. Na twee jaar is een vaste 
samenstelling bereikt. 
 Het lichaam is kennelijk ingericht om bepaalde 
bacteriën vast te houden en andere te laten lopen. Welke je 
precies vasthoudt hangt af van de persoon. Waarschijnlijk 
heeft dit met de immunologische afweer te maken, die van 
persoon tot persoon verschilt. Het immuunsysteem is 
behoorlijk erfelijk vandaar dat mensen die genetisch aan 
elkaar verwant zijn ongeveer dezelfde bacteriën in hun 
darm hebben. 
 Het was geen wonder dat deze vraag in de bio-IQ-test 
niet zo goed gemaakt werd, want het is een onvoorstelbare 
wereld die we meedragen in onze buik. Het is bovendien je 
eigen persoonlijke wereld; iedereen heeft zijn eigen buik. 
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Biologieprofessor leert dierennamen  
van kleinzoon 

Hoe heet een jong konijn? Mijn kleinzoon wist het wel, 
want hij had het gezien in het boekje “Superschuif Jonge 
Dieren”. “Kijk, lamprei, opa”. Ik dacht dat hij zich vergiste. 
Elke bioloog weet dat een lamprei een soort kaakloze vis is; 
de gebruikelijke naam is prik. Ik begon mijn kleinzoon uit 
te leggen dat het niet goed was. "Lampreien zijn prikken, 
Finn." 
 Prikken zijn interessante dieren in de evolutie omdat ze 
aan de basis staan van de gewervelde dieren, de stam van 
het dierenrijk waar wij ook toe behoren. Prikken lijken op 
vissen maar ze hebben geen kaken. Ze illustreren dat de 
allereerste gewervelde dieren een visachtig uiterlijk 
hadden, maar dan zonder kaken. Maar net als vissen 
hebben prikken wel kieuwbogen: een serie staven van 
kraakbeen die aan weerszijde van de keelholte liggen. 
Tussen die kieuwbogen zitten spleten waardoor het water 
dat het dier inslikt, naar buiten geperst kan worden. Bij de 
vissen hangen er kieuwen aan deze bogen. De voorste 
kieuwboog van de kaakloze vissen is cruciaal, want daaruit 
zijn later in de evolutie de onder- en de bovenkaak 
ontwikkeld. 
 In vroeger tijden, 500 miljoen jaar geleden, waren er 
meer kaakloze vissen dan nu. Waarschijnlijk slurpten ze 
voedsel op uit de bodem of filtreerden ze het water met 
hun kieuwbogen. Toen de echte vissen de voorste 
kieuwbogen gingen gebruiken als kaken bleek dat een 
geweldig goed idee. Met kaken kun je stevig voedsel 
afbijten en levende prooien opeten. De kaakloze vissen 
hadden het nakijken: de vissen met kaken begonnen 
geweldig in aantallen toe te nemen en daaruit ontstonden 



96 

uiteindelijk de amfibieën, reptielen en zoogdieren. Vele 
kaakloze vissen zijn 200 miljoen jaar geleden uitgestorven; 
tegenwoordig hebben we nog maar een paar soorten over: 
40 soorten prikken en 60 soorten slijmalen. 
 Prikken leven parasitair: ze zuigen zich met hun 
kaakloze mond vast aan de huid van een vis, raspen die 
open en slobberen stukjes vlees naar binnen. Als een vis 
door meerdere prikken aangevallen wordt kan hij het 
loodje leggen. 
 Maar mijn kleinzoon had geen boodschap aan die 
ingewikkelde verhalen over prikken. Hoewel hij nog niet 
kan lezen wist hij me wel fijntjes aan te wijzen waar het 
stond in het boekje. Een lamprei is helemaal geen prik, het 
is een konijn. 
 Voor de zekerheid zocht ik het even op. Wat blijkt? De 
lamprei is een prik, maar het lamprei is een jong konijn. Ik 
stond versteld. Gelukkig hadden we allebei gelijk, mijn 
kleinzoon en ik. 
 Op de omslag van het boekje stond vermeld: "Een 
uitdagend leermiddel voor kinderen. Uw kind leert 
tegelijkertijd allerlei nieuwe woordjes". Dat was dus niet 
alleen op kinderen van toepassing. 
 Ik zag dat het boekje vertaald was uit het Engels. Soms 
leidt dat tot rare woorden, omdat de schrijver en de 
vertaler meestal geen biologen zijn. De gebruikelijke 
biologische terminologie is bij schrijvers vaak niet bekend. 
Maar in het Engels bestaat de verwarring niet, want 
“lamprey” betekent gewoon “prik” en een jong konijntje is 
een “bunny”. In het Engels zou je ook geen onderscheid 
kunnen maken tussen de lamprei en het lamprei, want het 
Engels heeft geen onzijdig lidwoord. Dus het lamprei is een 
echte Nederlandse dierennaam, en ik leerde hem van mijn 
kleinzoon. 
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Hoe smeed je een coalitie? 

Het smeden van politieke coalities is een duivels moeilijke 
opdracht. In de natuur barst het van de coalities, dus 
misschien kunnen politici daar wat van leren. 
 Een samenleving van twee soorten die daar beide 
voordeel van hebben noemt men een symbiose. Denk 
bijvoorbeeld aan het clownvisje dat leeft tussen de 
tentakels van een zeeanemoon; de clownvis heeft een 
voordeel want hij wordt beschermd tegen roofvissen door 
de stekende tentakels van de zeeanemoon, terwijl de 
zeeanemoon ook een voordeel heeft omdat het clownvisje 
andere vissen, die zeeanemonen eten, wegjaagt uit zijn 
territorium. 
 Symbiose komt vaker voor dan biologen in het 
verleden dachten. De laatste jaren zijn diverse spectaculaire 
en volkomen onbekende gevallen van symbiose gevonden. 
Op de bodem van de oceaan, op 2 km diepte, nabij plaatsen 
waar vanuit het binnenste van de aarde gloeiend hete 
gassen naar buiten komen, leven merkwaardige 
kokerwormen. Vroeger wist men er geen raad mee, want 
hoe kunnen die dieren overleven in het stikdonker zonder 
voedsel in het water? Ze hebben niet eens een mond! Het 
blijkt nu dat deze wormen bacteriën houden in een speciaal 
zakvormig orgaan in hun lichaam. Die bacteriën leggen het 
koolzuur uit het water vast en produceren organische 
moleculen die de worm verteert als voedsel. Alleen door 
symbiose kunnen dieren leven op deze extreme plaatsen. 
 De belangrijkste vraag bij een symbiose is hoe het in de 
evolutie kan ontstaan. Als je eenmaal van elkaar 
afhankelijk bent blijft de relatie automatisch in stand, maar 
hoe begin je eraan? Als een soort voordeel heeft bij een 
andere, waarom zou hij dan een tegenprestatie leveren? Hij 
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is beter af als hij het voordeel accepteert maar niks 
teruggeeft. 
 Met modern DNA onderzoek hebben biologen 
gevonden dat er een grote overeenkomst is tussen wat er 
gebeurt bij parasitisme en bij symbiose. Men denkt daarom 
dat veel symbioses beginnen als parasitaire relaties. Een 
van de partijen leeft aanvankelijk parasitair in een gastheer, 
maar de gastheer is gaandeweg veranderd; hij kan de 
schade beperken en heeft de parasiet zogezegd 
gekalmeerd, onder controle gebracht. De parasiet moet 
vervolgens een voordeel leveren aan de gastheer, anders 
wordt hij eruit gegooid. 
 In mijn afdeling op de VU onderzoekt Toby Kiers de 
evolutie van symbioses tussen plantenwortels en 
schimmels. De plant maakt suikers en levert een deel aan 
de schimmel terwijl de schimmel voedingszouten uit de 
bodem aan de plant levert. Het is een klassieke symbiose. 
Maar nu heeft Toby ontdekt dat planten beschikken over 
mechanismen om schimmels die niet goed meewerken af te 
straffen. Sommige schimmels gedragen zich parasitair: ze 
willen wel suikers krijgen maar leveren geen zouten. Die 
schimmels kan de plant herkennen en eruit gooien. Het feit 
dat de plant dat kan is essentieel voor de evolutie van een 
symbiose. 
 Dus dit is de les voor de informateur: kalmeer de 
parasiet, breng hem onder controle en dwing hem tot 
concessies die profijtelijk zijn voor de gastheer, dan heb je 
een goede basis voor een coalitie. Als hij niet meewerkt, 
moet je hem afstraffen. Maar succes is niet gegarandeerd en 
het kan zomaar gebeuren dat de parasiet niet te temmen 
valt en eruit gegooid moet worden. Dan moet je in een 
andere combinatie opnieuw beginnen. 
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Van taille tot heup 

Nadat ik mijn fiets vastgezet had aan een paal stond ik in 
de Nieuwe Doelenstraat even te wachten op mijn collega's 
met wie ik zou gaan eten in het restaurant aan de overkant. 
Ik zag ze al aan komen lopen en ik zwaaide naar ze. Maar 
voor hen uit liep een vrouw, Braziliaans type, dat mijn 
handgebaar opvatte als teken van herkenning. Ze was 
gekleed in een zomerjurkje en ik dacht nog: wat heeft ze 
een goed figuur, maar ze stapte al op me af en omhelsde 
me hartelijk. Na drie zoenen merkte ze dat er iets niet goed 
was en ze zei: "Oh, you are not Hans?" 
 Nee, ik was Hans niet en omdat mijn collega's er bij 
stonden te lachen kon ik me ook niet voor Hans uitgeven. 
Later zag ik haar met die Hans zitten in het restaurant. Hij 
leek helemaal niet op mij en was veel onaantrekkelijker, 
vond ik. 
 Toen de vrouw op me afliep had ik in één oogopslag 
gezien dat ze beeldschoon was. Waarom heb je dat in een 
fractie van een seconde in de gaten? Een van de meest 
consistente aanwijzingen voor lichamelijke 
aantrekkelijkheid is de verhouding tussen taille- en 
heupwijdte. De ideale verhouding is 0.7. Dit getal is zo 
universeel dat er een biologische grondslag voor moet zijn. 
 De ideale verhouding blijkt onafhankelijk te zijn van 
het lichaamsgewicht. Zo is bijvoorbeeld het gewicht van 
Miss America over de jaren steeds afgenomen: de meisjes 
die tegenwoordig de schoonheidswedstrijd winnen zijn 
veel lichter dan vroeger. Maar de taille-heup-verhouding 
van de winnares is steeds hetzelfde gebleven, evenals die 
van de modellen in de Playboy. 
 Kortgeleden hebben Amerikaanse onderzoekers 
proeven gedaan met mannen waarvan het hoofd in een 
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MRI scanner gelegd werd. Ze kregen plaatjes te zien van 
vrouwen die een schoonheidsoperatie ondergaan hadden 
waarbij hun figuur was gecorrigeerd. Het bleek dat als de 
vrouw de ideale taille-heup-verhouding van 0,7 had, de 
hersenen van de mannen geactiveerd werden. Een sterke 
reactie vond men in onderdelen van de hersenen waarvan 
bekend is dat ze te maken hebben met het accepteren van 
beloningen en het nemen van besluiten. Deze studie liet 
zien dat er inderdaad een biologische basis is voor het feit 
dat alle mannen een verhouding van 0,7 zo mooi vinden. 
 De volgende vraag is natuurlijk waarom die waarde 
van 0,7 zo'n sterke voorkeur krijgt. Ook daar is een 
duidelijke reden voor: deze waarde hangt sterk samen met 
vruchtbaarheid en algemene gezondheid. Vrouwen met 
een zandloperfiguur hebben een optimaal gehalte 
vrouwelijk geslachtshormoon in hun bloed en hebben 
minder vaak last van ziektes zoals diabetes en 
eierstokkanker. Dus eigenlijk is de vrouwelijke schoonheid 
niks anders dan een afspiegeling van haar vruchtbaarheid. 
In de evolutie zijn mannen erop geselecteerd om 
vruchtbare vrouwen te kiezen; omdat je de vruchtbaarheid 
niet aan de buitenkant kunt aflezen kies je een afgeleide 
daarvan: een taille-heup-verhouding van 0,7. 
 Wat zou ik graag de Braziliaanse vrouw die mij zo 
hartelijk omhelsde even de maat nemen. Maar eigenlijk 
hoeft het niet. Omdat het beloningscentrum in mijn 
hersenen zo sterk op haar reageerde kan ik er zonder meer 
vanuit gaan dat zij precies de waarde van 0,7 had. 
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Het vuur van de barbecue 

Mijn zoon en schoonzoon ontfermden zich over de 
barbecue en het vlees. Barbecueën is mannenwerk, dat 
weet iedereen, maar waarom is dat eigenlijk? Het heeft 
overduidelijk te maken met een fascinatie voor vuur, die bij 
de man veel sterker ontwikkeld is dan bij de vrouw. Ik 
weet dat zelf heel goed want het stoken van vuurtjes gaat 
ook bij mij terug op een oerdrift. 
 Jaren geleden woonde ik als student op een kamer, vier 
hoog achter in Amsterdam. Die kamer had geen 
verwarming en daarom had ik op het Waterlooplein een 
klein petroleumkacheltje gekocht. Op een avond toen ik het 
kacheltje net gevuld had begon hij op de verkeerde 
plaatsen te branden. Ik had bij het vullen kennelijk een 
beetje petroleum gelekt. Omdat ik bang was dat het behang 
vlam zou vatten besloot ik het kacheltje naar buiten te 
zetten. Ik deed het raam open; daarachter was een plat dak. 
Ik pakte het kacheltje op, maar hij was al behoorlijk heet 
geworden en terwijl ik hem over het raamkozijn tilde liet ik 
hem uit mijn handen vallen. Het gevolg was dat de 
petroleum eruit liep en de vlammen oplaaiden. 
 Ik gooide er aan paar kopjes water over maar dat 
haalde natuurlijk niks uit. Toen dacht ik: "Laat maar 
branden. Dat beetje petroleum is zo opgebrand". Wat een 
gigantische onderschatting van de ernst van de situatie was 
dat! Ik sta er nog steeds versteld van dat ik daar zo 
gemakkelijk over dacht. Het dak was bedekt met een laag 
grind en daaronder asfalt. Gelukkig hadden ze aan de 
overkant van de straat ondertussen de brandweer gebeld. 
 Dat de fascinatie voor het vuur vooral bij mannen 
aanwezig is moet wel te maken hebben met onze 
evolutionaire geschiedenis. Naar we nu weten is de 
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beheersing van het vuur uitgevonden door een voorloper 
van de mens, Homo erectus, ongeveer een miljoen jaar 
geleden. Het moet een geweldige vooruitgang geweest zijn. 
Door vuur te gebruiken kon je vlees roosteren en planten 
koken zodat ze beter eetbaar werden. En passant werden 
ook ziektekiemen onschadelijk gemaakt. Er ging een 
nieuwe wereld open voor Homo erectus. 
 Als je vuur wilt beheersen moet het een zekere 
aantrekkingskracht hebben en je moet er niet bang voor 
zijn. Dit zijn ook de eigenschappen die we aantreffen bij 
barbecuende mannen, inclusief mijzelf op het dak achter 
mijn studentenkamer. Dus het moet haast wel zo zijn dat 
het de mannen van Homo erectus waren die voor het eerst 
het vuur bedwongen. Omdat dit zo'n voordelige 
eigenschap was kregen mannen die de kunst van vuurtjes 
stoken goed beheersten meer nakomelingen. Het is ook 
mogelijk dat vuurtjesstokende mannen door vrouwen 
geprefereerd werden omdat ze daarmee toegang kregen tot 
meer en betrouwbaarder voedsel voor hun kinderen. De 
beheersing van het vuur en de psychologische gesteldheid 
die daarvoor nodig is verspreidde zich zo over alle mensen. 
Maar het was door de evolutie gekoppeld aan typisch 
mannelijke kenmerken zoals het geslachtshormoon 
testosteron; daarom kon die vuurfascinatie bij vrouwen 
niet goed tot uitdrukking komen. 
 Zo zien we tot op de dag van vandaag, in achtertuinen, 
campings en bij buurtfeesten, hoofdzakelijk mannen achter 
de barbecue staan, alsof ze nog steeds Homo erectus zijn. 
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Het genoom van God 

Het is tien jaar geleden dat een belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van de moderne biologie bereikt werd: op 26 
juni 2000 maakten president Bill Clinton, samen met de 
genoompionier Craig Venter en het hoofd van het humane 
genoomproject, Francis Collins, bekend dat de complete 
genetische code van de mens ontcijferd was. 
 Het was eigenlijk niet helemaal waar, want er waren op 
dat moment nog grote gaten in de totale volgorde van de 
letters van het DNA. Het duurde nog tot 2004 voordat men 
die gaten grotendeels gevuld had. Toch was de 
persconferentie op 26 juni 2000 een mijlpaal voor de 
mensheid. "Het boek van het leven ontcijferd" stond er op 
een groot bord te lezen. 
 Sinds die gebeurtenis is de erfelijke informatie 
vastgesteld voor meer dan honderd planten- en diersoorten 
en elke maand komt er wel weer een nieuwe soort bij. Om 
de volledige genetische code van een soort uit te lezen zijn 
tegenwoordig supersnelle machines beschikbaar. De 
informatie die deze machines leveren is zo onvoorstelbaar 
groot dat je maanden bezig bent met alles in elkaar te 
schuiven. Er zijn gigantische rekenpartijen voor nodig met 
computers die miljoenen stukjes DNA vergelijken met 
miljoenen andere stukjes, om zo alles aan elkaar te plakken. 
 Elke nieuwe soort is weer een mijlpaal, maar toch 
neemt de nieuwswaarde per soort af. Tegenwoordig kun je 
een nieuw genoom niet eens in een toptijdschrift 
publiceren, tenzij er iets heel bijzonders mee aan de hand 
is. 
 Het hoofd van ons moleculair laboratorium, Janine 
Mariën, had daarom bedacht dat we pas een echte nieuwe 
mijlpaal zouden bereiken als we het genoom van God 
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zouden uitlezen. Zou God een DNA hebben gelijk aan dat 
van de mens omdat de mens is geschapen naar zijn beeld 
en gelijkenis? Of zou God een totaal andere genetische code 
hebben? 
 Janine kreeg het voor elkaar om een beetje DNA te 
extraheren uit één van de stenen van Axum, die volgens de 
overlevering overblijfselen zijn van de stenen tafelen die 
God aan Moses gegeven heeft en waarop de tien geboden 
gegrift waren. Volgens verschillende bronnen zijn de 
stenen tafelen tussen 900 en 500 voor Christus verdwenen 
uit de tempel van Jeruzalem en terechtgekomen in Axum, 
in Ethiopië. Op die stenen moet een vingerafdruk van God 
achtergebleven zijn. 
 Stilletjes ging Janine aan het werk en ze kwam tot een 
schokkende ontdekking: in het DNA van God kon ze maar 
twee verschillende letters vinden. Normaliter bestaat het 
DNA uit vier verschillende letters. Bovendien bleek dat 
God van elk chromosoom maar één exemplaar heeft, 
terwijl wij al ons DNA in tweevoud hebben. 
 Janine is daarna begonnen aan het DNA van Allah, en 
de eerste gegevens duiden erop dat ook Allah maar één 
exemplaar heeft van elk chromosoom. Nog verrassender is 
dat ook Allah maar twee letters in zijn DNA heeft, maar 
dan de andere twee: Allah is complementair aan God. 
Samen hebben ze de vier letters die wij ook hebben. 
 Dit fantastische verhaal was Janines inzending in onze 
jaarlijkse wedstrijd om de "Ecocup" en ze won daarmee de 
eerste prijs. De viering van het tienjarig bestaan van het 
genoom van de mens, op 26 juni, vond ik een mooie 
aanleiding om het wereldkundig te maken. 
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Laura’s tocht 

Laura mag eindelijk haar solozeiltocht rond de wereld 
beginnen. Ik kan het niet nalaten haar tocht te vergelijken 
met de reizen van Charles Darwin tussen 1832 en 1836 met 
het Engelse onderzoekschip Beagle. Die eerste Beagle-reis 
was de inspiratie voor het project “In het kielzog van 
Darwin” met het schip Stad Amsterdam, waarvan 
wekelijks verslag werd gedaan op de VPRO-televisie. 
 Minder bekend is dat al een tijdje geleden ook een 
Beagle-geïnspireerde reis is begonnen, door de 
Amerikaanse bioloog Craig Venter. Van alle Beagle-reizen 
is deze vanuit wetenschappelijk oogpunt verreweg het 
meest interessant. 
 Craig Venter is een pionier op het gebied van het DNA-
onderzoek. Hij introduceerde in 1995 een revolutionaire 
nieuwe methode om veel sneller dan tot dan toe mogelijk 
werd gehouden de hele genetische code van een soort te 
ontcijferen. Hij had deze methode met succes toegepast op 
een bacterie. In 1998 kondigde hij aan dat hij de nieuwe 
methode ook zou toepassen op de mens en dat hij de klus 
in drie jaar zou klaren. Dat was een schok voor Francis 
Collins, leider van het “Human Genome Project” dat toen 
al jaren bezig was en gebruik maakte van de klassieke 
methode. Het humane genoomproject was in 1990 gestart 
en men dacht vijftien jaar nodig te hebben. Craig Venter 
zou hen met gemak inhalen. 
 De zaak werd gesust met de bekende persconferentie 
op 26 juni van het jaar 2000, waarbij president Bill Clinton 
samen met de twee kemphanen, Craig Venter en Francis 
Collins, aankondigde dat men nu “het boek van het leven” 
vrijwel ontrafeld had.  
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 Craig Venter zei “We gaan nu beginnen aan de eeuw 
van de biologie”. Nu de genetische code van de mens 
volledig bekend was en men alle 24.000 genen in de peiling 
had, kon men een begin maken met het onderzoek naar de 
functie van al die genen, hun onderlinge samenhang en hoe 
ze invloed hebben op het uiterlijk, het gedrag en de ziektes 
van de mens. Die uitspraak van Venter citeer ik vaak bij 
lezingen omdat hij zo goed aangeeft waar we in de biologie 
staan. 
 Craig Venter is na zijn pionierswerk in 2003 begonnen 
met een reis om de wereld met zijn jacht Sorcerer II. Hij 
nam geregeld een monster van 200 liter zeewater, stuurde 
dat naar zijn laboratorium en analyseerde al het DNA dat 
er in zat. Zijn werk heeft een onvoorstelbare hoeveelheid 
nieuwe informatie opgeleverd. Niet alleen zag hij 
duizenden nieuwe soorten in de oceaan, hij vond ook 
talloze onverwachte genen waarvan de functie nog totaal 
onbekend was. Zijn werk illustreert bij uitstek het 
“discovery”-karakter van de moderne biologie. 
 Laura is een pionier, net als Craig Venter. Toch duurde 
het een jaar voordat de kinderbescherming ervan overtuigd 
was dat ze het zou redden. Maar ja, wie laat er nu ook 
iemand gaan met een bootje dat “Guppy” heet? Ze had 
haar schip natuurlijk “Beagle” moeten noemen. En ze had 
een e-reader met de verzamelde werken van Charles 
Darwin moeten meenemen om wakker te blijven. Laura 
had haar Beagle-reis in het Darwinjaar 2009 kunnen 
beginnen; een gemiste kans! 
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Voetballen met je spiegelneuronen 

Na afloop van de vergadering keken we naar de tweede 
helft van de wedstrijd tegen Brazilië. Een collega vertelde 
me dat hij vroeger jarenlang voetbaltrainer was geweest. 
"Ik was altijd bekaf na een wedstrijd" zei hij, "Nog meer 
dan de spelers. Ik stond het gras uit de grond te trekken". 
"Het zijn je spiegelneuronen" zei ik. 
 Italiaanse onderzoekers maakten in 1992 voor het eerst 
melding van deze merkwaardige hersencellen. Ze zetten 
een makaak in een stoel en lieten hem een stukje voer 
pakken dat op een plankje voor hem gepresenteerd werd. 
Tegelijkertijd keken ze naar de activiteit van de 
hersencellen. Toen ontdekten ze dat sommige hersencellen 
ook reageerden als de aap niet zelf het stukje voer pakte, 
maar de onderzoeker. De aap speelde als het ware "pak 
voer" in zijn hersenen zonder die actie daadwerkelijk uit te 
voeren. Apen kunnen kennelijk de bewegingen die ze zien 
in hun hersenen imiteren alsof ze het zelf doen. De 
hersencellen die hierbij actief zijn noemt men 
"spiegelneuronen", omdat ze een afspiegeling zijn van het 
gedrag zelf. 
 Uit eigen ervaring ken ik de situatie ook: bij de 
bevalling van mijn kinderen ging ik automatisch 
meepuffen en zuchten met mijn vrouw, alsof ik zelf dat 
kind ter wereld moest brengen. Na de bevalling was ik 
bekaf. 
 Nu zijn er biologen, onder andere de Nederlandse 
apendeskundige Frans de Waal, die beweren dat 
spiegelneuronen niet alleen bij het imiteren van 
bewegingen een rol spelen, maar ook bij het imiteren van 
gevoelens. Als je iemand ziet die pijn of verdriet heeft, 
worden in je hersenen de centra geactiveerd die ook actief 
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worden als je zelf pijn of verdriet hebt. Bij een droeve 
gelegenheid waarbij veel mensen huilen ga je automatisch 
zelf ook huilen. Wat om je heen gebeurt activeert een 
soortgelijk patroon in je eigen hersenen, dat vervolgens ook 
uitgevoerd kan worden. 
 Volgens dezelfde redenering is de werking van 
spiegelneuronen gestoord bij mensen met weinig 
vermogen tot empathie, zoals autisten. Zij zijn niet in staat 
om zich een voorstelling te maken van de gemoedstoestand 
van een ander. Ook vinden sommigen dat de werking van 
spiegelneuronen sterker is ontwikkeld bij vrouwen dan bij 
mannen, waardoor vrouwen zich gemakkelijker door de 
gemoedstoestand van andere mensen laten beïnvloeden. 
 Toch worden onder hersenonderzoekers al deze 
conclusies uitermate voorbarig gevonden en zelfs 
discutabel. Het bestaan van spiegelneuronen bij makaken 
wordt niet betwist, maar of het iets te maken heeft met 
empathie is zeer de vraag. 
 Toch kon ik op basis van de spiegelneuronentheorie 
verklaren waarom mijn collega zo moe werd langs de lijn 
als hij naar zijn elftal keek. Hij voerde in zijn hoofd alle 
bewegingen uit die zijn spelers op het veld uitvoerden. Hij 
deed als het ware elf keer de wedstrijd in dezelfde 90 
minuten. 
 Bij het kijken naar de wedstrijd tegen Brazilië had ik 
ook die ervaring: toen Wesley boven de verdediging 
uitsprong voelde ik mijn eigen benen spannen. Ik bewoog 
mijn hoofd precies goed onder de bal, gaf een knikje en 
daar lag de bal in het doel. Ook bij de kopbal van Arjen 
tegen Uruguay ging het zo. Maar bij de finale tegen Spanje 
lieten mijn spiegelneuronen me in de steek. Hebben ze 
daarom verloren? 
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Massificatie 

Het mooie van die voetbalgekte is dat het ook weer 
overgaat. Ik gunde Oranje de wereldbeker en ik heb ook 
niks tegen mensen die een feestje bouwen, maar dat 
massagedrag is niks voor mij. 
 Ik ben een kind van de jaren zestig en in die tijd was 
het mode om je af te zetten tegen de massa. Als iedereen 
iets deed wilde jij dat juist niet. Er was zelfs een term voor: 
massificatie. We hadden er op school wilde discussies over. 
Dat zou ons nooit overkomen! Toch zijn van de drie idealen 
van de jaren zestig: seksuele vrijheid, democratie en afkeer 
van de massa, alleen de eerste twee werkelijkheid 
geworden. Onder invloed van de media en de commercie is 
het massagedrag in de moderne maatschappij zo 
ingeburgerd dat je nauwelijks meer in de gaten hebt dat je 
met zijn allen hetzelfde aan het doen bent. 
 Is er een biologische grondslag voor massagedrag? 
Talloze diersoorten leven in groepen, soms kleine van 
enkele tientallen, soms grote kuddes van honderden of 
duizenden dieren. Kennelijk zijn er grote voordelen 
verbonden aan het leven in groepen. Met zijn allen tegelijk 
kun je gemakkelijker voedsel ontdekken en bemachtigen. 
Maar het allerbelangrijkste voordeel van het leven in 
groepen is wel dat je beter beschermd bent tegen 
roofdieren. Als groep heb je een naderend roofdier veel 
sneller in de gaten, omdat er altijd wel iemand om zich 
heen kijkt. Als één dier het gevaar ziet aankomen kan hij 
door een eenvoudig waarschuwingssignaal de hele groep 
alarmeren. Een roofdier vindt het moeilijk om een prooi uit 
een groep te pikken vanwege het verwarringseffect van een 
bewegende menigte. 
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Maar er kleven ook een hoop nadelen aan het leven in 
groepen; het belangrijkste is dat je elkaar in de weg zit. 
Omdat je met zijn allen op dezelfde plek aan het eten bent 
is er veel onderlinge concurrentie. Dat werkt negatief op de 
hoeveelheid voedsel die elk dier kan bemachtigen. De 
Nederlandse bioloog Carel van Schaik deed in de jaren 80 
al onderzoek aan een apensoort, de langstaartmakaak, in 
een natuurgebied op Sumatra. Uit zijn werk bleek duidelijk 
dat makaken die in grote groepen leven, langer onderweg 
zijn om nieuwe plekken te vinden en per vrouwtje minder 
jongen krijgen. Bovendien heb je in grote groepen eerder 
last van besmettelijke ziektes. 
 Dus het leven in groepen heeft zowel voor- als nadelen: 
als de kans om door een roofdier aangevallen te worden 
groot is en er is voldoende voedsel, doe je er beter aan grote 
groepen te vormen. Maar als het voedsel schaars is en de 
kans om aangevallen te worden is niet zo groot, dan kun je 
beter in een kleine groep of in je eentje opereren. 
 Ook in de evolutie van de mens is het leven in groepen 
belangrijk geweest, al waren die groepen aanvankelijk 
klein en beperkt tot familieclans. Pas nadat de mens zich op 
vaste plekken vestigde en landbouw begon te bedrijven, 
ongeveer 10.000 jaar geleden, ontstonden grotere groepen. 
Maar die groepen waren nooit zo groot als de menigtes die 
het Nederlandse voetbalteam omgeven. Zulke enorme 
massaliteit kan alleen ontstaan met hulp van moderne 
communicatiemiddelen en heeft geen tegenhanger in ons 
evolutionaire verleden. Daarom blijft het bij incidentele 
uitbarstingen. Gelukkig maar. 
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Het bloed kruipt waar het nodig is 

Ik zag op de televisie hoe een Tour de France-renner 
geïnterviewd werd. Er kwam niet veel zinnigs uit zijn 
mond. Ik dacht: "Hij kan het ook niet helpen; het bloed zit 
nog in zijn benen". 
 Veel mensen denken dat ons bloedvatstelsel te 
vergelijken is met een centrale verwarming: het hart pompt 
het bloed door een systeem van grote en kleine buizen. 
Maar feitelijk is ons bloedvatstelsel heel flexibel: het bloed 
wordt vooral daarheen gestuurd waar het nodig is. Tijdens 
lichamelijke inspanning kan er wel tien keer zoveel bloed 
door de spieren stromen als in rust! Dit wordt geregeld 
doordat op talloze plaatsen de bloedvaten kunnen 
samentrekken en verwijden, en doordat allerlei 
dwarsverbindingen in de haarvaten afgeknepen of 
opengezet kunnen worden. Daardoor blijft de bloeddruk 
als geheel hetzelfde, terwijl toch het ene orgaan veel meer 
bloed krijgt dan het andere. Het is een gecompliceerd 
regelsysteem dat onder invloed staat van het zenuwstelsel 
en de hormonen, zonder dat we het merken. We zien die 
regelwerking nog het duidelijkst bij de erectie van de penis, 
waarbij een heel orgaan van vorm verandert door 
toestroming van bloed. 
 Dat het bloed niet overal kan stromen weet ik ook uit 
mijn ervaring als schaker, jaren geleden op de schaakclub. 
Als je in een moeilijke partij zat, waarbij al het bloed naar je 
hersenen trok, en je moest, nadat je nog snel een geniale zet 
gedaan had, even naar de WC, dan had je moeite iets te 
vinden in je broek. 
 Nu schijnt het zo te zijn dat voetballer Robin van Persie 
bij een training wel eens gefotografeerd is met een 
opmerkelijk gevulde broek, maar daarvoor kan maar één 
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verklaring zijn: hij trainde niet hard genoeg, tenzij waar is 
wat Ronald Giphart daarover schreef in de Volkskrant: dat 
hij een cornerpaaltje in zijn broek verstopt had. 
 Wielrenner Gert-Jan Theunisse kreeg testosteron-
injecties, volgens zijn dokter om zijn liefdesleven nog een 
beetje op peil te houden, maar hij gebruikte die extra 
testosteron natuurlijk om nog harder te fietsen. 
 Twee dingen die allebei veel energie vragen gaan ten 
koste van elkaar. Dit principe is in de biologie erg bekend. 
Biologen hebben het over "energieallocatie". Charles 
Darwin schreef al dat je koeien niet tegelijkertijd kunt 
selecteren op melkproductie en op vleesproductie. En bij 
het veredelen van kool kun je variëteiten kweken die een 
mooie grote krop maken, maar die variëteiten geven geen 
overvloedige zaadproductie. 
 Feitelijk is deze wet al ouder dan Darwin. Ook Goethe, 
die vóór Darwin leefde in de achttiende eeuw, had er al een 
opmerking over. Goethe was niet alleen schrijver en dichter 
maar ook een halve bioloog, van het romantische soort. Hij 
heeft niet veel blijvends achtergelaten voor de biologie, 
maar deze uitspraak van hem is erg bekend: "Om aan de 
ene kant uit te geven moet de natuur aan de andere kant 
zuinig zijn". 
 Op basis van Goethe's principe kan ik een advies geven 
aan vrouwen die 's avonds op de bank te maken hebben 
met een al te opdringerige man: daag hem uit tot een 
partijtje schaak. Je moet wel goed tegenspel geven 
natuurlijk, zodat zijn hersens kraken, vooral in het 
eindspel, maar dan zul je zien dat je al die tijd geen last van 
hem hebt. 
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Warm zaad 

De zomervakantie is bij uitstek de tijd om een goed boek te 
lezen. Ik pakte "Over voortplanting" van Aristoteles. Ik heb 
dat boek een tijdje geleden gekregen van de Historische 
Uitgeverij omdat ik een klusje voor ze gedaan had. 
 De Historische Uitgeverij heeft acht boeken van de 
Griekse wijsgeer Aristoteles, die leefde van 384 tot 322 vóór 
Christus, in Nederlandse vertaling uitgegeven. Ik ben daar 
blij om want ik heb weliswaar jaren geleden het 
gymnasium gevolgd en toen vijf jaar Grieks gehad, maar 
Aristoteles in het Grieks lezen, dat gaat me te ver. 
 In het boek "Over voortplanting" bespreekt Aristoteles 
onder meer de vraag hoe het komt dat het ene kind een 
jongetje wordt en het andere kind een meisje. Vóór hem 
had de natuurfilosoof Anaxagoras daar al een theorie over. 
Anaxagoras stelde dat jongetjes uit het zaad van de rechter 
testikel kwamen en meisjes uit de linker testikel. Het 
mannelijk geslacht werd geassocieerd met warmte en 
iedereen weet, zo redeneerde hij, dat mannen warmer zijn 
dan vrouwen en dat de rechterkant van het lichaam 
warmer is dan de linkerkant. Ook was het volgens hem zo 
dat kinderen die aan de rechterkant van de baarmoeder 
groeiden jongens werden terwijl een kind aan de linkerkant 
een meisje leverde. Men raadde aan dat oudere mannen die 
graag mannelijke opvolgers voor hun bedrijf wilden, vooral 
de liefde moesten bedrijven in de zomer, als hun zaad 
lekker warm was. 
 Bij die associatie van warmte met mannelijkheid kan ik 
me wel iets voorstellen. Inderdaad is mijn ervaring dat 
vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Kennelijk 
was dat bij de oude Grieken ook al zo. Een belangrijke 
functie van een man in bed bestaat uit het opwarmen van 
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de vrouw. Als een vrouw alleen is, of als ze een man heeft 
die altijd later in bed kruipt, is ze aangewezen op een 
elektrische deken. 
 Maar volgens Aristoteles klopt het verhaal van 
Anaxagoras niet, want dan zouden mannen bij wie je de 
rechter testikel weghaalt alleen meisjes kunnen krijgen. 
Trouwens, hoe zou je moeten verklaren dat er soms 
tweelingen geboren worden die aan dezelfde kant van de 
baarmoeder liggen en waarvan de één een meisje is en de 
ander een jongen? 
 Toch heeft de temperatuur er mee te maken. Aristoteles 
stelde dat de man borg staat voor de beweging en de vorm 
van de vrucht, terwijl de vrouw de materie bijdraagt. De 
warmte van het zaad zorgt voor beweging. Als het zaad 
goed "gestoofd" is en sterker is dan de kouwelijke invloed 
van de vrouw wordt er een jongetje geboren. 
 Het grappige is dat een effect van de temperatuur op 
het geslacht van de nakomelingen in het dierenrijk niet 
ongebruikelijk is. Vooral bij reptielen en vissen komt het 
voor dat de eieren zich tot mannetje of vrouwtje kunnen 
ontwikkelen, afhankelijk van de temperatuur van de 
omgeving. De Mississippi-alligator bijvoorbeeld produceert 
bij temperaturen onder 30ºC alleen vrouwtjes. Maar bij 
schildpadden is het omgekeerd: zij produceren meer 
vrouwtjes als het warm is. 
 Bij het lezen van Aristoteles moest ik denken aan al die 
vrijpartijen van deze zomer, op zwoele stranden van 
tropische eilanden, in snikhete hotelkamers en in broeierige 
tentjes. Zouden daar allemaal jongetjes van komen? 
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De kick van een paard 

Op een congres in Brazilië had ik mijn eerste 
paardrijervaring. Ik had tot dan toe niks met paarden. 
Paarden behoorden voor mij tot het domein van de meisjes. 
Dat eindeloze kammen en borstelen, gevolgd door een 
rondje huppelen in de manege, het heeft me nooit 
aangetrokken. 
 Ik heb me vaak afgevraagd waarom meisjes zo 
gefascineerd zijn door paarden. Misschien veroorzaken 
deze dieren een golfje van oxytocine in de hersenen. 
Oxytocine is een hormoon dat vrijkomt als kinderen 
geknuffeld worden. Bij volwassenen speelt oxytocine een 
rol bij emoties als liefde, vertrouwen en hechting. Het 
hormoon is ook betrokken bij het aanschieten van melk bij 
borstvoedende vrouwen. Oxytocine wordt wel het 
knuffelhormoon genoemd. 
 Mijn eerste paardrijervaring had niks te maken met 
knuffelen. Het congres in Brazilië werd georganiseerd in 
een pousada, een landelijk gelegen conferentiecentrum in 
een omgeving van uitgestrekte velden en bossen. Achter de 
pousada was een boerderij waar ze paardrijles gaven. Op 
een vrije middag zei mijn Amerikaanse collega: kom, we 
gaan een eindje paardrijden. 
 Ik had voor die tijd nog nooit op een paard gezeten. De 
Braziliaanse cowboy die ons instrueerde legde in tien 
seconden uit hoe je het paard moest besturen: je pakt beide 
teugels met één hand vast; trek je naar rechts, dan gaat het 
paard rechtsaf; hetzelfde geldt voor links en als je de 
teugels naar je toe haalt houdt hij in. Als je naar voren leunt 
en je trapt het paard zachtjes in zijn buik gaat hij in galop. 
Zo gemakkelijk is het! 
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 We reden met zijn drieën in rustig draftempo door de 
mooie omgeving. Op een gegeven moment gebaarde de 
cowboy dat we naar voren moesten gaan hangen en het 
paard een schopje in zijn buik moesten geven. Toen gingen 
we in galop verder. We stoven over de velden en door het 
bos, dwars door ondiepe riviertjes, waarbij het water hoog 
opspatte. Het was natuurlijk totaal onverantwoord om 
gelijk te gaan galopperen met mensen die voor het eerst op 
een paard zitten. Toch was het een fantastische ervaring. 
Terug in het hotel moest ik het wel bezuren, want mijn 
achterwerk was totaal ontveld en het bloed liep tussen mijn 
billen. 
 Na het congres ging ik nog een weekje op vakantie in 
het natuurgebied Pantanal. Ook daar gingen we 
paardrijden en mijn eerste les kwam goed van pas; ik kon 
toen net doen alsof ik een volleerd ruiter was. 
 Waarom reageer ik anders op een paard dan een 
paardenmeisje? Bij meisjes hebben paarden kennelijk de 
juiste combinatie van zachte beharing en krachtige 
uitstraling, die nodig is voor een puls van het 
knuffelhormoon oxytocine. Het zou mij niet verbazen als 
de reacties van meisjes ten opzichte van paarden, konijnen, 
teddyberen en barbiepoppen biologisch gesproken 
ongeveer hetzelfde zijn. Waarschijnlijk draait het allemaal 
om de enorm sterke binding die een moeder aangaat met 
haar baby. Het geknuffel van meisjes met paarden is 
wellicht een noodzakelijke voorbereiding op het 
moederschap. 
 Zelf ben ik ook niet vrij van knuffelneigingen en 
ongetwijfeld speelt oxytocine daarbij een rol. Maar een 
paard is niet in staat om mijn knuffelhormoon te activeren. 
Een paard geeft mij eerder een adrenalinekick. 
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Lachwekkende dieren 

Aan de overkant van de grasvlakte, vrij dicht bij de hut, 
scharrelde een grote miereneter. Het beest was groter dan 
ik verwachtte, maar hij zag er lachwekkend uit. Die enorme 
staart en dat hele kleine kopje met die rare snuit, ik kon 
mijn lachen niet houden. 
 Ik was op vakantie in het natuurgebied Pantanal, in 
Brazilië. Vanaf de hut waar we een paar dagen met een 
groep ecotoeristen verbleven maakten we elke dag 
excursies waarbij we zoveel mogelijk vogels en zoogdieren 
probeerden te spotten. Het viel me op hoeveel dieren van 
Zuid-Amerika er gewoonweg raar uitzien. Neem 
bijvoorbeeld de capibara. We zagen grote groepen aan de 
waterkant struinen. Die beesten zien eruit als marmotten, 
maar ze zijn bijna even groot als een varken. Op het eerste 
gezicht denk je dat ze dichtbij zijn, maar dat is 
gezichtsbedrog; het komt omdat ze zo groot zijn. Ze maken 
trouwens ook een knorrend geluid. 
 Ook als je denkt aan andere Zuid-Amerikaanse dieren 
zoals luiaards, armadillo's en tapirs realiseer je je hoe 
afwijkend de fauna van Zuid-Amerika eigenlijk is. Het 
enige dier in de Pantanal dat er een beetje normaal uitziet is 
de jaguar, maar die hebben we niet gezien, ondanks dat we 
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat naar het beest 
uitkeken. Jaguars zijn niet erg zeldzaam in dit deel van 
Brazilië, maar ze laten zich erg moeilijk bekijken; de gids 
had er zelf ook nog maar drie keer een waargenomen. 
 Waarom is de fauna van Zuid-Amerika eigenlijk zo 
afwijkend van die van de andere continenten? Er is zelfs 
een hele groep zoogdieren, de tandlozen, die alleen in 
Zuid-Amerika voorkomen en nergens anders. Het heeft te 
maken met het feit dat tijdens de evolutie van de 
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zoogdieren Zuid-Amerika een geïsoleerd eiland was. Zo'n 
100 miljoen jaar geleden was Zuid-Amerika afgedreven van 
Afrika maar het had nog geen verbinding met Noord-
Amerika. Dus de evolutie moest het doen met de dieren die 
daar toevallig zaten. Ze evolueerden volledig gescheiden 
van de rest van de wereld. Het continent van Europa en 
Azië is veel groter en daarom zie je daar minder 
eilandeffecten. Bovendien is het oost-west gericht zodat 
dieren gemakkelijk binnen één klimaatzone kunnen 
migreren. 
 De jaguar is een soort van veel recentere datum. De 
voorouders van de katachtigen leefden zo'n 20 miljoen jaar 
geleden in Azië en Europa en konden via de Beringstraat 
naar Noord-Amerika trekken. Toen Noord- en Zuid-
Amerika contact maakten via de landengte van Panama, 
dat was 3 miljoen jaar geleden, kon de jaguar Zuid-
Amerika bevolken. De capibara en de miereneter leefden 
daar toen al miljoenen jaren. 
 Terwijl ik door mijn kijker naar de miereneter zat te 
kijken dacht ik: "Je ziet er raar uit miereneter, om niet te 
zeggen belachelijk. Maar je kunt er niets aan doen want het 
komt doordat jouw continent afgedreven was; je 
voorouders leefden op een eiland". Het beest keek even in 
mijn richting en ik zag hem denken: "Man, je ziet er zelf 
nog veel gekker uit. En wat dacht je van die olifanten en 
giraffen die bij jullie voorkomen, die zien er pas raar uit!" 
Zo heeft elk beest wel iets belachelijks. 
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Rankende helmbloem 

Bij een boswandeling op de Veluwe zag ik een plantje dat 
ik goed kende maar waarvan de naam me niet direct te 
binnen wilde schieten. Het kruipende plantje, met kleine 
bleekgele bloempjes, groeide aan de rand van het bos. Ik 
wist dat het een stikstofindicator was, dat wil zeggen dat 
hij goed gedijt in bossen waar veel ammoniak in de lucht 
zit. Inderdaad reed even verderop een meisje op een paard 
rond, kennelijk was er een boerderij. 
 Ik heb het betreffende plantje vaak gezien toen ik, jaren 
geleden, onderzoek deed aan zure regen. Ik maakte toen 
elk jaar met een stel studenten een tocht langs twaalf 
bossen op de Veluwe. We noteerden de vitaliteit van de 
dennenbomen en we namen bodemmonsters die op het 
laboratorium geëxtraheerd werden om het bodemleven te 
bestuderen. Bij die monstertochten overnachtten we in 
Ermelo, in een vakantiehuisje van de ouders van één van 
de studenten en daar hadden we altijd een gezellige avond. 
 Terwijl ik dit zo allemaal aan het bedenken was schoot 
de naam van het plantje me weer te binnen: rankende 
helmbloem. Het is op de Veluwe een vrij algemene 
verschijning, maar in Noord- en Zuid-Holland komt hij 
nauwelijks voor. Daarom kom ik het plantje nooit tegen bij 
mijn dagelijkse activiteiten en is het zeker 20 jaar geleden 
dat ik voor het laatst aan hem gedacht heb. Toch zat de 
naam nog ergens diep in mijn geheugen verborgen en kon 
ik hem weer tevoorschijn halen door drie dingen er bij te 
halen: context (zure-regen-onderzoek, studenten in 
vakantiehuisje), plaats (bossen op de Veluwe) en tijd (eind 
jaren tachtig). 
 Dit is zoals het geheugen werkt. In onze hersencellen 
worden herinneringen als het ware voorzien van labels 
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waar de plaats, de tijd en de context op genoteerd staan. 
Daarom is het erg moeilijk om je dingen te herinneren als 
de tijd, de plaats of de context niet kloppen met het label. 
Zo zag ik bijvoorbeeld eens een studente biomedische 
wetenschappen die werkte als serveerster in een strandtent 
op Texel. Binnen de context van een collegezaal op de Vrije 
Universiteit had ik haar direct herkend, maar nu ze 
serveerster was op een terras kon ik niet op haar naam 
komen. Zij herkende mij wel trouwens, wat tegelijkertijd 
aangeeft dat er nogal grote verschillen zijn tussen mensen 
in de werking van het geheugen. 
 Dingen die we meemaken worden in eerste instantie 
opgeslagen in het korte termijngeheugen, waar ze ook weer 
gemakkelijk uit kunnen verdwijnen. Maar als we dingen 
leren treden er permanente veranderingen op in de 
hersenen. Die veranderingen hebben vooral te maken met 
de sterkte van de contacten tussen hersencellen. 
Zenuwcellen communiceren met elkaar met behulp van 
elektrische stroompjes en chemische boodschappers. 
Sommige contactplaatsen tussen zenuwcellen zijn zo 
ingericht dat de signalen die aan andere cellen worden 
doorgegeven permanent kunnen veranderen onder invloed 
van ervaringen. Vooral als die ervaringen zich vaak 
voordoen of als de herinneringen vaak worden opgeroepen 
worden de contacten tussen zenuwcellen versterkt. Zo 
ontstaat een netwerk van geheugensporen in de hersenen. 
Die geheugensporen bevatten informatie over plaats, tijd 
en context van een bepaalde herinnering. 
 Beste rankende helmbloem: bedankt dat je de werking 
van het geheugen weer even bij mij hebt wakker geroepen! 
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Is de Mexicaanse griep een zwarte dame? 

Ik moest voor mijn afdeling Ecologie aan de Vrije 
Universiteit een lijst invullen waarin ik geacht werd aan te 
kruisen wat er zal gebeuren als 30% van het personeel 
uitvalt vanwege de Mexicaanse griep. Welke activiteiten 
kunnen nog wel doorgang vinden en waar gaat het mis? Ik 
zat met die lijst in mijn maag, maar gelukkig is die 
Mexicaanse griep volgens de laatste berichten niet erg 
gevaarlijk en hoeven we ons geen zorgen te maken. 
 In de natuur gaat het er heel wat harder aan toe. 
Vogelbescherming Nederland maakte vorige week bekend 
dat onder wilde vogels op dit moment een parasitaire 
ziekte heerst, "het geel". Voorheen was deze ziekte alleen 
bij duiven bekend, maar nu hebben ook wilde vogels, 
vooral vinken, merels en eksters, er last van. In Duitsland 
zijn al tienduizenden zangvogels overleden; misschien gaat 
dat in Nederland ook gebeuren. De ziekte wordt 
veroorzaakt door een eencellige parasiet, Trichomonas. 
 Parasieten hebben een grote invloed op de evolutie. Ze 
dwingen de gastheer tot aanpassingen want als die niets 
doet gaat hij dood of krijgt hij geen nakomelingen. Het 
afweersysteem van de gastheer wordt continu uitgedaagd 
om te veranderen onder invloed van steeds weer nieuwe 
ziektes en parasitaire infecties. De evolutionaire werking 
van parasieten wordt vaak geïllustreerd onder verwijzing 
naar de Zwarte Dame uit Alice in Wonderland. In 1973 
schreef de Amerikaanse onderzoeker Leigh Van Valen een 
artikel waarin hij deze gelijkenis introduceerde. 
 Van Valen had het in het Engels over de "Red Queen", 
wat in het Nederlands vaak vertaald wordt met "Rode 
Koningin", maar iedereen die het boek Alice in 
Wonderland van Lewis Carroll gelezen heeft weet dat de 
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"Red Queen" feitelijk een zwart schaakstuk is. Lewis 
Carroll gebruikte rood en wit voor de twee partijen, 
kennelijk omdat hij een schaakspel van ivoor of been voor 
ogen had dat in zijn tijd vaak rood en wit was gekleurd. 
Verder hebben schakers het meestal over de dame in plaats 
van de koningin, daarom vertaal ik "Red Queen" met 
"Zwarte Dame". 
 In het boek van Lewis Carroll komt Alice terecht in een 
krankzinnig schaakspel nadat ze in de salon door de 
spiegel gestapt is. Met name de zwarte dame is een irritant 
mens dat allerlei rare vragen stelt. Op een gegeven moment 
pakt ze de hand van Alice vast en beginnen ze samen te 
rennen. Na een tijdje keihard lopen rusten ze uit en Alice 
kijkt om zich heen. "We zijn nog steeds op dezelfde plek" 
zegt ze. "In ons land kom je ergens anders als je een tijdje 
hardloopt". De zwarte dame zegt: "Wat een langzaam 
landje! Hier moet je zo hard mogelijk rennen om op 
dezelfde plaats te blijven. Als je ergens anders wilt komen 
moet je twee keer zo hard rennen." 
 Het verhaal van Alice illustreert het principe van 
"stilstand is achteruitgang”. Zo is het ook in de evolutie. 
Als je je niet aanpast aan een parasiet ga je achteruit. 
Waarschijnlijk zal dat bij de arme zangvogels wel 
gebeuren: vele zullen sterven, maar degene die overblijven 
zijn sterker geworden. Bij onze Mexicaanse griep zal het 
anders lopen. Wij hebben ons gewapend met medicijnen 
zodat we niet hoeven te rennen met de zwarte dame. 
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Sacha's kwallen 

Nieuwslezeres Sacha de Boer vertelde dat aan de 
noordkust van Spanje verschillende stranden gesloten 
waren vanwege een "kwallenplaag". Het woord kwal nam 
ze wel drie keer in de mond: er was een kwallenplaag, 
mensen konden allergisch zijn voor kwallen en sommigen 
moesten na een kwallenbeet in het ziekenhuis opgenomen 
worden. Het beest waar het om ging heette het Portugees 
oorlogsschip. Maar Sacha: Portugese oorlogsschepen zijn 
helemaal geen kwallen; het zijn poliepen! 
 Poliepen zijn ongeveer net zo verschillend van kwallen 
als wij verschillen van, bijvoorbeeld, vogels. Je zegt ook 
niet: "Er waren weer heel wat vogels op de been bij de Gay 
Parade". 
 Het Portugees oorlogsschip is een kolonie poliepen die 
met hun voeten aan elkaar vast zitten en met hun kop in 
het water hangen. Aan hun voet vormen ze een gasblaas 
waardoor ze met zijn allen blijven drijven. Die blaas ziet 
eruit als een zeil, vandaar dat ze in het Nederlands 
Portugees oorlogsschip genoemd worden. Ze kunnen heel 
groot worden, met tentakels van tientallen meters lengte. 
Maar de exemplaren voor de kust van Spanje waren kleine 
dieren die gemakkelijk met een schepnet uit het water 
gevist konden worden. 
 Het Portugees oorlogsschip is een bijzonder beest, want 
poliepen drijven meestal niet vrij in het water maar zitten 
vast op de bodem. Vaak kunnen ze kolonies vormen, dat 
wil zeggen dat een individu zich kan vertakken en 
meerdere hoofden krijgt. 
 Heel bekend is de zoetwaterpoliep Hydra, die in 
aquaria gehouden kan worden. Hydra dankt zijn naam aan 
een monster uit de Griekse mythologie, dat verslagen werd 
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door de held Heracles. Hydra was een slang met negen 
koppen. Het probleem was, zodra Heracles er een kop 
afsloeg groeiden er weer twee aan. Dat schoot natuurlijk 
niet op. Gelukkig kreeg Heracles hulp van Jolaus die met 
een brandende boomstam elke keer dat Heracles een kop 
eraf sloeg de wond dichtschroeide zodat er geen nieuwe 
kop kon bijgroeien. De echte Hydra in het aquarium heeft 
ook meerdere hoofdjes. 
 Kwallen en poliepen behoren beide tot de neteldieren. 
Die naam danken ze aan de netelcellen waarmee ze kunnen 
steken, ongeveer zoals een brandnetel. De term 
kwallenbeet is niet correct want ze hebben geen tanden 
waarmee ze kunnen bijten. Ze vangen hun prooi op een 
passieve manier. Kleine visjes en kreeftjes die verstrikt 
raken tussen de tentakels, worden door de netelcellen 
verdoofd, waarna ze naar de mond gebracht worden. 
 Het toeval wil nu dat mijn collega, op de dag van de 
betreffende uitzending van het NOS-journaal, mij trots een 
fotoboek van Sacha de Boer liet zien. Hij was haar een 
keertje tegengekomen op het strand, toen ze allebei een foto 
stonden te maken van de ondergaande zon. Sacha is 
namelijk behalve de beste nieuwslezeres van Nederland 
ook nog fotograaf. Nota bene had mijn collega een 
gesigneerd exemplaar van haar fotoboek gekregen met de 
aantekening "Een toevallige ontmoeting". 
 Dus nu doe ik mijn eigen, waarschijnlijk vruchteloze, 
poging om in contact te komen met een teeveebabe: Beste 
Sacha, waarschijnlijk is het niemand opgevallen dat je het 
Portugees oorlogsschip onterecht een kwal noemde. Maar 
als je nog eens een keer iets biologisch moet voorlezen en je 
twijfelt of het wel klopt, bel me dan gerust op en ik zal je 
precies uitleggen hoe het zit. 
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Tutu's genen tutti bene 

Aartsbisschop Desmond Tutu, van de Anglicaanse kerk in 
Zuid-Afrika, kondigde een paar weken geleden aan dat hij 
zich terugtrok uit de openbaarheid om te gaan genieten 
van een kopje rooibosthee. Hij heeft het verdiend. Ik heb 
altijd een zwak gehad voor die man vanwege zijn 
onverwoestbare energie en humor. 
 Ik liep een keer bijna tegen hem aan. Hij stond gewoon, 
in het wild, op de Prins Hendrikkade in Amsterdam te 
wachten op een taxi. Ik wilde nog roepen: "Ha die Toet, 
alles goed?", maar ik durfde het niet. Ik liep in een klein 
boogje om hem heen. Tutu kwam vaak in Nederland en 
bezocht verschillende keren de Vrije Universiteit, omdat de 
VU een speciale relatie heeft met Zuid Afrika. 
 Wat Tutu niet vertelde toen hij afscheid nam, was dat 
zijn volledige genetische code ontrafeld is. Hij is een van de 
weinige mensen waarvoor dat tot nu toe gedaan is. Het zijn 
er een stuk of vijf, zes, waaronder de genoompionier Craig 
Venter, de ontdekker van het DNA, James Watson, en een 
Nederlandse vrouw, Marjolijn Kriek. 
 Onze kennis van de erfelijke aanleg van de mens is 
hoofdzakelijk gebaseerd op Europeanen en blanke 
Amerikanen. Dat betekent dat de ontwikkeling van 
medicijnen en het onderzoek naar ziektes een behoorlijk 
eenzijdig beeld geeft. Aziaten en Afrikanen zijn in allerlei 
opzichten anders en het is niet uitgesloten dat doseringen 
van medicijnen en behandelmethodes van ziektes die bij 
ons goed werken, bij Afrikanen en Aziaten niet optimaal 
zijn. We hebben wel in principe allemaal dezelfde genen, 
maar op onderdelen zijn er kleine verschillen en die 
kunnen nou net uitmaken of een medicijn goed werkt ja of 
nee. 
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 Om deze situatie te verbeteren had men besloten dat 
ook van een aantal zwarte Afrikanen het hele genoom 
uitgelezen zou worden. Men had hiervoor bisschop Tutu 
uitgekozen, die behoort tot de etnische groep van de 
Bantu's, en ook een vertegenwoordiger van de zogenaamde 
Khoisan. Tot die laatste groep behoren de San 
(bosjesmannen) en de Khoi, die vroeger hottentotten 
genoemd werden. 
 Hoewel wij de neiging hebben om alle "zwarten" over 
één kam te scheren, blijkt uit DNA-onderzoek dat het 
verschil tussen de bosjesman en Tutu veel groter is dan het 
verschil tussen ons en een Chinees. Die grote verschillen 
tussen Afrikanen houden verband met het feit dat de mens 
in Afrika ontstaan is. Gedurende het grootste deel van zijn 
bestaan leefde de mens alleen in Afrika. In die lange tijd 
ontstonden er in het DNA allerlei lukrake kleine 
veranderingen. Als je nu terugkijkt, vind je de grootste 
verschillen daar waar er de meeste tijd overheen gegaan is, 
en dat is dus in Afrika. Pas 40.000 jaar geleden splitste zich 
een groepje af dat Europa binnentrok en daarom zijn de 
verschillen tussen Europeanen minder groot. 
 Er is zelfs wel eens ruzie geweest tussen de Afrikaanse 
volkeren over de vraag welk volk het meest lijkt op onze 
voorouder en wie het meest oorspronkelijke DNA heeft. 
Waar staat de wieg van de mensheid? In ieder geval komt 
Tutu er dicht bij in de buurt. Hij laat niet alleen aan de 
politiek en de kerk, maar ook aan de wetenschap een 
belangrijke bijdrage na. Beste Toet, het ga je goed en al je 
genen tutti bene. 
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Tja, hoeveel 

De krant meldde dat Staatsbosbeheer een kapitale fout had 
gemaakt met het tellen van de wilde dieren in het 
Natuurgebied Oostvaardersplassen. Het bleek dat er aan 
het begin van dit jaar geen 400 maar slechts 260 
heckrunderen rondliepen. Ze hadden ooit een verkeerd 
getal opgeschreven en daarna jarenlang alleen de geboortes 
en sterfgevallen geturfd. De veranderingen klopten wel 
maar de totale aantallen niet. Ze vonden het teveel werk 
om biologen het veld in te sturen om vast te stellen hoeveel 
het er werkelijk waren, terwijl dat helemaal niet zo moeilijk 
is bij zulke grote dieren. 
 Heckrunderen zijn goed zichtbaar, bewegen zich vaak 
in het open veld en lopen niet al te hard dus het zijn 
ongeveer de makkelijkste dieren om te tellen. Biologen die 
aan kleine dieren werken hebben het veel moeilijker. Hoe 
tel je bijvoorbeeld het aantal regenwormen in een grasland? 
Het kan belangrijk zijn om dat te weten, want 
regenwormen zijn maatgevend voor de 
bodemvruchtbaarheid en ze worden in massa's gegeten 
door merels en mollen. Als er geen regenwormen waren 
kon een heel deel van de voedselketen niet bestaan. 
 Wormen in de bodem kun je alleen tellen door middel 
van een steekproef. Stel dat ik zou willen weten hoeveel 
regenwormen er zitten in het grasveld bij mij voor de deur. 
Het beslaat ongeveer 500 vierkante meter. Ik neem dan een 
koekblik van bijvoorbeeld 20 x 20 cm, zonder bodem, met 
scherpe onderkanten. Dat blik stamp je op een willekeurige 
plaats in het grasveld, zo diep mogelijk. Je schept de grond 
eruit en spreidt die uit op een grote witte bak. Dan zoek je 
net zo lang in de bak totdat je alle wormen gevonden hebt. 
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Doorgesneden wormen tel je voor de helft. Vooral goed 
tussen de plantenwortels kijken! 
 Stel dat je tien wormen vindt in het koekblik. 
Omgerekend naar het hele grasveld kom je dan op 125.000 
wormen. Maar het probleem met de steekproefmethode is 
dat je inschattingsfouten kunt maken. Stel dat je een tweede 
steek doet, waarin je vijftien wormen vindt. Dat komt 
overeen met 187.500 wormen voor het hele grasveld. Welk 
getal is het meest betrouwbaar? De enige oplossing is dat je 
nog meer steken neemt, net zolang totdat je met het 
gemiddelde een beetje op hetzelfde uitkomt. Omdat de 
wormen niet gelijkelijk verdeeld zijn over het grasveld valt 
het zwaar tegen hoeveel monsters je moet nemen; zeker 
tien. 
 Van grote dieren zoals heckrunderen tel je snel teveel, 
want als de dieren bewegen is er een kans dat je hetzelfde 
dier twee keer telt. Maar bij kleine dieren die moeilijk 
zichtbaar zijn tel je meestal te weinig. Als ik een 
grondmonster neem van mijn grasveld steek ik misschien 
niet diep genoeg zodat ik de wormen die diep in de bodem 
zijn weggekropen niet aantref. En de hele kleine wormpjes 
die net uit hun cocon gekropen zijn zie ik gemakkelijk over 
het hoofd. Dus je zit eerder te laag dan te hoog. 
 Staatsbosbeheer moet zich schamen dat ze niet precies 
weten hoeveel heckrunderen er rondlopen in de 
Oostvaardersplassen. Als straf stel ik voor dat al hun 
boswachters bij mij komen tellen hoeveel regenwormen er 
in mijn grasveld zitten. Als ze er meer dan 1000 naast zitten 
moet het over. Dat zal ze leren. 
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Mijn factor is 

Ik vertelde op het verjaardagsfeestje van mijn zwager over 
mijn H-factor. Mijn familie dacht dat ik de 
beschermingsfactor van de zonnebrandcrème bedoelde. "O, 
daarom ben je helemaal niet bruin", zeiden ze. Voor 
zonnebrandcrème gebruik ik meestal factor 30. Ik kom 
namelijk buiten de zomervakantie nauwelijks in de zon 
zodat de huid van de onbedekte delen van mijn lichaam 
oogverblindend blank is. Ik wil wel graag mooi bruin 
worden, maar ik gun mezelf de tijd niet om rustig in de zon 
te gaan zitten. Het is een dilemma waar ik niet uitkom: om 
bruin te worden moet ik vaker in de zon zitten, maar als ik 
in de zon ga zitten moet ik zulke sterke crème gebruiken 
dat ik niet bruin word. 
 Ik moest terugdenken aan de tijd toen de 
beschermingsfactoren voor zonnebrandcrème voor het 
eerst geïntroduceerd werden. Er hingen grote 
aanplakbiljetten in de stad van rondborstige dames met de 
tekst "Mijn factor is ...". Er waren verschillende posters, van 
factor 3 tot 30. Ik dacht eerst dat die factor sloeg op de 
borstomvang van het meisje, want die was des te groter 
naarmate de aangeprezen factor hoger was, althans dat 
dacht ik. Ik was naarstig op zoek naar een poster met "Mijn 
factor is 50", maar die heb ik nooit kunnen vinden. Volgens 
mijn vrouw was er echter helemaal geen verband en ze 
vond het trouwens belachelijk dat zoiets bij me opkwam. 
"Dat kan alleen een man verzinnen" zei ze. Het is gelukkig 
al jaren geleden. 
 De H-factor of H-index is onder wetenschappers erg 
bekend. Hij zegt iets over hoe productief je bent, maar ook 
over hoe jouw werk door andere wetenschappers 
gewaardeerd wordt. Een index van 30 betekent dat je 
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minstens 30 publicaties geschreven hebt die ieder 30 of 
meer keer aangehaald zijn. De meeste wetenschappers 
hebben veel meer dan 30 artikelen geschreven, maar die 
worden niet allemaal zo vaak geciteerd. Bij een goede 
wetenschapper is de index ongeveer even groot als het 
aantal jaren dat hij wetenschappelijk actief is. Mijn H-index 
is wel oké, maar niet hoog genoeg om een Nobelprijs te 
winnen. 
 Het hangt er ook van af waar je over schrijft. In de 
biologische wetenschappen wordt veel vaker in 
internationale tijdschriften gepubliceerd dan in de sociale 
wetenschappen of de economie. Sommige filosofen hebben 
maar een paar boeken geschreven, maar dat wil niet 
zeggen dat ze geen invloed hebben. Mijn krantencolumns 
dragen totaal niet bij aan mijn H-factor, maar worden door 
veel meer mensen gelezen dan mijn wetenschappelijke 
artikelen.  

Mijn schoonfamilie vond het een belachelijk idee, die 
H-factor. "Dat geleerde mensen zich over zulke dingen
druk kunnen maken! Waar zijn jullie mee bezig op die
universiteit?" Naarmate de avond vorderde raakte ik er
steeds meer van overtuigd dat ze gelijk hadden. Misschien
zouden wetenschappers, althans de blanken, net zo goed
beoordeeld kunnen worden op basis van de
beschermingsfactor van de zonnebrandcrème die ze nodig
hebben? Zongebrande types die altijd in de zon zitten en
dus nooit wat uitvoeren staan dan onderaan. Op die
manier krijg ik misschien ook nog eens een kans.
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Italianen worden maagd 

"Laat me je springstaarten zien, Viola", zei ik tegen een 
Italiaanse promovendus die een paar weken op onze 
afdeling was. Elk ander meisje van haar leeftijd had 
waarschijnlijk gedacht: "Wat moet die vent van mij", maar 
Viola begreep gelijk wat ik bedoelde. Ze liet me haar 
springstaarten zien. 
 Viola was speciaal vanuit Siena naar Amsterdam 
gekomen met in haar handbagage een potje springstaarten; 
dat zijn kleine insectachtige dieren die in de bodem 
voorkomen. De soort die zij meegebracht had was speciaal, 
want er waren zowel mannetjes als vrouwtjes bij. Wij 
kennen alleen vrouwtjes van deze soort. Ik had nog nooit 
een mannetje gezien. Daarom wilde ik zo graag Viola's 
springstaarten zien. 
 Dat een soort alleen bestaat uit vrouwtjes komt in de 
bodem vrij vaak voor. In feite is het helemaal niet 
ongebruikelijk in het dierenrijk, alleen zie je het vrijwel niet 
bij zoogdieren en vogels, zodat wij er niet zo vertrouwd 
mee zijn. Bij die vrouwtjesdieren leggen de vrouwtjes 
eieren en uit die eieren komen alleen dochters. Men noemt 
dit systeem "maagdelijke voortplanting" of met een duur 
woord: "parthenogenese". Ik zeg altijd tegen de studenten: 
dit is het ideaal van een doorgeslagen feminist: mannen 
worden afgeschaft; vrouwen kunnen dochters krijgen 
zonder dat er een vent nodig is. Stel je voor wat een mooie 
maatschappij die vrouwen dan zouden hebben: zonder 
hanig gedoe, agressie en misschien wel zonder oorlogen. 
 Bij veel insecten, vooral die in de bodem leven, is het de 
gewoonste zaak van de wereld. Vaak wordt dit type 
voortplanting ongeslachtelijk genoemd, maar dat vind ik 
een verkeerde term. Er zijn vrouwtjes met eierstokken en er 
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worden eieren gelegd: dat is biologisch gezien niet 
ongeslachtelijk; het is geslachtelijke voortplanting met één 
geslacht. Echte ongeslachtelijke voortplanting vind je bij 
planten: als je een plant stekt of als een plant via een 
ondergrondse uitloper ergens anders een nieuwe plant 
maakt, dat is ongeslachtelijk. 
 Ik zeg altijd tegen de studenten: "Verwar niet je 
geslacht met je seks!" De onduidelijkheid komt vanwege 
het Engels, omdat in die taal het woord voor "seks" 
hetzelfde is als het woord voor "geslacht", namelijk "sex". 
Maagdelijke voortplanting is wel aseksueel in de zin dat 
het zonder seks gaat. Maar het blijft seksueel in de zin van 
geslachtelijk. We moeten niet de armoede van de Engelse 
taal in het Nederlands overnemen. 
 Interessant is dat parthenogenese in de evolutie altijd 
ontstaan is uit voortplanting met twee geslachten. Het is 
niet zo dat er eerst alleen vrouwtjes waren en dat er daarna 
mannetjes bijgekomen zijn. Eerst had je twee geslachten en 
daarna zijn de mannen afgeschaft. Parthenogenese is niet te 
beschouwen als de oorspronkelijke situatie. 
 Een andere reden om parthenogenese te zien als 
seksuele voortplanting met één geslacht waren de 
springstaarten van Viola: binnen dezelfde soort zijn er 
groepen die het met, en die het zonder mannen doen. 
Terwijl wij alleen maagdelijke springstaarten in ons lab 
hebben, bracht zij Italiaanse springstaarten van dezelfde 
soort die alleen eieren leggen als je een mannetje in het 
potje stopt. Nu moeten we er nog achter komen waarom 
die beesten uit Italië de mannetjes in ere houden. Viola gaat 
proberen de Italiaanse springstaarten maagdelijk te maken 
door ze te infecteren met onze Nederlandse dieren. Ik houd 
mijn hart vast voor die Italianen. 
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Allemaal kevertjes 

Bij het begin van een cursus is het altijd weer een hele toer 
om de namen van studenten een beetje in mijn hoofd te 
krijgen. Ik ben altijd vreselijk jaloers op collega's die dat 
moeiteloos doen; ik ben er helemaal niet goed in. 
 Het is wel grappig om te zien dat het leren van namen 
mij iets vertelt over de werking van het geheugen. In ons 
geheugen worden dingen opgeslagen met een aanduiding 
van tijd, plaats en context. Dat zijn de drie labels die als het 
ware vastgeplakt worden aan elke opgeslagen herinnering. 
Dit verklaart gelijk al waarom het zo moeilijk is om de 
namen van een groep studenten te leren: zowel de tijd 
(begin van het studiejaar) als de plaats (collegezaal) als de 
context (cursus) zijn hetzelfde. 
 Voor wat betreft de plaats is het enige dat erop zit te 
hopen dat de studenten een beetje op dezelfde stoel in de 
zaal blijven zitten. Dat doen ze gelukkig ook, net zoals 
iedereen bij vergaderingen trouwens steeds op dezelfde 
plek gaat zitten. 
 Ik merk verder dat het des te moeilijker is om namen 
uit elkaar te houden naarmate ze meer op elkaar lijken. 
Ooit had ik een groep die alleen maar bestond uit 
Mariëlla's, Daniëlle's, Marjannen en Marietten. Dat was een 
wanhoop. Na een maand practicum sprak ik ze nog steeds 
met de verkeerde naam aan. 
 Grappig is wel dat ik nooit jongens- en meisjesnamen 
door elkaar gooi. Ik zal nooit een Janne met Jan 
aanspreken; niemand doet dat, hoe verstrooid ook. 
Kennelijk is het geslacht van iemand zo bepalend voor de 
context dat er een heel sterk label aan komt te hangen: dit is 
een meisjesnaam! 
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 Wat ik ook nooit doe is personen van verschillende 
leeftijd door elkaar halen. Ik zal nooit de naam van mijn 
nicht van 19 verwarren met die van mijn tante van 77, ook 
al lijken hun namen op elkaar. Dit bewijst dat het label tijd 
ook erg belangrijk is. 
 Zo worstel ik wat af met die namen. Waar ik in ieder 
geval wel van overtuigd ben is dat je hersenen niet vol 
kunnen raken. De capaciteit van mijn hersenen om dingen 
te onthouden is zo verschrikkelijk groot dat die paar namen 
van studenten elk jaar er nog gemakkelijk bij kunnen. 
 Dat dit echt zo is weet ik vanwege het ontiegelijk aantal 
namen van dieren dat ik kan opdreunen. Het is leuke, maar 
relatief zinloze kennis, die er bij mij vrij gemakkelijk in 
gaat: de Latijnse namen, plus de families, ordes en klassen 
waartoe ze behoren, ga maar door. Ik hoef maar even de 
naam van een kevertje te horen en jaren later floept die 
naam er zo uit als ik het beestje weer zie. 
 Mijn probleem is: hier kan ik niet mee aan komen bij de 
studenten. Waarom heb ik moeite de naam van die aardige 
jongen op de derde rij, die ik gisteren nog wist, te 
reproduceren, terwijl ik wel zonder aarzeling de Latijnse 
naam van de kleine wespeboktor kan opnoemen, zelfs na 
jaren? Op dit punt begrijp ik de werking van mijn hersenen 
niet. Misschien biedt dit een oplossing voor mijn 
worsteling bij het begin van een cursus: ik stel me voor dat 
er allemaal kevertjes in de zaal zitten. 
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Pomologie 

De Nederlandse appeloogst is goed dit jaar. Dat maakte de 
Wereld Appel- en Peer-associatie bekend op een congres in 
Maastricht. In tegenstelling tot andere Europese landen is 
de oogst in Nederland zo'n 4% hoger dan vorig jaar. 
 Ik moest gelijk denken aan mijn ex-collega Ger 
Ernsting, die zich na zijn pensionering gestort heeft op de 
pomologie. Voordat hij me dat vertelde had ik nog nooit 
van pomologie gehoord maar als bioloog begrijp je gelijk 
wat ermee bedoeld wordt: de studie van appels en peren. 
 In Noord-Holland is de Beemster een belangrijk 
centrum voor de appel- en perenteelt. Maar veel van de 
traditionele fruitboomrassen dreigen te verdwijnen omdat 
de hoogstamboomgaarden commercieel nauwelijks meer 
aantrekkelijk zijn. De Pomologische Vereniging Noord-
Holland zet zich in voor het behoud van Noord-Hollandse 
fruitrassen door diverse activiteiten zoals cursussen, 
rassententoonstellingen en advies over snoeien en 
plaagbestrijding. 
 Ger maakte mij erop attent dat appels een bijzondere 
rol spelen in de discussie over creatie en evolutie. Iedereen 
weet dat in het Aardse Paradijs een fruitboom stond, waar 
de eerste mensen, Adam en Eva, niet van mochten eten, het 
was namelijk de boom van de kennis van goed en kwaad. 
Maar Eva, ingefluisterd door de duivel in de gedaante van 
een slang, kon de verleiding niet weerstaan en plukte toch 
een appel. Ze verleidde ook Adam tot het eten van een 
appel. Dat was het begin van veel ellende: Adam en Eva 
werden het paradijs uitgestuurd en sinds die tijd wordt 
elke baby geboren met de erfzonde. 
 Op schilderijen van de zondeval wordt Eva altijd 
afgebeeld met een grote rode appel in haar hand. Maar de 
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appel zoals wij die nu kennen is een typisch voorbeeld van 
kunstmatige evolutie: hij is ontstaan door jarenlange 
selectie en kruisingen. In de tijd van Adam en Eva konden 
er nog niet zulke mooie appels bestaan. De oerappel, waar 
onze huidige appel van af stamt, was veel kleiner. Met een 
klein groen appeltje had de duivel Eva niet kunnen 
verleiden en was er ook geen sprake geweest van de 
zondeval. 
 Men is er nog niet helemaal uit welke wilde soort 
precies de voorouder is van de huidige appel. Er zijn twee 
kandidaten, de bosappel, Malus sylvestris, en de Aziatische 
appel, Malus sieversii. Men heeft jarenlang gedacht dat onze 
cultuurappel afgeleid is van de Aziatische appel, die nu 
nog voorkomt in het land van de Oeigoeren, tussen 
Kazakhstan en China. Maar kortgeleden heeft een 
Belgische onderzoeksgroep aangetoond dat ook Malus 
sylvestris bijgedragen heeft aan het erfelijk materiaal van de 
cultuurappel. Misschien zijn er kruisingen geweest tussen 
de twee soorten. 
 Ik dacht: “Dat verhaal van Eva is een mooie valkuil 
voor doorgewinterde creationisten als ik met ze in 
discussie raak”. Als het Bijbelverhaal waar is, moet de 
duivel Eva verleid hebben met een onooglijk appeltje, wat 
ongeloofwaardig is. Maar als het een mooie appel was, 
vergelijkbaar met de huidige rassen, moet je toegeven dat 
er volgens de Bijbel al evolutie was vanaf de eerste dag. 
 Toen ik dit voorlegde aan pomoloog Ernsting wees hij 
me er fijntjes op dat in het verhaal van Genesis helemaal 
geen appel voorkomt! Er is slechts sprake van een vrucht. 
Het Aardse Paradijs is ook voor biologen een valkuil. 
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Linksdraaiende slakken 

"Die slakken zijn allemaal verkeerd" zie de voorzitter van 
onze commissie. Hij wees naar het tapijt, waar een motief 
van slakkenhuizen in verwerkt was. 
 Ik zat in een internationale commissie voor de 
beoordeling van het instituut IMARES, dat visserij- en 
schelpdieronderzoek doet. We overnachtten in een heel 
goed hotel, het beste op het eiland waar we waren, maar de 
slakken op het tapijt waren biologisch niet correct. 
 Verreweg de meeste slakken hebben een schelp die 
rechtsdraaiend is. Als je de slak met de punt van het huis 
naar je toe houdt en je volgt de windingen, draai je 
rechtsom naar voren. Het gevolg is dat de laatste grote 
winding aan de rechterkant zit. Het rechtsom draaien 
wordt al heel vroeg in de ontwikkeling vastgelegd door een 
factor die door de moeder meegegeven wordt aan het ei. 
Het dier wordt daardoor helemaal asymmetrisch, niet 
alleen de schelp, maar ook alle inwendige organen tot en 
met de hersenen. 
 Waarom zijn alle slakken rechtsdraaiend? Het lijkt erop 
dat het bij toeval ontstaan is en vervolgens "bevroren" 
omdat linksdraaiende slakken niet met rechtsdraaiende 
kunnen paren. Je kunt dat heel goed zien bij de poelslakken 
die we zelf hebben in ons lab op de VU. 
 Poelslakken zijn hermafrodiet, dat wil zeggen dat ze 
zowel mannetje als vrouwtje zijn. Maar bij een paring 
treedt altijd één van de dieren als mannetje op en de ander 
als vrouwtje. Degene die de mannelijke rol vervult is 
degene die het langst zonder partner is geweest. Seksuele 
onthouding vergroot sterk de motivatie om te paren in de 
mannelijke rol. Slakken zijn wat dat betreft net mensen. 
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 Als een slak als mannetje wil paren kruipt hij van 
achteren op de schelp van een partner en gaat dan rondjes 
draaien. De onderliggende slak wordt op deze manier in de 
vrouwelijke rol gedwongen. Als alles goed gaat steekt de 
bovenste slak vervolgens zijn penis naar buiten, een groot 
orgaan dat aan de rechterkant in de kop zit en binnenste 
buiten wordt uitgestulpt. Met die penis probeert de 
bovenste slak de vrouwelijke geslachtsopening van de 
ander te vinden. En nu komt het: als de onderliggende slak 
linksdraaiend is lukt dat niet want dan ligt haar 
geslachtsopening aan de andere kant. 
 Het gevolg is dat paringen tussen links- en 
rechtsdraaiende slakken vaak niet succesvol zijn. Als het 
merendeel van de slakken toevallig rechtsdraaiend is, heb 
je als linksdraaiend individu een kleinere kans op 
nakomelingen. Daarom zijn in de loop van de tijd alle 
slakken hetzelfde geworden: rechtsdraaiend. 
 Nu zijn er op dit algemene systeem allerlei 
uitzonderingen, bijvoorbeeld soorten waarbij de slakken op 
ene plaats linksdraaiend zijn en op een andere plaats 
rechtsdraaiend. Bioloog Menno Schilthuizen uit Leiden 
heeft zelfs een slakkensoort in Maleisië gevonden waarbij 
evenveel rechtse als linkse dieren voorkomen die bij 
voorkeur met elkaar paren en niet met eentje van hun eigen 
richting. Maar door de bank genomen zijn linksdraaiende 
slakken zeldzaam. 
 Later in de week, tijdens een van de vele 
commissievergaderingen, zat ik erover na te mijmeren. Ik 
vroeg ik me af of het hotel die slakken in het tapijt expres 
linksdraaiend heeft afgebeeld, misschien om te laten zien 
hoe exclusief ze zijn? 
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Neven met nichten 

Ondanks de weinig slagvaardige indruk die het kabinet bij 
Prinsjesdag maakte viel één concrete maatregel op: men wil 
huwelijken tussen neven en nichten verbieden. 
Merkwaardigerwijs werd het voornemen gepresenteerd 
door staatssecretaris van Justitie Albayrak die de porte-
feuille asielzaken beheert. Het verbod op neef-nicht-huwe-
lijken is speciaal bedoeld om te voorkomen dat in Neder-
land wonende Turken en Marokkanen een neef of nicht uit 
het buitenland halen om daarmee te trouwen. Maar feitelijk 
zijn er heel goede biologische redenen om huwelijken 
tussen neven en nichten te verbieden, niet alleen bij Turken 
en Marokkanen, maar ook bij Nederlanders. De nieuwe 
wet hoort eerder thuis bij minister Rouvoet van 
Gezinszaken of minister Klink van Volksgezondheid. 
 Iedereen weet dat kinderen die geboren worden uit een 
huwelijk tussen een man en een vrouw die bloedverwanten 
zijn, een hogere kans lopen op aangeboren afwijkingen. De 
oorzaak is dat bij bloedverwantschap twee nadelige 
varianten van een bepaald gen bij elkaar kunnen komen in 
de kinderen. Veel mensen zijn drager van een of andere 
genetische afwijking, maar hebben daar geen last van 
omdat alle genen in tweevoud in het lichaam aanwezig 
zijn. Voor elk defect gen is een tweede gen aanwezig dat 
normaal functioneert zodat de nadelige variant niet tot 
uiting komt. Maar als twee ouders neef en nicht van elkaar 
zijn en één van hun grootouders toevallig de slechte variant 
van het gen had, is er een aanzienlijke kans dat hun 
kinderen die slechte variant in tweevoud krijgen, waardoor 
zich een ziekte of een aangeboren afwijking kan openbaren. 
 Een zeker mate van inteelt treedt op in elke bevolking, 
maar het effect is het grootst in kleine groepen. We zien 
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dan ook dat in gesloten dorpsgemeenschappen aangeboren 
ziektes vaker voorkomen dan normaal. Maar het verhaal 
geldt ook voor goede eigenschappen. Men maakt daarvan 
gebruik bij het fokken van dieren. Koeien en honden 
worden vaak bewust ingeteeld om ervoor te zorgen dat 
gunstige eigenschappen in de nakomelingen in tweevoud 
aanwezig zijn. 
 Als het zo nadelig is om kinderen te krijgen met je neef 
of nicht verwacht je dat er tijdens de evolutie een mechanis-
me ontstaan is om inteelt te vermijden. Dat is inderdaad het 
geval. De Finse onderzoeker Edward Westermarck 
poneerde al in 1921 dat bij mensen een instinctieve afkeer 
bestaat om seks te hebben met verwanten. 
 Volgens dit zogenaamde Westermarck-effect 
ontwikkelt zich bij de mens gedurende de kindertijd een 
psychologische blokkade, het incesttaboe, waardoor 
degenen die direct om je heen opgroeien niet seksueel 
aantrekkelijk gevonden worden. Het gaat er niet zozeer om 
of het je broer of zus is; het samen opgroeien is cruciaal. Dit 
biologisch ingebakken principe kan op allerlei manieren tot 
uiting komen, afhankelijk van de cultuur. Soms is het 
beperkt tot broer-zus-relaties en ouder-kind-relaties, maar 
vaak worden ook neef-nicht-relaties afgekeurd. Er is een 
enorme culturele verscheidenheid aan incesttaboes maar 
het evolutionaire principe dat eraan ten grondslag ligt is 
steeds hetzelfde: het vermijden van negatieve effecten door 
inteelt. 
 Daarom is het beste advies dat je kunt geven aan een 
meisje van Marokkaanse of Turkse komaf: breek uit die 
familiekring en zoek een leuke Nederlandse jongen. Maar 
dit advies moet komen van minister Rouvoet, want het 
geldt even hard voor jongeren uit Spakenburg, Urk en 
Volendam. 
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Een bovenbeen, doorgesneden 

Op het grasveld voor het Hiltonhotel in Amsterdam-Zuid 
ligt een dame in bikini, met afgehakte armen en benen. Ik 
dacht eerst dat ze op een procrustesbed gelegen had, maar 
toen ik om haar heen liep zag ik dat ook haar hoofd eraf 
gehakt was. Dat deed Procrustes niet, voor zover ik weet. 
 De bikinidame is onderdeel van een serie kunstwerken 
die staan opgesteld langs de Apollolaan en de Minervalaan, 
met de architectuur van Berlage als decor. De bikinidame is 
één van de grootste en meest opvallende figuren. Je kunt 
zelfs bij haar naar binnen gaan en dan door een raampje in 
haar buik naar buiten kijken. 
 Ik keek naar de afgehakte beenstomp van de 
bikinimevrouw. Ik verwachtte dat je op het snijvlak allerlei 
onderdelen van het bovenbeen zou kunnen zien. Allereerst 
natuurlijk het dijbeen zelf, dat op die plaats dunner is dan 
je denkt. Het maakt maar een klein onderdeel uit van de 
doorsnede. Om het dijbeen liggen allerlei spieren. Aan de 
voorkant ligt de vierkoppige dijbeenspier, een joekel van 
een spier die uit vier onderdelen bestaat en waarmee de 
knie gestrekt wordt. Op dezelfde doorsnede is ook de 
tweekoppige dijbeenspier te zien; deze vormt samen met 
twee andere spieren aan de achterkant van het been de 
zogenaamde hamstrings. Die spieren heeft Usain Bolt 
nodig om als een raket uit de startblokken te komen. 
 Aan de binnenkant ligt de grote adductorspier, die het 
bovenbeen naar binnen trekt. De werking van deze spier is 
goed te zien bij modellen die op de catwalk lopen (als ze 
een kort rokje aan hebben natuurlijk). Een soortgelijke spier 
ligt aan de buitenkant; daarmee wordt het been naar de 
zijkant bewogen, zoals een meisje op de evenwichtsbalk 
doet met haar vrije been. Verder zien we nog de 
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kleermakerspier, die op doorsnede vrij klein lijkt, maar de 
langste spier is van het menselijk lichaam, want hij loopt 
helemaal van de heup naar de knie. 
 Tussen de spieren liggen schedes en kanalen waarin 
bloedvaten, lymfevaten en zenuwen verlopen. De grote 
slagader en de grote ader van het bovenbeen liggen bij 
elkaar in één schede, zodat het koude bloed dat naar boven 
stroomt opgewarmd kan worden door het warme bloed dat 
naar beneden stroomt. 
 Om het geheel van al die spieren ligt bindweefsel met, 
afhankelijk van de persoon, een meer of minder dikke 
vetlaag; daaromheen ligt uiteindelijk de huid. En dan is dit 
nog maar een hele simpele weergave van wat een bioloog 
allemaal verwacht te zien op een doorsnede van het 
bovenbeen! 
 Het been van de bikinidame geeft al deze details uit. 
Het snijvlak lijkt meer op een lillende massa dan op een 
nette dwarsdoorsnede. Wat zou het mooi geweest zijn als 
mijn collega Wil Smeets, die de snijpractica doet met de 
studenten Geneeskunde aan de VU, bij de bikinidame een 
open luchtcollege had kunnen geven. Ik zie hem staan in 
het grasveld, op een kistje, met een lange stok de diverse 
onderdelen van het been aanwijzend, een grote groep 
studenten er om heen. De kunstenaar heeft de kans gemist 
om een stukje biologie in zijn sculptuur aan te brengen en 
een onverwachte doelgroep te interesseren voor zijn werk. 
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Vrouwen en clichémannen 

"Ik voelde me net een vrouw" zei ik, toen ik thuiskwam. 
Soms zit je in een vergadering met echte bestuurders. Een 
echte bestuurder past een trefzekere techniek toe om zijn 
idee door te drukken: hij begint direct bij het begin van de 
vergadering met een persoonlijk aanval. Als gevolg 
daarvan voel je je geïntimideerd en ben je de rest van de 
vergadering rustig, waarna de echte bestuurder zijn punt 
kan maken. Ik dacht: "Zo moeten vrouwen zich vaak 
voelen in een gezelschap van mannelijke bestuurders". 
 In de volksmond wordt het haantjesgedrag van echte 
bestuurders steevast verklaard vanuit de evolutionaire 
achtergrond van de man als jager. Mensen houden ervan 
om mannen en vrouwen te bediscussiëren in termen van 
klassieke rolpatronen. Talloze populaire boekjes zijn over 
dit onderwerp geschreven, de een nog onbenulliger dan de 
andere, maar ze worden allemaal goed verkocht. De 
Amerikaanse psycholoog John Gray schreef al in 1992 dat 
mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. De PVV-
politicus Joost Eerdmans beweerde kortgeleden nog dat 
vrouwen "van nature" minder geschikt zijn als rechter, 
omdat ze te zachtaardig zijn, terwijl er volgens hem juist 
strengere straffen nodig zijn. 
 Vanaf ongeveer 2 miljoen jaar geleden, ten tijde van 
Homo erectus, vinden we de eerste aanwijzingen voor het 
feit dat mensen in familiegroepen zijn gaan leven. Mannen 
zouden zich toen gespecialiseerd hebben in de jacht, 
waardoor ze geselecteerd werden op lichamelijke kracht, 
ruimtelijk oriëntatievermogen en concentratie op één doel. 
Vrouwen zouden zich vooral bezig gehouden hebben met 
de organisatie van de thuisbasis en het verzamelen van 
voedsel in de directe omgeving. De groepen die deze 
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taakverdeling het verst doorvoerden kregen de meeste 
kinderen en zo veranderden de hersenen van mannen en 
vrouwen door natuurlijke selectie. 
 Wat moet je daar als evolutiebioloog nu van vinden? 
De aanwijzingen voor een taakverdeling tussen de 
geslachten bij Homo erectus zijn helemaal niet zo sterk als 
altijd gedacht wordt. Als het al waar is, dan is het toch 
zeker geen argument om een stereotype rolverdeling in de 
moderne maatschappij goed te praten. De grootste 
verschillen in karakter en gedrag bestaan tussen mensen, 
meer dan tussen mannen en vrouwen. Mijn gedrag wordt 
voor een deel bepaald doordat ik man ben maar voor het 
grootste deel doordat ik Nico ben. 
 Er is een apart woord uitgevonden om de geslachts-
identiteit aan te geven, los van het biologisch geslacht: 
"gender". Dit woord slaat op de sociale mannelijke of 
vrouwelijke rol die iemand kan aannemen. Dat mijn 
geslacht biologisch is vastgelegd als man neemt niet weg 
dat mijn gender af en toe een beetje vrouwelijk kan zijn, 
zoals die keer toen ik thuiskwam van een 
bestuursvergadering. 
 Maar aan de huidige maatschappij die gedomineerd 
wordt door reclame en commercie zijn dit soort nuances 
niet besteed. De commercie hangt aan elkaar van 
stereotypen. Ook schrijvers als Yvonne Kroonenberg doen 
daar aan mee. In de stad hangt een aanplakbiljet waarop zij 
haar nieuwe boek aanprijst met de zin: "Mannen zijn 
primitief. Als een vrouw vriendelijk is en ergens woont 
waar hij zijn auto kwijt kan is het al snel goed". Yvonne, 
please, hou op met die flauwekul. Die clichémannen kennen 
we nu wel. Schrijf eens een boek over echte mannen! 
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Wespentaille 

Biologen herkennen wespen aan hun dunne taille, de 
overgang tussen het borststuk en het achterlijf, die de vorm 
heeft van een steeltje. Daardoor zie je onmiddellijk het 
verschil tussen een wesp en een vlieg, ondanks dat 
sommige vliegen sprekend op wespen lijken, zoals de 
zweefvliegen. Om het moeilijk te maken zijn er een paar 
wespenfamilies die geen wespentaille hebben, bijvoorbeeld 
bladwespen, maar die zijn weer aan andere dingen te 
herkennen. 
 De wespen van Bertanne, promovendus bij mijn 
afdeling aan de Vrije Universiteit, hebben ook een heel 
duidelijke wespentaille. Bertanne werkt aan sluipwespen, 
kleine beestjes die een bijzonder gemene manier van leven 
hebben. Het vrouwtje heeft een lange legboor in de vorm 
van een naald, waarmee ze andere insecten kan 
aanprikken. Voor het gemak kiest ze insecten uit met een 
relatief weke huid die niet al te snel bewegen, zoals rupsen 
en maden. Met de legboor legt ze dan een stelletje eieren in 
de prooi. 
 Uit die eieren komen larven van de sluipwesp die leven 
in het lichaam van de rups. Bertanne noemt de rups een 
"gastheer", maar de sluipwesp heeft een merkwaardige 
opvatting van gastheerschap: hij eet de rups van binnenuit 
op. Hij zorgt er wel voor dat de gastheer zo lang mogelijk 
in leven blijft zodat die goed door kan blijven eten en hij 
verzekerd is van voldoende voedsel. Als de wespenlarve 
groot genoeg is gaat hij verpoppen en maakt daarvoor de 
gastheer dood. Uit de huid van de rups komt dan geen 
vlinder maar een wesp. 
 Het is een wreed verhaal, maar ook een typisch 
voorbeeld van evolutionaire aanpassing. In haar 
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promotieonderzoek had Bertanne nu gevonden dat de 
wespen die zo'n levenswijze hebben gemankeerd zijn in 
een belangrijk kenmerk: ze kunnen als volwassen wesp 
geen vet maken. Het maken van vet is verloren gegaan, 
waarschijnlijk door een mutatie in een van de genen die 
coderen voor enzymen die de vetten aanmaken. De 
mutatie, waarvan je zou denken dat hij schadelijk zou zijn, 
is in dit geval niet afgestraft in de evolutie omdat de larve 
gemakkelijk vetten kan opnemen uit het bloed van zijn 
gastheer. De larven manipuleren zelfs hun gastheer om 
vetten voor ze te gaan maken. Mooi makkelijk! 
 Bertanne vond bovendien dat dit niet alleen voor 
sluipwespen geldt, maar voor vrijwel alle insecten die zo'n 
parasitaire levenswijze hebben. Het was een belangrijke 
ontdekking en daarom kon ze haar werk in een 
wetenschappelijk toptijdschrift publiceren, waar we heel 
blij mee waren. 
 Ik sprak haar aan in de gang: "Zou het voor ons ook 
voordelen hebben, om geen vet te kunnen maken?" Ik 
dacht aan de moeite die veel mensen hebben om op 
gewicht te blijven. Net als alle andere dieren, zetten 
mensen een teveel aan suikers om in vet en bewaren dat 
voor slechtere tijden. Bij de moderne mens, die in continue 
overvloed leeft, heeft dat tot gevolg dat we permanente 
vetrollen op de buik en de heupen ontwikkelen, als we niet 
uitkijken. 
 "Stel dat we jouw wespenmutatie bij de mens konden 
introduceren, dan hadden we misschien geen last van 
plaatselijke vetophoping. Wat een mooie wespentaille zou 
je dan hebben, Bertanne", zei ik tegen haar. Ze nam mijn 
opmerking niet serieus, maar ze zet haar onderzoek door, 
dus misschien wordt het ooit werkelijkheid. 
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Een kleine scharrelaar 

Mijn kleindochter van 3 jaar scharrelde door de kamer met 
een tasje waar ze van alles in deed. Overal pakte ze kleine 
dingetjes en stopte die in haar tasje: beertjes, autootjes, 
legoblokjes, een theelepeltje, een oude strippenkaart. Het 
ging haar duidelijk niet om die spulletjes op zich, maar om 
het verzamelen zelf. Na afloop liet ze de hele verzameling 
links liggen. 
 Opvallend is dat niemand mijn kleindochter geleerd 
heeft dat ze dingen in haar tasje moest stoppen. Niemand 
heeft haar ooit het scharrelgedrag voorgedaan; ze doet het 
helemaal uit zichzelf. Daarom moet zulk gedrag wel een 
biologische oorzaak hebben: het is een aangeboren neiging 
die misschien niet bij ieder kind even sterk ontwikkeld is, 
maar die veel kinderen spontaan vertonen. 
 Wat kan de oorzaak zijn voor dit gedrag? Onze kennis 
over de biologische grondslag van gedrag is de laatste jaren 
enorm toegenomen door het DNA-onderzoek aan 
ongewervelde dieren zoals honingbijen en fruitvliegen. 
Van die dieren heeft men de volledige genetische code 
ontrafeld waardoor men precies kan uitzoeken hoe variatie 
in het DNA doorwerkt op het gedrag. Sommige van de 
biologische principes die bij honingbijen en fruitvliegen 
gevonden worden gelden ook voor de mens. Het voordeel 
van fruitvliegen is dat je vrij gemakkelijk bepaalde genen 
kunt uitschakelen of juist kunstmatig oppeppen. Als je 
vervolgens een verandering in een bepaald gedragspatroon 
vindt, is het aannemelijk dat het gen met dat gedrag te 
maken heeft, al weet je nog niet hoe. 
 Onder vliegen bestaat veel natuurlijke variatie in het 
gedrag dat samenhangt met voedsel zoeken. Dat wil 
zeggen, sommige vliegen zijn aan de luie kant en blijven 
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steeds op dezelfde plaats zitten. Als je proeven doet met 
een labyrint blijkt dat het ze moeilijk te bewegen zijn om 
actief voedsel te gaan zoeken. Zulke vliegen worden 
"zitters" genoemd. Er zijn ook vliegen die altijd bezig zijn 
en spontaan zoeken naar nieuw voedsel. Die dieren noemt 
men "zwervers". 
 Het verschil tussen zwervers en zitters blijkt te 
berusten op maar één gen, in het Engels aangeduid als 
"foraging", afgekort for. Dat gen verschilt een beetje tussen 
individuele vliegen; bepaalde varianten van het gen zijn 
geassocieerd met actief voedselzoekgedrag. Vliegen die 
actief voedsel zoeken hebben een voordeel; ze kunnen beter 
omgaan met voedselschaarste omdat ze eerder nieuwe 
voedselbronnen ontdekken. Maar rondscharrelen heeft ook 
nadelen want het kost energie en je loopt meer kans om 
opgegeten te worden door een roofdier. Omdat er zowel 
voor- als nadelen zijn blijven de verschillende varianten 
van het for-gen naast elkaar bestaan. 
 Bij de honingbij komt het for-gen ook voor en daar zie 
je dat het te maken heeft met de overgang van huishoudbij 
naar foerageerbij. De eerste twee weken van haar leven is 
een werksterbij hoofdzakelijk bezig met het schoonhouden 
van de kast. Maar na twee weken verandert ze in een bij 
die erop uit trekt om voedsel te zoeken. Op dat moment zie 
je dat de activiteit van het for-gen in de hersenen geweldig 
toeneemt. 
 De hersenen van de mens zijn natuurlijk veel 
ingewikkelder dan die van een vlieg en er zijn veel meer 
genen die het gedrag beïnvloeden. Maar toch zou het me 
niet verbazen als mijn kleindochter een hoog-actief for-gen 
heeft. 
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Klussen met je mond 

Iemand die nooit klust staat er niet bij stil hoe zeer je je 
mond nodig hebt. Ik wilde een schroefje aandraaien van 
mijn fiets, maar er moest ook nog een ringetje tussen. Je 
hebt het boutje in je ene hand, het ringetje in je ander hand, 
maar waar laat je dan het moertje? In je mond natuurlijk. 
Een paar dagen later lag ik op de vloer om in een moeilijke 
hoek achter de kast de plinten vast te zetten. In een hand 
heb je een schroevendraaier, terwijl je je andere hand nodig 
hebt om de plint in bedwang te houden. Het schroefje houd 
je zolang tussen je lippen. Die mond is onmisbaar bij het 
klussen. 
 De mens is een bijzonder wezen in het dierenrijk omdat 
hij op twee benen loopt. Daardoor zijn de voorste 
ledematen vrij om dingen op te pakken. De eerste op twee 
benen lopende aapmensen konden daardoor voedsel 
meenemen naar hun schuilplaats, en later kon de mens zijn 
handen gebruiken om stenen vuistbijlen te maken. 
 Een dier dat zijn voorpoten niet vrij heeft moet zijn bek 
gebruiken om dingen te vervoeren. Een luipaard sleept zijn 
prooi met zijn bek een boom in. Aalscholvers slikken de 
vissen die ze vangen eerst door en braken ze dan op om ze 
aan hun kuikens te voeren. Sommige dieren lopen wel op 
hun achterpoten maar kunnen toch hun voorpoten niet 
gebruiken om iets mee te nemen. Kangoeroes doen niet 
veel met hun voorpoten en dinosauriërs deden er 
waarschijnlijk ook niet veel mee. Vogels lopen weliswaar 
op hun achterpoten, maar de voorpoten zijn veranderd in 
vleugels. Knaagdieren komen al vrij dicht bij de mens in dit 
opzicht: ze gebruiken hun voorpoten om voedsel vast te 
houden terwijl ze het opeten. Maar het gebruik van 
voorpoten om dingen op te pakken en een heel eind mee te 
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sjouwen zien we vooral bij apen en het is het verst 
ontwikkeld bij de mens. 
 Met al die handigheid van onze armen zouden we bijna 
vergeten dat we ook nog een mond hebben. De mond is het 
meest primitieve orgaan van een dier. Ook al is het amper 
een dier, een mond moet er altijd zijn. Sommige primitieve 
dieren, zoals platwormen, hebben niet eens een darm, maar 
wel een mond. Neteldieren zoals kwallen, poliepen en 
zeeanemonen hebben geen anus, maar wel een mond. Hun 
prooi gaat via de mond naar binnen en de overblijfselen 
van de spijsvertering moeten via dezelfde mond weer naar 
buiten. 
 Wij mensen gebruiken onze mond vooral om voedsel 
door naar binnen te schuiven. Gelukkig gaat het afval 
ergens anders naar buiten. Andere belangrijke functies zijn 
natuurlijk zoenen, sabbelen en het roken van sigaretten. De 
lippen zijn heel gevoelig; ze krijgen ontzettend veel 
zenuwen vanuit de hersenen, veel meer dan bijvoorbeeld 
de armen en de benen. Als je het menselijk lichaam tekent 
en daarbij elk orgaan net zo groot maakt als het aantal 
zenuwen dat er naar toe gaat, worden de lippen even groot 
als de hele borstkas. 
 Vrouwen denken natuurlijk dat een man lippen heeft 
om mee te zoenen. Dat zal een man niet ontkennen, maar 
hij weet bij zich zelf dat zijn mond, zijn meest primitieve 
orgaan, eigenlijk gemaakt is om mee te klussen. 
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De toekomst van de mens 

Vorige week mocht ik in het Nemo-theater een symposium 
voorzitten georganiseerd door het VU-podium, een club 
van de Vrije Universiteit die zich ten doel stelt de discussie 
tussen wetenschap en publiek te bevorderen. Het sympo-
sium ging over de toekomst van de mens. Twee evolutie-
biologen, een ecoloog en een psycholoog vertelden hoe zij 
aankeken tegen de toekomst. Gaat de mens nog door-
evolueren? In welk opzicht? En wat zal het resultaat zijn? 
 Als onderdeel van het programma had ik een paar 
studenten gecharterd die net mijn evolutiecursus afgerond 
hadden. Ook zij presenteerden hun visie. Ik stond er 
versteld van hoe goed jonge mensen zich tegenwoordig 
kunnen uitdrukken en hun mening onder woorden kunnen 
brengen. Niet de experts maar de studenten trokken de 
meeste aandacht. 
 Studente Joske Ubels poneerde dat de mens in de 
toekomst steeds intelligenter zal worden, maar een 
zwakker lichaam zal krijgen. Ze schreef het volgende essay 
(ik heb het een beetje ingekort). 
 Dankzij de huidige medische kennis en comfortabele 
levensomstandigheden, overleven in de westerse wereld 
994 kinderen per 1000 geboren baby’s de eerste vijf jaar. 
Ook zijn er steeds meer mogelijkheden om toch 
nakomelingen te produceren, ook al heb je geen partner of 
goede gezondheid, bijvoorbeeld door in vitro fertilisatie. 
 Fysieke kracht wordt steeds minder belangrijk. De 
mens heeft machines ontwikkeld om het zware werk uit te 
voeren en leeft bovendien in comfortabele huizen met 
verwarming. Om een succesvol leven te hebben in de 
huidige maatschappij, is fysieke kracht minder belangrijk 
geworden. Wat echter veel meer van pas komt in de 
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moderne maatschappij, is intelligentie. Steeds meer mensen 
gaan naar de universiteit. Dit heeft tot gevolg dat de 
concurrentie op de arbeidsmarkt groter wordt en het erg 
belangrijk is een hoog opleidingsniveau te bezitten om 
succesvol te zijn en een partner aan te trekken. 
 Uit onderzoek blijkt dat intelligentie sterk erfelijk 
bepaald is. Intelligente mensen hebben een voordeel in de 
huidige samenleving. In het algemeen gesproken heb je een 
grotere kans op een goede baan als je hoog opgeleid bent. 
Intelligentere mensen voltooien vaker een 
wetenschappelijke opleiding. Als je succesvoller bent, vind 
je gemakkelijker een partner. Vroeger keken vrouwen 
vooral naar fysieke kracht, tegenwoordig vinden ze 
intelligentie en een goede baan belangrijk. Natuurlijke 
selectie op lichamelijke fitheid speelt in de huidige 
samenleving dus geen grote rol meer. Door de veranderde 
eisen die de maatschappij stelt en door seksuele selectie bij 
partnerkeuze, zal vooral de intelligentie van de mens zich 
verder ontwikkelen, terwijl de fysieke kracht zal 
afzwakken. Tot zover Joske. 
 Bij de cursus moeten de studenten hun essay opladen 
op een speciale website waarbij de tekst gecontroleerd 
wordt op overeenkomsten met het hele internet en met alle 
essays van de vorige jaren. Dit doen we om te voorkomen 
dat de studenten klakkeloos kopiëren van anderen. Op het 
internet wordt namelijk heel wat afgekletst over evolutie en 
je kunt met wat plak- en knipwerk binnen een minuut een 
mooi essay in elkaar draaien. Er zijn altijd wel een paar 
studenten die dit toch proberen. 
 Joske had een score van 1%, dus zij heeft het hierboven 
weergegeven verhaal helemaal alleen in elkaar gezet. Maar 
als ik deze column door de plagiaatcontrole haal val ik 
ongenadig door de mand. 
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Project Stefanus 

Op een feestje kwam ik voormalig student Steven tegen, 
die me vertelde dat hij het "Project Steve" getekend had. Ik 
had er nog nooit van gehoord. Het blijkt dat er al sinds 
2003 een website bestaat die bijgehouden wordt door een 
Amerikaanse organisatie, het Nationaal Centrum voor 
Wetenschapseducatie (NCSE). Die organisatie vecht al 
jaren tegen de gigantisch sterke anti-evolutielobby in de 
Verenigde Staten. Je zou denken dat Amerika modern en 
vrijzinnig is, met alle technologische vernieuwing die daar 
vandaan komt, maar het blijkt dat Amerika in veel 
opzichten een aartsconservatief land is. Er is een enorme 
weerstand tegen het accepteren van de evolutietheorie en 
veel mensen zijn als de dood dat evolutiebiologie als vak 
op school onderwezen wordt. 
 De NCSE is begonnen met een ludieke campagne die 
een beetje uit de hand gelopen is. Oorspronkelijk had een 
groep van 220 wetenschappers die allemaal Steve heten een 
verklaring ondertekend waarin gesteld werd dat 
"wetenschappelijk bewijsmateriaal zeer overtuigend 
aantoont dat alle levende wezens een gemeenschappelijke 
voorouder hebben" en dat "evolutie een vitaal, goed 
bewezen en verenigend principe is in de biologische 
wetenschappen". Het is allemaal nogal vanzelfsprekend, 
zou je zeggen, maar de NCSE heeft echt moeite om dit 
tussen de oren van de gemiddelde Amerikaan te krijgen. 
 De eerste 220 wetenschappers met de naam Steve had 
men gekozen ter nagedachtenis aan de in 2002 overleden 
evolutiebioloog Stephen J. Gould, die een warm 
pleitbezorger was van het evolutieonderwijs in Amerika. 
Daarna heeft men alle mensen met een voornaam die lijkt 
op Steve (Stef, Stefan, maar ook Stefanie, Etienne, Esteban 
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en Istvan) opgeroepen te tekenen. Op dit moment staat de 
teller op 1140. 
 Volgens het bevolkingsregister van de Verenigde 
Staten heeft 1,6% van de mannen en 0,4% van de vrouwen 
een naam die lijkt op Steve. Gemiddeld over mannen en 
vrouwen kun je uitgaan van 1%, dus de 1140 Steve's die tot 
nu toe de petitie getekend hebben staan feitelijk voor 
114.000 wetenschappers. Je moet wel aannemen dat de 
naam Steve onder wetenschappers net zo vaak voorkomt 
als onder het hele volk. 
 Vorige week kwam ik ook mijn collega Steph Menken 
tegen, die hoogleraar Evolutiebiologie is aan de 
Universiteit van Amsterdam. Ook Steph heeft het project 
Steve ondertekend. Ik zei tegen hem: "Ik ben jaloers dat jij 
die petitie mag tekenen en ik niet." Hij zei: "Begin dan een 
project Nico!" 
 Wat de NCSE niet vermeldt is dat al die Steve's hun 
naam te danken hebben aan de heilige Stefanus, de eerste 
martelaar, die leefde kort na de dood van Christus. Volgens 
de overlevering werd Stefanus gestenigd omdat hij 
verkondigde dat Jezus de Messias was. 
 De heilige Stefanus is de patroon van de koetsiers, 
paardenknechten, paarden, metselaars, kleermakers, 
wevers, steenhouwers, timmerlui en kuipers, maar niet van 
biologen! Maar door het project Steve kunnen we nu 
volgens mij Stefanus ook benoemen tot held van de 
evolutie. Of kunnen we dat niet zeggen omdat 
evolutiebiologen zich dan teveel vereenzelvigen met 
dezelfde traditie als waar de creationisten zich op 
beroepen? Stephen J. Gould was weliswaar geen gelovige, 
maar hij zette zich ook niet af tegen het Christendom, dus 
volgens mij zou hij het goed gevonden hebben: Stefanus is 
vanaf nu de patroonheilige van de evolutiebiologen. 
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Joachim Neander 

Een paar weken geleden kwam ik na afloop van een lezing 
met enkele toehoorders in discussie over de aloude 
tegenstelling tussen evolutie en schepping. Het lijkt wel of 
het niet anders kan: zodra je het over evolutie hebt komt 
ook de religie op tafel. Nu was mijn lezing in dit geval bij 
een kerkelijke praatclub, dus zo verwonderlijk was het niet. 
 Om voor eens en altijd de discussie af te sluiten heeft 
de Amerikaanse evolutiebioloog Stephen J. Gould in 1997 
voorgesteld dat religie en wetenschap beschouwd moeten 
worden als twee niet-overlappende werelden. Ze gaan over 
verschillende dingen. De religie schrijft voor hoe we ons 
behoren te gedragen en de wetenschap vertelt ons hoe de 
natuur in elkaar zit. Het een heeft niks met het ander te 
maken. 
 Dit idee van twee gescheiden werelden komt overeen 
met het officiële standpunt van de katholieke kerk. Paus 
Johannes Paulus II stelde in 1996: "De waarheid kan niet in 
tegenspraak zijn met de waarheid". Wat de wetenschap 
beweert over de natuur is waar, maar wat de Kerk beweert 
over de moraal is ook waar. Zolang beide schoenmakers 
zich maar bij hun eigen leest houden lijkt er niks aan de 
hand te zijn. 
 Toch is deze situatie niet goed houdbaar, als je er even 
over nadenkt. Er zijn in beide werelden mensen die zich 
wel degelijk met de andere wereld bemoeien. Zo heeft de 
Engelse evolutiebioloog Richard Dawkins een 
geruchtmakend boek geschreven waarin hij stelt dat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat er een God bestaat en dat het 
maar beter zou zijn als alle mensen atheïst zouden worden. 
Vanuit de andere wereld zijn er fundamentalistische 
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Christenen die keihard beweren dat de evolutietheorie 
onwaar is en dat wetenschappers bedriegers zijn. 
 Dus in werkelijkheid is de scheiding die Gould wilde 
aanbrengen tussen religie en wetenschap niet zo rechtlijnig. 
Het lijkt meer op de muur die Israël gebouwd heeft tussen 
de Palestijnse gebieden en de staat Israël. Die muur slingert 
zich als een slang door het landschap en maakt allerlei 
onverwachte bochten. Ook in discussies met studenten 
merk ik dat de scheiding van Gould de zaak niet oplost: in 
het hoofd van een gelovig mens komen de twee werelden 
wel degelijk bij elkaar. Ze moeten in elkaars aanwezigheid 
een plek krijgen. 
 Na afloop van mijn lezing pakte de dominee het 
Liedboek voor de Kerken en wees me op gezang 434: "Lof 
zij de Heer, de almachtige Koning der ere". Het bleek dat 
dat lied geschreven is door ene Joachim Neander, een 
Duitse predikant uit de 17e eeuw. De dominee vertelde 
erbij: Joachim Neander hield erg van wandelen en liep 
graag langs de rivier bij zijn woonplaats. Omdat hij een vrij 
bekend persoon was hebben de mensen vervolgens de 
rivier, die eigenlijk Düssel heette, naar hem genoemd: de 
Neander. Het dal heette bijgevolg, in oud-Duitse spelling, 
het Neanderthal. Jaren later, in 1856, werd in dat dal een 
fossiele mensachtige gevonden die nu door het leven gaat 
als de Neanderthaler. 
 Via een kerkelijk liedboek, een predikant uit de 16e 
eeuw en een fossiele mensachtige komen we toch weer bij 
de evolutie uit. Het laat zien dat het schot dat Gould wilde 
optrekken tussen wetenschap en religie zo lek is als een 
mandje. 
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95 keer mis 

Het Reformatorisch Dagblad berichtte dat de werkgroep 
Creatie.info op zaterdag 31 oktober een poster met 95 
stellingen tegen de evolutie ging ophangen aan een deur 
van de Vrije Universiteit, waar ik werk. De werkgroep was 
van mening dat de VU de Bijbelse grondslag heeft 
losgelaten en de evolutietheorie in de kerk heeft gebracht. 
Inderdaad heb ik in het afgelopen jaar als ik het goed uittel 
vijf keer een lezing over evolutie gegeven voor een 
kerkgenootschap, dus ik nam aan dat de actie feitelijk tegen 
mij gericht was. 
 Ik heb de actie echter gemist, want ik was op die 
zaterdag in Rotterdam waar ik een lezing gaf – u raadt het: 
over evolutie – voor het Rotterdams Natuurkundig 
Genootschap. In de pauze sprak men aan mij over het 
gebeuren bij de VU, waar ik nog niet van op de hoogte was. 
 Op het werk gekomen kon ik de poster met de 95 
stellingen nergens vinden. Waarschijnlijk was hij al 
bedolven onder de levensgrote aankondigingen met 
rondborstige meiden voor het volgende dansfestijn, want 
dat houdt de studenten meer bezig dan een discussie over 
de schepping. 
 Als de actiegroep die poster nu op de deur van mijn 
werkkamer had geplakt, had ik hem op mijn gemak 
kunnen lezen. Nu moest ik het doen met een internetversie 
op A4-formaat in hetzelfde petieterige lettertje als waar de 
bouwers van moderne websites gebruik van maken zonder 
acht te slaan op de kippigheid van degenen die Abraham al 
gezien hebben. 
 De poster is het resultaat van een internationaal project 
van de Duitse werkgroep ProGenesis. De versie die ik las is 
waarschijnlijk uit het Engels vertaald. Al bij stelling 8 zinkt 
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je de moed in de schoenen als daar sprake is van een 
"vruchtvlieg", waarmee overduidelijk een fruitvlieg 
bedoeld wordt. Als je niet weet dat "fruitfly" in het 
Nederlands vertaald wordt met "fruitvlieg" heb je nog 
nooit een boek over biologie gelezen en dien je verder je 
mond te houden over dat vakgebied, vind ik. Maar de 
werkgroep schaamt zich er niet voor de grootst mogelijke 
onzin en zelfs aperte leugens over evolutiebiologie uit te 
kramen. 
 Neem bijvoorbeeld nummer 86: "Van de denkbeeldige 
gemeenschappelijke voorouder van aap en mens ontbreekt 
nog altijd elk spoor". Als je zoiets beweert moet je toch 
ziende blind en horende doof zijn?  Als er één evolutionaire 
overgang bij uitstek met fossielen onderbouwd is, is het 
wel die tussen mensapen en mensen. Lees de elf artikelen 
in het tijdschrift Science die vorige maand verschenen over 
de vondst van Ardipithecus ramidus, een wezen dat 4,4 
miljoen jaar geleden in Africa leefde en kenmerken heeft 
van een mensaap (voeten met een opponeerbare teen) 
alsook van mensen (rechtop lopen). 
 Toeval of niet, ik kreeg bij mijn lezing in Rotterdam op 
diezelfde zaterdag een exemplaar van het boek Genesis, 
vormgegeven als stripverhaal door Robert Crumb. De 
bijgeschreven teksten volgen letterlijk de Statenvertaling, 
terwijl de tekeningen in fraaie rondborstigheid uitbeelden 
wie het volgens de Bijbel met wie gedaan heeft. 
Waarschijnlijk kan dit boek, hoewel het vrijwel dezelfde 
naam draagt als de werkgroep ProGenesis, de 
fundamentalisten ook niet bekoren maar eerlijk gezegd 
vond ik van de twee pogingen die op zaterdag 31 oktober 
gedaan werden om mij tot de Bijbel te wenden de tweede 
het meest geslaagd. 
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Kots in de biobak 

Op een mooie herfstdag is het een genot om in de tuin te 
werken. Ik haal de ergste dooie rommel weg. De asters 
staan er nog, maar de uitgebloeide toortsen en de stengels 
van het vingerhoedskruid verdwijnen in de biobak. 
 Zo had ik een hele bende tuinafval in de biobak 
gekieperd. Toevallig keek ik er nog even goed naar en wat 
zag ik? Tussen de bladeren scharrelde een menigte aan 
kleine beestjes: oorwormen, duizendpoten, pissebedden, 
slakken en nog talloze andere diertjes waarvan alleen de 
experts de naam weten. 
 Ik schrok ervan. Wat gebeurt er met al die duizenden 
ongewervelden die bedolven worden onder de bladeren, 
takken en dode stengels? Ik ben bang dat ze allemaal ten 
dode zijn opgeschreven. Als ze al niet bezwijken tussen het 
tuinafval dan is het wel in de compostfabriek, waar ze 
zachtjes gestoofd worden tot ze gaar zijn. Waarom hebben 
Esther en Marianne daar nog nooit werk van gemaakt? 
 Van schrik liet ik het deksel van de biobak open staan. 
Toen, in de loop van de middag, zag ik hoe een groot 
aantal oorwormen, pissebedden en duizendpoten zich 
wisten los te maken en uit de biobak konden klauteren. Ik 
dacht: dat moet ik altijd doen: het deksel open laten staan, 
totdat de levende have heeft kunnen ontsnappen. 
Misschien moet er wel een regel uitgevaardigd worden 
door de gemeente, die het verbiedt het deksel van de 
biobak gelijk dicht te doen. s-Avonds zat ik te zinnen op 
een actie die ik zou kunnen ondernemen: "Red de 
biodiversiteit; houd de biobak open!" 
 Ik zocht de folder van de gemeente, die huis aan huis 
verspreid werd toen de biobak in onze gemeente 
geïntroduceerd werd, jaren geleden. Daarin stond onder 
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andere een lijst van dingen die erin mochten en die er niet 
in mochten. Verboden waren bijvoorbeeld dode huisdieren. 
Er werd trouwens niks gezegd over ongewervelde dieren 
in het tuinafval. Bij de lijst van toegestane dingen stond: 
kots. 
 Ik herinnerde me weer dat de biobakken vlak voor de 
kermis arriveerden. Dat is in onze gemeente een nogal 
uitbundig festijn dat soms gepaard gaat met wat 
onpasselijkheid. Een ambtenaar met gevoel voor humor 
had het woord kots daarom opgenomen in de lijst van 
toegestane dingen voor de biobak. 
 Maar de schrik sloeg me om het hart. Ik moest denken 
aan mijn buurjongen die soms midden in de nacht in 
aangeschoten toestand thuiskomt. Soms word ik dan wel 
eens wakker van rare geluiden. Hij zou toch niet...? Mijn 
arme ongewervelde dieren! 
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Professor Post 

Mijn collega Ab Kessler, nu met pensioen, was jarenlang 
onze professor Post. Hij was bekend in een netwerk van 
leraren en natuurliefhebbers als iemand aan wie je per post 
allerlei vragen over biologie kon stellen. Ik weet nog goed 
dat ik hem eens trof aan de telefoon, terwijl hij in gesprek 
was met iemand uit het land. Hij zei: “Ik heb een 
vervelende mededeling voor u: het is een tapijtkever”. 
 Iemand had hem een keverlarve opgestuurd die in huis 
gevonden was, met de vraag wat voor beest het was. De 
larven van tapijtkevers leven normaal in vogelnesten, maar 
ze kunnen ook binnenshuis voorkomen en doen zich dan 
tegoed aan wollen kleding of tapijten. Musea zijn ook erg 
beducht voor tapijtkevers want ze kunnen collecties van 
opgezette dieren volledig ruïneren. 
 Ook kwam er regelmatig een oud vrouwtje langs dat 
last had van geheimzinnige diertjes die haar teisterden. 
Soms bracht ze er een paar mee, die ze uit haar haren 
geplukt had. Onveranderlijk waren het pluisjes wol, maar 
daar wilde ze natuurlijk niet aan. Haar huisdokter heeft Ab 
uiteindelijk verlost. 
 Tegenwoordig komen dit soort vragen bij mij terecht. 
Zo kreeg ik een tijdje geleden een vraag van een oud-
student, die nu bij de kwaliteitsafdeling van een niet 
onbekend biermerk werkt. Hij stuurde een insect op dat 
gevonden was in het bier. Mijn collega Matty Berg kon 
vaststellen dat het een kakkerlaksoort was die niet in 
Nederland voorkwam, dus het beest moest erin gekomen 
zijn in een buitenlandse brouwerij. De kwaliteitsmanager 
was erg blij met ons oordeel en nodigde ons uit om een 
paar flinke glazen bier te drinken. Waarschijnlijk vielen de 
kosten daarvan volledig in het niet vergeleken met de 
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reputatieschade die zou volgen als bekend was geworden 
dat er in een Nederlandse brouwerij insecten in het bier 
terecht kunnen komen. 
 Soms kan biologische kennis van pas komen bij het 
oplossen van misdrijven. Als er een lichaam gevonden 
wordt dat al in staat van ontbinding is, en je treft 
vliegenmaden aan, kun je aan de maden inschatten hoe 
lang geleden het slachtoffer overleden is. De vliegenlarven 
ontwikkelen namelijk via opeenvolgende stadia die 
herkenbaar zijn onder het microscoop. In combinatie met 
de temperatuur kun je een goede schatting maken van de 
ontwikkelingstijd. 
 Een Finse collega raakte eens betrokken bij een geval 
dat bekend stond als “de vermoorde liftster”. Men vond 
een vermoord meisje waar men geen raad mee wist, omdat 
niemand haar kende. Mijn Finse collega bepaalde het 
gehalte aan kwik in de maden die in het lichaam gevonden 
werden. Het kwikgehalte was erg laag, wat niet klopte met 
het Zuiden van Finland, de streek waar de liftster 
gevonden was. Ze bleek uit het noorden te komen en 
uiteindelijk heeft men daar de zaak opgelost. 
 Een tijdje geleden kreeg ik een foto van een dier dat 
iemand gezien had tijdens een vakantie in Brazilië. Of ik 
wist wat het was? Ik antwoordde dat het waarschijnlijk een 
tayra was, een vrij groot marterachtig roofdier, verwant 
aan de otter, dat alleen in Midden- en Zuid-Amerika 
voorkomt. Maar ik was er niet zeker van, want een dier 
herkennen van een foto valt niet mee. Ongetwijfeld had de 
echte professor Post er een mooi verhaal bij verzonnen. 
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De pissebed van Spierdijk 

Ik sprak 's morgens bij de koffie mijn collega Matty Berg, 
die bezig was zich klaar te maken voor "het veld". Hij ging 
erop uit om pissebedden te vangen. "Vandaag gaan we 
naar Spierdijk", zei hij, "want daar zit een bijzondere soort, 
Trichoniscoides sarsi". 
 Hij zei dit expres omdat hij wist dat ik ben opgegroeid 
in dit Noord-Hollandse dorp, dat de meeste mensen alleen 
kennen omdat Sonja Bakker er gewoond heeft. Ik vond het 
bijzonder dat in mijn dorp een pissebed voorkomt met zo'n 
mooie naam. Mensen denken misschien: een pissebed is 
een pissebed, maar dat is niet zo: er zijn veertig 
verschillende soorten in Nederland. Ze lijken wel een beetje 
op elkaar; je zult niet gauw een pissebed voor een ander 
dier verslijten, maar als je goed kijkt zie je verschillen in 
kleur, vlekkenpatroon, lengte van de poten en allerlei 
andere details. De pissebed van Spierdijk is klein (4 mm 
lang) en bleekroze van kleur, met rode ogen. 
 Sommige soorten pissebed zie je overal, zelfs in je 
keukenkastje als het een beetje vochtig is, maar andere 
komen alleen op bepaalde plaatsen voor. De soort uit 
Spierdijk is feitelijk te vinden in heel Noord- en Zuid-
Holland en ook op de Zeeuwse eilanden. Er is een 
verwante soort, die er erg op lijkt, maar die komt alleen 
voor in het Oosten van het land, langs de grote rivieren. De 
pissebed van Spierdijk en de pissebed van de grote rivieren 
lijken elkaar uit te sluiten: waar de een zit vind je de ander 
niet. 
 Feitelijk had mijn collega naar elk dorp in het Westen 
van het land kunnen gaan om de pissebed van Spierdijk te 
vangen, maar hij wist dat er in Spierdijk een goede 
vangplek was. Hij zoekt vooral onder graszoden die 
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grenzen aan betonnen duikers of stenen bruggenhoofden. 
Als je zulke plekken kent, loont het al snel de moeite om 
daar even naar toe te gaan. 
 Terugdenkend aan mijn jeugd in Spierdijk zie ik geen 
pissebedden voor me. Wij struinden heel wat af over de 
weilanden en de sloten maar het biologisch instinct was bij 
mij nog niet wakker geworden. Waarschijnlijk was die 
bijzondere soort ook toen al aanwezig, maar ik had er geen 
aandacht voor. 
 Nu was ik een tijdje geleden op een reünie van de 
jongensclub van Spierdijk. In mijn tijd was er voor de jeugd 
tussen 11 en 15 jaar een speciale club die jaarlijks een kamp 
organiseerde op Texel. De reünie werd georganiseerd 
vanwege het vijftigjarige bestaan van de club. Ik trof daar 
een groot aantal van mijn klasgenoten aan, waarvan ik 
sommige in geen 45 jaar gezien had. Ik stond versteld van 
mezelf dat ik de meeste nog herkende. Het was goed om te 
zien dat de meeste jongens geslaagd waren in het leven; 
velen hadden een eigen bedrijf. Een vriend waar ik vroeger 
lief en leed mee deelde was naar de LTS gegaan terwijl ik 
het gymnasium koos, maar hij heeft nu een eigen 
timmerfabriek met 30 man personeel. 
 Dus Spierdijk is een bijzonder dorp. Niet alleen heeft er 
een bekende dieetmevrouw gewoond, maar het is ook een 
bron van ondernemende jongens. Maar voor mij is mijn 
geboortedorp van nu af aan vooral beroemd vanwege de 
pissebed van Spierdijk. 
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Zoenzone 

Ik was voor een kort bezoek in Gent. Bij het station St. 
Pieters las ik op grote borden dat de omgeving van het 
station verbouwd wordt en dat men onder andere een 
zoenzone gaat aanleggen. Zoenzone? Je begrijpt direct wat 
er mee bedoeld wordt, maar je moet tegelijkertijd 
glimlachen omdat het zo mooi klinkt. 
 De Vlamingen houden hun taal beter in ere dan de 
Nederlanders. In Nederland wordt meestal onmiddellijk 
naar het Engels gegrepen, zodat de "zoenzone" in 
Nederland bekend staat als "kiss and ride". Dat onnodig 
gebruik van Engelse woorden, vooral onder invloed van de 
reclame, irriteert menige taalkundige. Toch is het een 
voorbeeld van hoe een taal door evolutie verandert. 
Doordat Nederlanders en Vlamingen anders omgaan met 
hun taal hebben ze ieder hun eigen evolutie. 
 De AKO literatuurprijs werd dit jaar gewonnen door 
een Vlaming, Erwin Mortier. Mortier gebruikt mooie lange 
zinnen met veel beeldspraak. Ik houd daarvan. 
Nederlandse schrijvers hebben de neiging steeds kortere 
zinnetjes te schrijven, waaruit soms zelfs het werkwoord en 
de persoonsvorm weggelaten worden. Zo lelijk! Het 
Nederlands ontwikkelt zich dus langs een andere lijn dan 
het Vlaams. 
 Uit de biologie weten we dat een scheiding tussen twee 
groepen noodzakelijk is om twee aparte evolutionaire 
lijnen te laten ontstaan. Nieuwe soorten kunnen zich pas 
ontwikkelen als er een barrière is die onderlinge kruisingen 
verhindert. 
 Zo'n barrière kan bijvoorbeeld ontstaan als een groep 
gescheiden raakt van de rest en een ander gebied gaat 
bewonen. In de evolutie van de mens is dit gebeurd toen 
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anderhalf miljoen jaar geleden een groep mensen vanuit 
Afrika naar Azië trok waardoor de Aziatische groep 
gescheiden werd van zijn voorouders. Zo ontstond in Azië 
de soort Homo erectus, terwijl de mens in Afrika 
doorontwikkelde tot Homo ergaster. 
 De vorming van soorten door scheiding van leefgebied 
is de algemene regel. Vorming van soorten terwijl ze bij 
elkaar blijven wonen is minder gebruikelijk, maar het komt 
wel voor, onder andere bij vliegen en motten. 
 In de huid van een vrouwelijk fruitvliegje zitten stofjes 
die door het mannetje herkend worden. Als het mannetje 
niet het juiste stofje ruikt, zal hij niet willen paren met het 
vrouwtje. Nu kan de productie van die signaalstoffen 
gemakkelijk veranderen door een mutatie in het DNA dat 
ervoor verantwoordelijk is. Zo'n vrouwtje dat een ander 
luchtje produceert krijgt dan geen nakomelingen omdat ze 
niet bevrucht wordt, behalve als er bij een mannetje in de 
groep toevallig ook iets verandert waardoor het nieuwe 
vrouwtje door hem wel herkend wordt. Dat vrouwtje en 
mannetje zijn dan volledig geïsoleerd van de rest. Op deze 
manier zijn er nieuwe soorten fruitvliegen ontstaan terwijl 
de dieren wel bij elkaar bleven wonen. 
 Is de evolutie van het Nederlands en het Vlaams nu een 
voorbeeld van evolutie op dezelfde plaats of evolutie na 
scheiding? Natuurlijk evolueert taal heel anders dan de 
biologie, maar toch zijn er parallellen. 
 Evolutie wordt bevorderd door een zekere mate van 
scheiding. Als de uitwisseling te groot is kunnen er geen 
aparte evolutionaire lijnen ontstaan. Zo bezien ontwikkelen 
het Vlaams en het Nederlands zich apart van elkaar omdat 
de Vlamingen minder vreemde elementen in hun taal 
toelaten. Het woord zoenzone is een product van evolutie 
door gescheiden ontwikkeling. 



167 

De zang van de gibbon 

Om de studenten wat afleiding te bezorgen liet ik bij het 
college over primaten het geluid van de gibbon horen. Het 
is een van de mooiste diergeluiden die ik ken, mooier zelfs 
dan de zang van de nachtegaal. 
 Dat ik de zang van gibbons zo mooi vind komt 
misschien omdat ik er goede herinneringen aan heb. Ooit 
bivakkeerde ik voor een onderzoeksproject een paar weken 
in het tropisch regenwoud van Borneo. Elke dag kon je 
vroeg in de ochtend vanaf het veldstation een groep 
gibbons in de bomen zien zitten. Ze maakten daarbij hun 
prachtige, sireneachtige en melodieuze geluid dat 
ontzettend ver draagt. Vaak hoorde je ze met zijn tweeën 
zingen, als ware het een duet. 
 Ik was toen helemaal vergeten dat ik vroeger de 
gibbons altijd hoorde op de eerste maandag van de maand, 
's ochtends om 12 uur. Op dat tijdstip werden de sirenes 
van de BB getest en de gibbons van Artis reageerden 
daarop door keihard mee te gaan zingen. Ze werden 
helemaal gek van die sirenes, omdat het aanzwellen en de 
toonhoogte van het sirenegeluid erg lijkt op hun zang. Ze 
ervaarden kennelijk de sirene als een concurrent of een 
bedreiging. 
 Ik woonde toen in Amsterdam, dicht bij Artis en ik kon 
de gibbons elke eerste maandag van de maand horen. In de 
tijd dat ik daar woonde viel ook het bezoek van keizer 
Hirohito aan Nederland, waar veel protest tegen was 
vanwege de rol van Hirohito in de oorlog. Onze buurman 
had het plan opgevat om tijdens het bezoek van de keizer 
aan Artis, via een kennis bij de BB de sirenes aan te zetten, 
zodat de gibbons zouden schreeuwen als protest tegen de 
keizer. Of dat plan werkelijk uitgevoerd is weet ik niet. 
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 Later zijn ze gestopt met die sirenes en de BB werd 
opgedoekt. Ook de gibbons van Artis kregen toen rust. De 
sirenes werden getest in stilte zei men. 
 Nadat het geluid van de gibbon, samen met andere 
oerwoudgeluiden, in de collegezaal geschald had vroeg een 
student me waarom gibbons dat geluid eigenlijk maken. Ik 
zei dat het was om hun territorium af te bakenen, zoals een 
vogel doet, maar toen ik dat later nazocht bleek mijn 
verklaring te eenvoudig. 
 Gibbons gebruiken hun zang als een taal. Het geluid is 
variabel, afhankelijk van wat ze duidelijk willen maken; ze 
kunnen er inderdaad hun territorium mee afbakenen maar 
ook waarschuwen dat er een roofdier aankomt of indruk 
maken op de partner. Het duet dat ik 's ochtends hoorde in 
het oerwoud heeft tot doel om de paarbinding tussen een 
mannetje en een vrouwtje te versterken. Gibbons zijn 
grotendeels monogaam en ik kan me zo voorstellen dat 
samen elke ochtend een potje zingen erg goed is voor de 
onderlinge verstandhouding. Misschien dat ze het daarom 
zo lang uithouden met elkaar. 
 De sirenes hebben jarenlang gezwegen, maar sinds 
2003 loeien ze weer. Kennelijk vindt men dat de dreiging 
van rampen weer is toegenomen. Omdat ik niet meer 
dichtbij Artis woon hoor ik de gibbons niet meer. Ik ben 
benieuwd of ze nog steeds op de sirenes reageren. Wil 
iemand aanstaande maandag even opletten? 
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Op een onbewoond eiland 

Ik paste een gedachte-experiment toe op de studenten: "Stel 
dat jullie met zijn allen naar een onbewoond eiland zouden 
gaan en dat de rest van de wereld als gevolg van een of 
andere ramp zou uitsterven. Dan waren jullie de stichters 
van een nieuwe lijn in de evolutie van de mens. Maar 
bedenk dan wel dat jullie geen representatieve steekproef 
zijn uit de huidige wereldbevolking." 
 Ik keek in de zaal en zag overwegend blonde 
Hollandse types, maar ook een paar studenten met 
Hindoestaanse gezichten, een enkele Turkse student en één 
meisje met rood haar. Als dit de toekomstige 
wereldbevolking wordt, dacht ik, zien we plotseling geen 
Chinese en Afrikaanse gezichten meer. 
 Mijn gedachte-experiment illustreerde het zogenaamde 
flessenhalseffect dat optreedt als een soort plotseling sterk 
gedecimeerd wordt en de volgende generatie uit slechts 
enkele overblijvers bestaat. Als die overblijvers toevallig 
een bepaald kenmerk hadden, bijvoorbeeld rood haar of 
een aangeboren ziekte, krijgen de nakomelingen ook 
allemaal die aanleg. Zo kun je door pure toevalseffecten 
grote veranderingen krijgen in de genetische samenstelling 
van een soort. Het flessenhalseffect is bij uitstek van 
toepassing op eilandpopulaties, omdat die vaak door een 
beperkte groep mensen gekoloniseerd worden. Als de 
latere eilandbewoners allemaal afstammelingen zijn van de 
eerste kolonisten hebben ze soms afwijkende kenmerken 
die toevallig bij die kolonisten voorkwamen. 
 Ik was een keer op de Azoren als lid van een commissie 
die de biologische onderzoeksprogramma's van Portugal 
moest beoordelen. De biologen aan de universiteit deden 
onderzoek aan een genetisch bepaalde ziekte die vrijwel 
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alleen op de Azoren voorkomt, de ziekte van Machado en 
Joseph. Men heeft uitgezocht dat deze genetische afwijking 
ergens in de 13e eeuw ontstaan is bij een groep van 
Sefardische Joden in Portugal. Vanuit deze groep zijn later 
de Azoren gekoloniseerd. De ziekte veroorzaakt bij 
volwassenen een voortschrijdende degeneratie van het 
zenuwstelsel, waarbij de patiënt de controle over zijn 
bewegingen verliest. Lijders aan de ziekte gaan slingerend 
lopen en eindigen uiteindelijk in een rolstoel. 
 Dat de ziekte van Machado en Joseph zo veel voorkomt 
op de Azoren is toe te schrijven aan een toevallige 
gebeurtenis. Vaak denken de mensen dat in de evolutie alle 
veranderingen een aanpassing zijn aan het veranderend 
milieu: door natuurlijke selectie worden steeds de beste 
types bevoordeeld en zo wordt de soort als geheel steeds 
beter. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Veel dingen 
veranderen door toevallige migraties, kolonisaties of 
rampen.  
 Na mijn uitleg kreeg ik een vraag van een studente: 
"Meneer we hebben wel een probleem, want we zijn met 
teveel vrouwen". Inderdaad was de zaal hoofdzakelijk 
gevuld met meisjes, want het was een cursus 
Gezondheidswetenschappen en die studierichting trekt 
veel meer meisjes dan jongens.  
 "Dan wordt het flessenhalseffect nog sterker", zei ik. 
"Op zich zijn een paar mannen voldoende om alle vrouwen 
te bevruchten, maar de genetische samenstelling van jullie 
nakomelingen zal dan nog meer toevalseffecten vertonen. 
Daarom zou het beter zijn als jullie met evenveel mannen 
als vrouwen naar het eiland gaan". Mijn gedachte-
experiment illustreerde ook dat we meer jongens 
Gezondheidswetenschappen nodig hebben. 
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Naakt van boven 

Hidde Boersma, journalist voor het blad 
Natuurwetenschap en Techniek, interviewde mij over de 
mogelijkheid om verloren gegane eigenschappen van de 
mens weer tot leven te wekken. Zou het mogelijk zijn om 
ons DNA een beetje te veranderen zodat we bijvoorbeeld 
weer zelf vitamine C kunnen maken, in plaats van dat we 
het verplicht via onze voeding moeten krijgen? 
 Voor het maken van vitamine C is het niet zo 
gemakkelijk, want die eigenschap is al verloren gegaan bij 
de eerste apen, 45 miljoen jaar geleden. Ik zei: "De meeste 
kans maakt het herstellen van de lichaamsbeharing". 
 Jaren geleden, toen ik in de hoogste klas van de 
middelbare school zat, las ik het boekje van Desmond 
Morris, "De naakte aap". Dat boek sprak mij indertijd zo 
aan dat ik besloot biologie te gaan studeren. 
 Als er een ding is dat onmiddellijk opvalt bij het 
vergelijken van een mens met een mensaap, is dat de mens 
zo weinig lichaamsbeharing heeft. Ergens in de evolutie 
tussen mensaap en mens moet de lichaamsbeharing 
verloren gegaan zijn. 
 Desmond Morris zoekt de verklaring daarvoor in de 
seksualiteit. Hij zegt dat het naakte lichaam de vormen 
beter laat uitkomen en dat vergroot de aantrekkelijkheid 
voor het andere geslacht. Nu is het inderdaad kenmerkend 
voor de mens dat wij een sterke paarbinding hebben, 
vergeleken met mensapen: mannen en vrouwen hechten 
zich aan elkaar voor langere tijd, wat het grootbrengen van 
kinderen ten goede komt. Seks is een manier om die 
paarbinding te versterken en dat zou dus een groot 
voordeel gehad hebben. 
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 Nu zegt deze verklaring van Desmond Morris wel iets 
over het eventuele voordeel, maar niets over hoe de 
naaktheid van de mens eigenlijk ontstaan is. Een aantal 
jaren geleden is daar duidelijkheid in gekomen, met de 
ontdekking van een zogenaamd pseudo-gen in het DNA 
van de mens. Een van de genen die codeert voor een eiwit 
dat nodig is bij de vorming van lichaamshaar is bij de mens 
gemuteerd. Het gen werkt nog wel, maar er zit een foutje 
in, waardoor er geen compleet haar-eiwit wordt gemaakt. 
Bij de mensapen zoals de chimpansee, de gorilla en de 
orang-oetan is wel een werkzame versie aanwezig en deze 
dieren hebben inderdaad veel meer haar dan wij. 
 Men schat dat de mutatie in het haar-gen 240.000 jaar 
geleden is ontstaan. Dat is vlak voor het ontstaan van de 
mens zelf. Dat zou betekenen dat onze voorouder, de 
heidelbergmens en ook ons broertje, de neanderthaler, nog 
ruig behaard waren. 
 Omdat de mutatie relatief recent is en maar één klein 
foutje betreft, zou het herstellen daarvan in principe 
mogelijk moeten zijn. Ik zei tegen Hidde: "Als we dit gen 
kunnen herstellen, moeten we er wel voor zorgen dat het 
vooral actief wordt in de hoofdhuid. Het haar op het 
lichaam zelf hoeven we niet meer terug, want onze 
seksualiteit is afhankelijk geworden van naaktheid. Sterker 
nog, de meeste jongeren scheren het weinige haar dat ze 
hebben er ook nog eens af. Maar op het hoofd, daar valt 
nog veel te winnen met herstel van het haar-gen, vooral bij 
mannen." 
 Toen Hidde mijn kamer verliet keek hij even 
onopvallend naar mijn achterhoofd en hij begreep 
onmiddellijk de portee van mijn opmerking. 
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Leren van pimpelmezen 

Vroeger werd op veel plaatsen de melk bezorgd door een 
melkboer. Als moeder niet thuis was zette de melkboer de 
flessen melk op de stoep. Maar in de stad Southampton, in 
Zuid-Engeland, was dat op den duur haast niet meer 
mogelijk omdat pimpelmezen geleerd hadden de 
melkdoppen open te pikken. De mezen hadden het 
voorzien op de laag room vlak onder de aluminium dop. 
Eerst waren er maar een paar mezen die het trucje kenden, 
maar al spoedig wist elke mees in de buurt de room te 
vinden. Het was niet meer te doen om de flessen op de 
stoep achter te laten. 
 Dit voorbeeld, dat elke bioloog kent, is duidelijk uit de 
oude doos; het is al beschreven in een wetenschappelijk 
artikel uit 1949. Tegenwoordig wordt de melk niet meer in 
flessen bezorgd en zit er ook geen roomlaagje meer op. 
Toch illustreert het voorbeeld nog steeds hoe leren bij 
dieren in zijn werk gaat: één van de mezen had bij toeval 
ontdekt dat er een lekker spulletje onder die melkdoppen 
zat. Andere mezen zagen hun soortgenoten in de weer met 
die doppen en probeerden het ook. Ze werden 
onmiddellijk beloond. 
 De vraag is of het leren van de mezen echt 
imitatiegedrag is, dat wil zeggen: kan een mees, als hij een 
soortgenoot bezig ziet, zich in zijn hersenen een 
voorstelling maken van het vinden van de room en 
vervolgens het gedrag doelbewust uitvoeren op basis van 
die inwendige voorstelling? Waarschijnlijk voldoet een 
eenvoudiger verklaring. Als een mees een soortgenoot ziet 
pikken gaat hij er automatisch op af. Vervolgens wordt het 
eigen pikgedrag versterkt door het pikken van de ander. 
Als hij dan room vindt legt hij, net als zijn soortgenoot, een 
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verband tussen het pikken en het vinden van iets lekkers. 
Dat kun je geen imitatie noemen, maar het effect is 
hetzelfde. 
 De pimpelmezen laten zien dat leren in het dierenrijk 
vaak een kwestie is van zogenaamde instrumentele 
conditionering; het dier legt een verband tussen een 
bepaalde actie en de beloning die erop volgt. De actie 
wordt uitgevoerd omdat het dier weet dat het beloond 
wordt. Andere acties worden vermeden omdat er straf op 
volgt. We zien dit in talloze situaties om ons heen: honden 
en paarden leren hun trucjes grotendeels via het principe 
van instrumentele conditionering. 
 Een ander kenmerk van het mezenvoorbeeld is dat het 
nieuwe gedrag behoort bij een bepaalde groep; niet de hele 
soort vertoont het gedrag. Pimpelmezen in het noorden 
van Engeland maakten geen melkflessen open, niet omdat 
ze het niet konden maar omdat ze het niet geleerd hadden. 
Door leren ontstaan culturele tradities, net als bij de mens: 
niet iedereen leert hetzelfde en dus ontstaan er verschillen 
tussen mensen. 
 Tenslotte illustreert het voorbeeld dat leren in sociaal 
verband veel sneller gaat dan individueel leren. In een 
grote groep is er altijd wel iemand die iets geks uitprobeert. 
Als dat een voordeel blijkt te hebben, kunnen veel 
soortgenoten daarvan profiteren. Daarom zien we ook dat 
de grote technische vernieuwingen, zoals de uitvinding 
van de computer, vooral optreden daar waar mensen dicht 
bij elkaar wonen; niet op een geïsoleerd eiland, maar in de 
stad. 
 Leren mensen als pimpelmezen? Dat gaat te ver, maar 
enkele elementen van ons leergedrag lijken er wel op. 
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Dierproeven 

"Niemand wil eigenlijk dierproeven doen" zei Esther 
Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Ik had haar 
gevraagd mee te doen in een forumdiscussie bij mijn cursus 
dierkunde. Ik zei tegen de studenten: “Let op, je staat niet 
elke dag oog in oog met een lid van de Tweede Kamer!” 
 Mijn studenten waren het niet eens met de stelling van 
Esther. Biologen willen juist wel dierproeven doen. Ze zijn 
er natuurlijk niet op uit om dieren onnodig te laten lijden, 
maar ze vinden dierproeven noodzakelijk om er achter te 
komen hoe dieren in elkaar zitten en hoe ze werken. Als je 
dat niet meer zou doen stopt de wetenschappelijke 
vooruitgang. Met dierproeven worden geneesmiddelen 
getest en wordt onderzoek gedaan om meer te weten te 
komen over ziektes zoals kanker. Ook zijn dieren af en toe 
nodig in het onderwijs, om studenten te laten zien hoe 
dieren er van binnen uitzien. 
 Het doen van dierproeven in Nederland is heel streng 
gereguleerd. Een hengelaar mag zonder probleem een vis 
aan de haak slaan, maar een bioloog is gebonden aan 
strikte regels. Je moet van te voren precies opschrijven wat 
je wilt gaan doen en dan een aanvraag indienen bij een 
ethische commissie van de universiteit. Er wordt gekeken 
of de proef echt wel nodig is, of er geen alternatieven zijn 
en of er niet teveel dieren opgeofferd worden. Als de proef 
goedgekeurd wordt kun je hem uitvoeren maar je mag 
geen millimeter afwijken van het protocol. Bovendien moet 
je een boekhouding bijhouden waarin elke dag genoteerd 
wordt hoe het gesteld is met het welzijn van de dieren. 
 Nu heeft de wetgeving over dierproeven alleen 
betrekking op gewervelde dieren, dat wil zeggen, vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ongewervelde 
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dieren zoals insecten, slakken en wormen zijn wettelijk 
gesproken geen proefdieren. Deze dieren worden dan ook 
veel gebruikt in biologisch onderzoek. Sommige 
biologische processen verlopen in een worm vrijwel 
hetzelfde als in de mens dus die kun je net zo goed bij een 
worm bestuderen. Er wordt wel eens betoogd dat 
hoogontwikkelde ongewervelden zoals honingbijen en 
inktvissen ook onder de wet op de dierproeven zouden 
moeten vallen, maar tot nu toe heeft de minister daar nog 
geen besluit over genomen. 
 De Partij voor de Dieren wil een eind maken aan alle 
dierproeven, ook die met ongewervelden. Hoe moet het 
dan verder met het biologisch onderzoek? 
 Op mijn afdeling worden veel proeven gedaan om de 
effecten te testen van bodemverontreiniging en chemische 
stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid. Dat 
gaat onder andere met behulp van een klein insectachtig 
beestje, een springstaart. Je stopt tien dieren in een potje 
met grond en na vier weken kijk je hoeveel jonkies er zijn. 
Normaal zijn dat er zo'n 500, maar als de grond 
verontreinigd is kunnen het er minder zijn. We doen heel 
wat van die proeven per jaar en het aantal dieren dat 
daarmee gemoeid is schat ik op zo'n 400.000. Daarnaast 
gebruiken we zeker nog wel 100.000 wormen, 15.000 
fruitvliegen, 4000 sluipwespen, 1500 slakken en 1000 
pissebedden per jaar. 
 Ik moet er wel aan toevoegen dat al die duizenden 
springstaarten bij elkaar nog minder wegen dan een plakje 
worst. Maar toch, stel dat we van al die dieren een 
welzijnsdagboek moet bijhouden, Esther! 
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Het gewicht van een ei 

Bij de nationale wetenschapsquiz luidde één van de 
vragen: Wanneer is een ei het zwaarst, als het net bevrucht 
is of als het kuiken in het ei volgroeid is? Of maakt het niet 
uit? 
 Het was jammer dat er niet een van mijn studenten aan 
de wedstrijd meedeed, want die had het precies geweten, 
in tegenstelling tot de mensen op de tv. 
 Om er zeker van te zijn stelde ik de vraag aan de eerste 
de beste ouderejaars student die ik de volgende dag 
tegenkwam in de gang. "Ja natuurlijk weet ik dat", zei 
Janneke. "Dat heb je zelf verteld bij de cursus 
evolutiebiologie: een ei dat net gelegd is is het zwaarst." 
 Inderdaad verliest een ei gewicht tijdens het broeden 
omdat de dooier omgezet moet worden in een kuiken. Het 
ei kan niks eten en moet toch een hoop doen. Tijdens de 
ontwikkeling ademt het embryo door de schaal heen, die 
poreus is. Zuurstof wordt opgenomen maar een deel van 
het dooiergewicht verdwijnt als koolzuurgas. 
 Waarom wist Janneke dit zo goed? Ik hoopte dat het 
kwam omdat ik bij het college er een verhaaltje bij verteld 
had. 
 Vroeger toen ik nog een schooljongen was ging ik in 
het voorjaar met mijn vrienden eieren zoeken in het 
weiland. We zochten vooral eendeneieren, want die waren 
erg lekker om te bakken. Nu had mijn vader ons verteld 
dat we de eieren voordat we ze meenamen eerst even in het 
water moesten houden. "Als ze zinken zijn ze goed, maar 
als ze blijven drijven zijn ze vuil", zei mijn vader. Met een 
vuil ei bedoelde hij dat de ontwikkeling al een beetje 
begonnen was, waardoor de dooier bebloed is als je het ei 
boven de koekenpan kapot slaat. 
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 Dus als ik vroeger in het weiland een eendennest vond 
liep ik eerst met de eieren naar de slootkant om te kijken of 
ze zonken. Als ze bleven drijven legde ik ze weer terug in 
het nest. 
 Later hoorde ik dat het niet ongevaarlijk is om 
eendeneieren te consumeren. Walter Prinsze uit 
Wormerveer liet me weten dat eendeneieren vaak besmet 
zijn met een Salmonella-bacterie die paratyfus veroorzaakt. 
Volgens hem was het vroeger algemeen bekend dat je 
eendeneieren niet moest bakken, maar behoorlijk lang 
koken. Ik wist dat niet, gelukkig, want gebakken 
eendeneieren waren erg lekker. 
 Maar welke student van tegenwoordig loopt wel eens 
door het weiland om eieren te zoeken? Mijn verhaaltje 
moet wel raar overkomen op de moderne student.  
 Ik hoop dat door rare of persoonlijke verhaaltjes bij de 
colleges te vertellen de studenten de biologische feiten 
beter kunnen onthouden. We vergeten wel eens dat het 
doel van het onderwijs niet alleen is dat studenten leren 
hoe ze iets moeten opzoeken, maar ook dat ze later het een 
en ander nog weten. 
 Soms word ik wel eens moe van studenten als ik ze 
vraag naar iets waarvan ik zeker weet dat ik het een jaar 
eerder uitgelegd heb. "Dat is een jaar geleden, dat zijn we 
alweer vergeten, meneer", zeggen ze dan. Ik zeg dan soms 
wanhopig: "Als je iets leert, onthoud het dan ook! Wat heeft 
het voor zin om iets te leren en het daarna weer te 
vergeten?" 
 In mijn strijd tegen het grote vergeten heb ik zo mijn 
eigen methodes. In het geval van het eigewicht heeft dat 
kennelijk effect gehad. Janneke, bedankt! 
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Zwijnen moeten rillen 

Vanwege de aanhoudende kou en de sneeuwbedekking 
hebben alle provincies een jachtverbod ingesteld. 
Gelderland besloot als laatste dat er voorlopig niet 
geschoten mag worden op eenden, fazanten, houtduiven 
en konijnen. Maar voor groot wild zoals herten en zwijnen 
geldt het verbod niet. De provincie Noord-Brabant vond 
een jachtverbod aanvankelijk maar onzin. Een 
woordvoerder zei: "Er is geen beest dat te lijden heeft van 
de sneeuw. Dieren zijn gebouwd op een beetje vorst". 
 Het is een bekend misverstand: mensen denken dat 
dieren die in het wild leven, ook altijd bestand zijn tegen de 
heersende omstandigheden. Dat is mooi niet waar, in ieder 
geval niet voor de zwijnen. 
 Zweedse onderzoekers hebben een paar jaar geleden 
aangetoond dat varkens gemankeerd zijn in hun 
warmteproductie. De meeste zoogdieren beschikken over 
vetweefsel dat speciaal is ingericht om warmte op te 
wekken. Men noemt het "bruin vetweefsel", omdat het 
goed doorbloed is. Het ligt bij een baby rond de 
schoudergordel, de ruggengraat en het bekken. De cellen in 
dit bruin vetweefsel zijn helemaal ingericht om vet te 
verbranden en daarbij zoveel mogelijk warmte op te 
wekken. 
 Varkens hebben dit bruin vetweefsel echter niet, als 
enige groep binnen de zoogdieren. Alle varkenshouders 
weten dan ook dat pasgeboren biggen erg gevoelig zijn 
voor koude. De biggen worden vaak bijgewarmd met 
lampen. Ze wekken zelf warmte op door te rillen. 
 Het blijkt nu dat de gebrekkige warmteproductie ook 
geldt voor ons wilde zwijn en andere zwijnen zoals het 
baardvarken uit Borneo, het wrattenzwijn uit Afrika en het 
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penseelzwijn, eveneens uit Afrika. Ongeveer 20 miljoen jaar 
geleden is er bij de voorouder van de zwijnenfamilie een 
mutatie opgetreden. Een gen dat essentieel is voor de 
warmteproductie is beschadigd geraakt en functioneert niet 
meer. Door deze mutatie in het zogenaamde 
"ontkoppelingseiwit" kunnen zwijnen de chemische 
energie die vrijkomt bij vetverbranding niet omzetten in 
warmte. Het gen is wel herkenbaar en lijkt sprekend op 
soortgelijke genen bij andere zoogdieren, maar er is een 
stukje tussenuit gevallen. Men noemt het een "pseudo-gen". 
 Nu leven de meeste zwijnen in de tropen en hebben ze 
waarschijnlijk weinig last van hun gemuteerde gen. Ons 
wilde zwijn is het enige varken dat leeft in een gematigd 
klimaat. Het compenseert zijn gebrekkige warmteproductie 
met het bouwen van een nest voor zijn jongen, iets wat 
binnen de hoefdieren verder niet voorkomt. De 
koudegevoeligheid van de biggen is waarschijnlijk ook de 
oorzaak dat het wilde zwijn niet kan leven in Scandinavië. 
 Dat zwijnen rondlopen met een gemankeerd gen voor 
warmteproductie is een overblijfsel van een evolutionair 
ongelukje dat niet afgestraft is. Het leert ons dat niet alles 
in de natuur te zien is als een aanpassing aan de omgeving. 
Tegelijkertijd is het "pseudo-gen" een sterk bewijs voor 
evolutie. Als alle dieren waren geschapen, waarom heeft de 
Schepper dan de zwijnenfamilie een gen gegeven waar een 
stukje tussenuit gehaald is, terwijl alle andere zoogdieren 
het complete gen gekregen hebben? 
 Er zijn allerlei redenen om de jacht op wilde zwijnen in 
de winter te onderbreken of juist door te zetten, maar je 
moet niet zeggen dat alle wilde dieren gebouwd zijn op een 
beetje vorst. Zwijnen moeten rillen, als ze niet geschoten 
worden. 
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Spring maar achterop! 

Ik reed op de fiets naar mijn werk en passeerde een jongen 
die met zijn meisje achterop reed. "Goed vasthouden!" zei 
ik in het voorbijgaan tegen het meisje. "Jullie zijn 
gekoppeld!" 
 Ik was in mijn hoofd het college genetica al aan het 
voorbereiden. Om uit te leggen wat bedoeld wordt met 
genetische koppeling tekende ik een fiets op het bord met 
een jongen en een meisje erop. Ik zei: "Als het meisje steeds 
bij dezelfde jongen achterop blijft zitten is er sprake van 
koppeling". 
 Het komt vaak voor dat twee kenmerken gekoppeld 
zijn. Je vindt die kenmerken dan steeds in vaste 
combinaties. Er is bijvoorbeeld een vlindersoort, een zwarte 
page, waarvan sommige exemplaren een staart aan hun 
achtervleugel hebben. Verder kan de vleugel donker zijn of 
gevlekt. Maar je vindt nooit vlinders met donkere vleugels 
én een staart, alleen dieren met gevlekte vleugels en een 
staart, of dieren met donkere vleugels zonder staart. De 
kenmerken vleugelkleur en vleugelvorm zijn gekoppeld. 
 Bij de mens komt genetische koppeling veel voor bij 
genen van het immuunsysteem. Die liggen allemaal achter 
elkaar op het chromosoom. Als je van het eerste gen de ene 
variant hebt, kun je voorspellen welke variant je hebt van 
het tweede en derde gen, enz. 
 Koppeling kan verbroken worden door recombinatie. 
Stel dat ik met mijn vriendin achterop naast die jongen in 
de stad zou gaan fietsen en dat mijn vriendin bij hem 
achterop zou springen, terwijl zijn vriendin bij mij kwam 
zitten, dan hadden we een geval van recombinatie. Door de 
partnerruil is er een nieuwe combinatie van kenmerken 
ontstaan. 
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 Dit gebeurt in ons lichaam bij de vorming van 
geslachtscellen. Twee chromosomen gaan naast elkaar 
liggen en wisselen stukjes DNA uit. Daardoor krijg je in de 
zaadcellen en eicellen een nieuwe combinatie: een kind kan 
in sommige kenmerken op zijn grootvader lijken en in 
andere kenmerken op zijn grootmoeder. 
 Ik meende dat ik met mijn fietsvergelijking een mooi 
beeld had gebruikt, omdat ik dacht aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de studenten. Maar wat bleek? 
Studenten zitten zelden bij elkaar achterop de fiets. De 
meeste komen sowieso met de tram. Bovendien kon ik het 
volgens één van de studenten beter uitleggen met een 
scooter in plaats van een fiets. 
 Ik rijd zelf ook niet vaak meer met een meisje achterop 
de fiets. Eigenlijk komt het maar één keer per jaar voor, als 
ik na afloop van het Kerstdiner op de universiteit met mijn 
vrouw achterop naar huis rijd. Op dat moment zou mijn 
vrouw wensen dat ze meer spek op haar billen had, maar 
daar heb ik wat op bedacht: ik neem speciaal voor deze 
tocht een kussentje mee, dat ik onder de snelbinder doe. Zo 
scheuren we midden in de nacht door de stad. Als ik haar 
waarschuw voor de paaltjes gaat het meestal wel goed, 
maar soms moet ik expres een groen stoplicht laten lopen, 
zodat ze haar benen even kan ontspannen voor het rode 
licht. 
 Het Kerstdiner is alweer volgende week maandag. Ik 
moet het kussentje niet vergeten want dat garandeert dat 
mijn vrouw bij mij blijft zitten en niet bij iemand anders 
achterop springt. Zo zijn we heel sterk gekoppeld; 
recombinatie, daar komt het niet meer van. 
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Ook evolutie in de toekomst 

Zal de mens nog een beetje evolueren in het komend jaar? 
Ik werd hierover geïnterviewd door het tijdschrift Zo?! Zit 
Dat. De journaliste vroeg me hoe de evolutie van de mens 
in de komende jaren zou gaan verlopen. Ik aarzelde of ik 
antwoord zou geven. Evolutie laat zich niet zo gemakkelijk 
voorspellen. 
 Als je kijkt naar het verleden zie je vaak dat nieuwe 
diergroepen zich ontwikkeld hebben uit dieren die op het 
punt stonden uit te sterven. Een uiterst succesvolle groep 
als de vogels is ontstaan uit de dinosauriërs, die allemaal 
uitgestorven zijn. De mens is voortgekomen uit de 
mensapen, maar voordat dat gebeurde ging het niet best 
met die dieren. In de fossielen van zo'n 20 miljoen jaar oud 
uit Afrika en Azië zie je veel meer soorten mensapen dan 
dat er nu zijn. Vanaf 10 miljoen jaar geleden stierf de een na 
de andere mensaap uit. Nu hebben we er nog maar zes 
over: gibbon, siamang, orang-oetan, gorilla, chimpansee en 
bonobo; ook met deze soorten gaat het niet goed. 
 Iemand die 15 miljoen jaar geleden leefde had 
waarschijnlijk gedacht: het wordt niks met die mensapen. 
Toch ontstond 6 miljoen jaar geleden juist uit die groep een 
nieuw wezen, de op twee benen lopende voorganger van 
de mens. Deze wending wordt vaak aangehaald om te 
illustreren hoe slecht de evolutie voorspelbaar is. 
 Nu is een slecht voorspellend vermogen niet een 
eigenschap van de evolutie alleen. In de economie is het 
nog veel erger. Welke econoom heeft in het jaar 2003 
voorspeld dat we de huidige financiële crisis aan onze 
broek zouden krijgen? En dat is nog maar een periode van 
5 jaar! Ook het voorspellen van het weer op een termijn 
langer dan een paar dagen is ontzettend moeilijk, ondanks 



184 

de enorme rekenpartijen die door supersnelle computers 
elke dag weer gemaakt worden. Dus evolutiebiologen zijn 
in goed gezelschap. 
 Een manier om de toekomst te voorspellen is om de 
trends uit het verleden door te trekken. Hoe is de mens 
veranderd sinds zijn ontstaan, 200.000 jaar geleden? Ik ga 
er voorlopig vanuit dat die veranderingen nog een tijdje 
doorzetten. Wat voor mens krijgen we dan? 
 Mijn voorspelling is als volgt: een mens die nog wat 
groter is dan nu, met iets kleinere hersenen, maar wel 
slimmer, met een meer vooruitstekende kin, maar een 
kleinere kaak en nog zwakkere kaakspieren dan nu. De 
verstandskiezen zijn definitief verloren gegaan. Die mens 
zal slecht kunnen ruiken, maar misschien wel iets beter 
kunnen zien. De vingers zijn erg beweeglijk geworden; 
vooral de duim is veranderd en kan heel snel allerlei 
knopjes bedienen. De mens heeft nog maar heel weinig 
lichaamsbeharing en de mannen worden al jong kaal, wat 
ze trouwens niet erg vinden. Vanwege het toenemend 
belang van seksualiteit en de daaruit resulterende 
partnerkeuze zal de penis van de man nog iets groter 
worden evenals de borsten van de vrouw. Waarschijnlijk 
zullen de vrouwen nog meer moeite hebben bij de 
bevalling en moeten alle kinderen via de keizersnede 
geboren worden. Door de toenemende migratiestromen 
worden de uiterlijke kenmerken tussen mensen zodanig 
gemengd dat iedereen er uit komt te zien als een 
chocoladebruine Braziliaan. 
 In één jaar zal hier niet veel van te merken zijn, maar 
mocht u in het komend jaar kleine veranderingen van deze 
aard om u heen waarnemen, dan weet u dat ik het 
voorspeld heb. 
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