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Voorwoord 
 
Dit boekje bevat de columns die wekelijks verschenen in de 
regionale dagbladen van Holland Media Combinatie in 2012, 
2013 en 2014. Alleen “De kauw” verscheen niet in de krant 
maar werd voorgelezen bij Vroege Vogels. Ik heb de columns 
zo geordend dat u al lezend het jaar doorloopt. Ze zijn 
verschillend van lengte doordat ik in april 2013 promoveerde 
naar de tweede pagina, waarbij de column werd beperkt tot 
400 woorden. 
 Ik probeer in deze columns op luchtige wijze te schrijven 
over de vele fascinerende aspecten van de moderne biologie, in 
het bijzonder de evolutiebiologie. Vaak gaat het over mijn 
leven als docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Maar 
ook in het leven van alle dag zit veel evolutiebiologie: het 
menselijk lichaam, ons gedrag en de maatschappij waarin we 
leven. 
 Uit ervaring weet ik dat krantenlezers niet alleen uit zijn op 
nieuws en vermaak, maar ook vaak oprecht nieuwsgierig zijn 
naar wetenschappelijke kennis. Wetenschap kan raadselachtig 
en ingewikkeld zijn, maar dat wil niet zeggen dat het niet uit te 
leggen is. Met deze columns wil ik tegemoet komen aan de 
informatiebehoefte van de krantenlezer en tegelijkertijd de 
belangstelling voor biologie vergroten. 
 De hele biologie is doordrongen van evolutie. Met de 
razendsnelle ontwikkelingen in de moleculaire biologie is ook 
de evolutiebiologie in een stroomversnelling gekomen. Het 
discovery aspect van de moderne biologie is elke dag voor mij 
weer een inspiratie. Ik hoop dat u de columns met evenveel 
plezier zult lezen als ik ze geschreven heb. 
 
 
Nico M. van Straalen, november 2014 
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Dier van het jaar: de ijsbeer 
 
De verkiezing Dier van het Jaar die ik vorig jaar op deze plaats 
uitriep leverde een verrassende winnaar op: de ijsbeer. IJsberen 
zijn sowieso tot de verbeelding sprekende dieren, maar 
ongetwijfeld heeft de prachtige natuurdocumentaire “Frozen 
Planet” van de BBC, in 2012 uitgezonden door de EO, veel 
bijgedragen aan dit succes. 
 Ik kreeg een behoorlijk aantal mailtjes, wat laat zien dat 
zo’n verkiezing echt wat losmaakt. In totaal werden zeventien 
dieren genoemd: ijsbeer, kat, hond, paard, muis, gans, 
dansmug, wandelende tak, poelslak, springstaart, wesp, bever, 
konijn, uil, grutto, spin en slang. 
 Er waren twee grappenmakers die het niet terecht vonden 
dat ik stoeipoes Tatjana van deelneming had uitgesloten; van 
een echte evolutiebioloog zou je toch verwachten dat hij de 
eerste tekenen van een nieuwe soort zou herkennen? Om deze 
lezers ter wille te zijn heb ik de stemmen voor Tatjana 
opgeteld bij die voor de kat, waardoor dit dier gelijk eindigde 
met de ijsbeer. Toen heb ik mijn discretionaire bevoegdheid 
gebruikt om ook een stem uit te brengen waardoor de ijsbeer 
eerste werd. 
 Op de derde plaats, vlak onder de kat, eindigde de hond. Ik 
kreeg mooie foto’s van honden en prachtige heldenverhalen. 
Een lezer schreef me: als er één dier is dat zijn leven zo in 
dienst van de mens heeft gesteld is het wel de hond: waakhond, 
trekhond, jachthond, hulphond, politiehond, gezelschapshond, 
enz. De hond is ook biologisch, als object van gedragsstudies, 
uitermate interessant en bovendien een schoolvoorbeeld van 
evolutie door kunstmatige selectie. Dus ik sympathiseer met de 
hoge positie van de hond in de ranglijst. 
 Op de vierde plaats kwam het paard. Een lezeres stuurde me 
een schokkend verhaal met foto’s over verwaarlozing van een 
paard bij een fokker in Noord-Holland, een situatie die na 
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inschakelen van de Voedsel- en Warenautoriteit rechtgezet kon 
worden. Ook paarden zijn dieren die een speciale relatie met 
de mens hebben, vandaar hun hoge positie op de lijst. 
 De andere dieren werden slechts enkele keren genoemd. 
Tegen sluitingstijd, op de verjaardag van mijn zus, probeerde 
een vriendin me er nog van te overtuigen dat het een uil moest 
worden. Ze was helemaal gek van uilen en liet me 
verschillende lichaamsdelen zien waarop ze uilen had laten 
tatoeëren. Ik zei: “Dat is allemaal mooi, maar jouw uilen tellen 
bij elkaar voor één stem”. 
 De reden dat ik zelf op de ijsbeer stemde was vanwege het 
verschijnen van een publicatie in september 2012, waarin een 
internationaal onderzoeksteam een volledige genenkaart van de 
ijsbeer presenteerde. Bovendien vergeleken ze de ijsbeer met 
de Amerikaanse bruine beer, waarbij de evolutionaire relatie 
tussen de twee soorten duidelijk geworden is. De ijsbeer is 
nauw verwant aan de bruine beer; hun gezamenlijke voorouder 
leefde ongeveer vier miljoen jaar geleden. Maar ook nadat ze 
uiteen gegaan waren, bleven ijsberen en bruine beren 
kruisbaar, hoewel ze het in de natuur zelden doen. 
 De onderzoekers konden vaststellen dat het erfelijk 
materiaal van de ijsbeer voor een deel afkomstig is van de 
bruine beer. Het is met die twee beren hetzelfde als met mens 
en neanderthaler: wel twee aparte soorten, maar toch nog 
kruisbaar. Maar bij de beren zijn de kruisingen overwegend 
andersom gegaan vergeleken met mensen: bij ons was het 
waarschijnlijk een mannelijke neanderthaler die sporen DNA 
achtergelaten heeft in ons erfelijk materiaal, terwijl in de 
ijsbeer het vrouwelijk DNA van de bruine beer gevonden 
wordt. 
 Vanwege deze mooie analogie met de mens kreeg de ijsbeer 
mijn stem en bereikte daarmee nipt de eerste plaats. 
Gefeliciteerd, Ursus maritimus! 
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73 weken per jaar 
 
Het afgelopen jaar telde 52 weken en één dag. Waarom niet 
precies 52 weken, vraag je je af. Het punt is, 365 is niet 
deelbaar door zeven. De uitkomst is 52 en één zevende. 
Daardoor verschuift in het nieuwe jaar elke datum naar de 
volgende dag. Is dat niet vreselijk onhandig? 
 Het zou allemaal veel overzichtelijker worden als we weken 
van vijf dagen zouden hebben. Dan passen er precies 73 weken 
in een jaar en de data verspringen niet meer. De maandag en 
dinsdag schaffen we af, geïnspireerd door T-Bone Walker die 
in 1948 al zong: “They call it stormy Monday, but Tuesday is 
just as bad”. 
 Een week van vijf dagen bestaat uit een werkweek van drie 
dagen, gevolgd door twee dagen weekend. Een jaar heeft dan 
219 werkdagen tegen 261 nu. Het verschil van 42 dagen 
winnen we terug uit 16% toegenomen arbeidsproductiviteit. 
Namelijk als een week drie dagen duurt is dat voor iedereen 
prettiger, want zo’n week is te overzien. Je hebt geen luwte op 
woensdag en vrijdag; je kunt de hele week voluit gaan, want 
hij duurt maar drie dagen. Bovendien: iedereen die nu in 
deeltijd werkt, werkt opeens voltijds; de overheid wil toch zo 
graag dat er meer mensen in Nederland voltijds werken? 
 Een ander gevolg van het invoeren van mijn systeem is dat 
alle data op dezelfde dag vallen. Kerstmis valt altijd op 
zaterdag en mijn verjaardag altijd op woensdag. Alleen voor 
een schrikkeljaar moeten we een week van zes dagen invoeren. 
We laten dan 29 februari op zondag vallen en 1 maart op 
dinsdag. Daarna gaan we weer gewoon door met vijfdaagse 
weken die beginnen op woensdag. 
 Die 365 kunnen we niet veranderen want dat is nu eenmaal 
de verhouding tussen de omlooptijd van de aarde rond de zon 
en de rotatietijd om haar as. (Eigenlijk is het 365,242; die 
0,242 dag wordt opgelost met schrikkeljaren). Maar toen 
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mensen eenmaal door hadden dat er 365 dagen in een jaar 
zitten, hadden ze natuurlijk moeten kiezen voor de enige 
logische weeklengte: vijf dagen. Namelijk, 365 is alleen 
deelbaar door 5 en 73, beide priemgetallen! De wiskunde 
smeekt om een week van vijf dagen. Alle andere keuzes voor 
de weeklengte geven gebroken getallen en dus verspringende  
data. 
 Maar we zitten aan die zeven dagen vast vanwege het 
scheppingsverhaal. Op de zevende dag rustte God, nadat hij in 
zes dagen hemel en aarde, planten en dieren geschapen had. 
Het boek Genesis maalt niet om een ontbinding van het jaar in 
priemgetallen. 
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Van bromtol naar differentieel 
 
Lopen kan hij nog niet, mijn kleinzoon, maar wel kon hij zich 
optrekken aan de rand van de wasmachine, waar hij met grote 
belangstelling het draaien van de trommel bestudeerde. “Zou 
hij een technicus worden?” zei ik tegen mijn dochter. Ik hoop 
het maar, want aan goede technici is een groot gebrek. Mijn 
zoon had op een open dag van Fontys Hogeschool tegen de 
jongelui gezegd: “Waarom gaan zo weinigen van jullie 
elektrotechniek studeren? Het bedrijf waar ik werk heeft 
jaarlijks al meer elektrotechnici nodig dan alle studenten van 
de elektro-opleiding van Fontys”. 
 Of een kind van techniek houdt zie je al op jonge leeftijd. Ik 
merkte dat bij mijn zoon toen ik een keer met hem patat ging 
halen bij de snackbar. Terwijl we stonden te wachten was hij, 
nog een kleuter, bezig met het verzetten van de barkrukken. 
Hij had vier barkrukken met de draaibare bovenkant tegen 
elkaar gezet en hij liet vol trots zien dat als je aan de eerste 
draaide, ze alle vier gingen draaien. 
 Nu werd ik toevallig deze week ’s morgens om 7 uur 
opgebeld door een vriendelijke mevrouw die vroeg naar ene 
Stephan Burghouts. Mijn vrouw heeft ook die achternaam, 
vandaar dat ze bij ons uitkwamen. Stephan is de zoon van een 
neef van mijn vrouw. De mevrouw die opbelde bleek van 
SBS6 televisie te zijn en ze was op zoek naar de twee handige 
jongens die de Telegraaf gehaald hadden met een 
zelfgebouwde houten auto, model cabriolet, die in beslag was 
genomen door de politie. Er zit kennelijk technisch vernuft in 
de familie van mijn vrouw. 
 Maar het is ook mogelijk dat de fascinatie voor techniek van 
mijn zoon en kleinzoon uit mijn eigen familie komt. Een van 
mijn topprestaties op technisch gebied was het maken van een 
differentieel, gebruikmakend van de ME-constructiedoos, het 
destijds beroemde technische speelgoed van Phillips. Ik had in 
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een boekje een plaatje gezien van deze uiterst ingenieuze 
constructie, die in elke auto zit, hoewel weinig mensen er weet 
van hebben. 
 Het differentieel zie je het beste bij een vrachtwagen: een 
dikke bol op de achteras, tussen de wielen. In die bol zit een 
systeem van zes tandwielen die het mogelijk maken om de 
draaibeweging van de aandrijfas te verdelen over het linker en 
rechter wiel. Als je met de auto een bocht maakt moet namelijk 
het buitenste wiel meer rondjes draaien dan het binnenste wiel. 
Als je daar niet voor zorgt kom je haast de bocht niet om. Het 
klinkt eenvoudig maar als je een tekening van een differentieel 
ziet snap je niet hoe het werkt. Je moet het zien gebeuren en 
dat kreeg ik voor elkaar met mijn ME-doos. 
 Ongetwijfeld heeft de houten cabriolet van mijn handige 
achterneef ook een differentieel. Maar geheel in overeen-
stemming met de maatschappelijke desinteresse voor techniek 
had de politie hun auto in beslag genomen. Wat een misser! 
Techniek moet je koesteren! 
 Had die jongens nou eens rustig laten uitleggen hoe ze hun 
autootje gebouwd hebben. Had ze op de televisie een verhaal 
laten houden over de werking van het differentieel op de 
cardanas. Het scheelt zo weer een paar leeftijdgenoten die 
gekozen hadden voor een technische opleiding. Maar de 
politiemensen, zelf waarschijnlijk ook zo atechnisch als de 
pest, hebben deze gouden kans voorbij laten gaan. 
 Nu hoop ik maar dat mijn kleinzoon de geest te pakken 
krijgt en zich opwerkt van de bromtol, via de wasmachine en 
eventueel de barkrukken, tot het differentieel. 
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Tuin verkoopklaar 
 
“Als je nou eens begint met al die wilde troep weg te halen en 
de hele voorstraat netjes betegelt”, zei de buurman. “Dan zal je 
zien dat je huis gelijk 5000 euro meer waard is”. Ik dacht: “Het 
moet toch niet erger worden”. 
 Ik ben bijna de enige in de straat die nog een tuin voor het 
huis heeft; alle buren hebben de voortuin bestraat of 
volgebouwd. Ook de achtertuinen raken steeds meer betegeld. 
Het lijkt wel of niemand nog zin heeft om een tuin te 
onderhouden. Het wordt al gauw één groot terras met hooguit 
een bordertje. 
 Het rare is dat je het verdwijnen van de tuinen over het 
algemeen niet ziet bij oude mensen, van wie je zou denken dat 
ze een reden hebben om de tuin te betegelen, maar juist bij 
jonge mensen. Ik was kortgeleden op kraambezoek bij mijn 
neef. Vanuit de huiskamer had je uitzicht op zijn ruime 
achtertuin die van voor tot achter en van links tot rechts 
dichtgelegd was met gladde plavuizen. Een wild paard kon op 
zijn achterplaats nog geen schade aanrichten. 
 Doordat iedereen zijn tuin betegelt wordt een nieuwbouw-
buurt meer en meer een biologische woestijn. Er is geen grond 
meer voor regenwormen, dus ook niet voor merels; geen 
planten meer voor de rupsen, dus ook geen koolmezen; geen 
bladerhopen of rommelhoekjes meer, dus ook geen egels. 
Alleen kauwen en eksters blijven over, afvaleters die schooien 
langs de vuilniszakken. Kinderen weten niet meer wat een 
snoeischaar is. Het enige dat ze hun vader zien doen is het 
terras schoonspuiten met een hogedrukspuit. 
 Ik las in de krant een advertentie van een bedrijf dat je tuin 
“verkoopklaar” kan maken. Wat zouden die lui komen doen? 
Ik vermoed dat ze mij hetzelfde advies gaan geven als mijn 
buurman: weg met al die planten, creëer ruimte door een nette 
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tegelplaats aan te leggen met in de hoeken een paar 
bloempotten. 
 Op het internet las ik het advies van een makelaar die het als 
volgt omschreef: “Het verkoop klaar maken van de woning is 
in te delen in drie categoriën: 1. De tuin. Zorg dat de tuin er 
netjes en verzorgt uitziet.” Een makelaar die er in slaagt om in 
zo’n kort stukje al drie spelfouten te maken, daar zou ik dus 
nooit mee in zee gaan. Ik zou vrezen dat het types zijn à la 
Jacobse en Van Es die voor veel geld “neutronenkorrels” op je 
gazon komen strooien. 
 De Partij voor de Planten heeft een paar jaar geleden 
voorgesteld om een “tegeltax” in te voeren. Het was heel 
professioneel gedaan, met een website erbij, maar het ging om 
een 1 aprilgrap. Toch zat er best wat in vond ik, want iedereen 
die zijn tuin betegelt verhindert dat regenwater in de grond 
opgenomen kan worden. Het water moet worden afgevoerd 
wat de gemeenschap extra geld kost. 
 Ik weet zeker dat als ik mijn huis verkoop de nieuwe 
eigenaar als eerste de hele tuin, alle planten en struiken, van 
voor tot achter, weghaalt en alles bedekt onder een laag tegels. 
Maar tot die tijd blijf ik opkomen voor een echte tuin. Dan 
maar een paar euro minder voor het huis. Bij mij komen de 
sierbestraters er niet in. 
 Het afgelopen weekeinde heb ik weer genoten van het 
tuinieren. Mijn handen waren zwart van de grond en zaten vol 
met schrammen. De geur van gesnoeid hout, de dode bladeren, 
de regenwormen en de slakken, alles bij elkaar geeft me een 
gevoel van contact met de natuur, iets wat de tegelliefhebbers 
moeten missen. 

  



 15 

Een spirituele ervaring 
 
We zitten midden in de maand van de spiritualiteit, al duurt die 
maand maar twee weken las ik. Ooit heb ik een keer een lezing 
gegeven voor de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit 
Leiden over de evolutie van religie. Daarna gold ik even als 
expert op dat gebied waarbij ik nota bene in een uitzending 
belandde van het toenmalige VPRO-programma “Flogiston”, 
een wetenschappelijke talkshow onder leiding van Wim T. 
Schippers. Het hele programma ging er echt op zijn Schippers 
aan toe. Vóór de opnames vroeg ik hem: “Moeten we de 
vragen niet even voorbereiden?”, maar hij zei: “Nee dat doen 
we niet, het moet een beetje spontaan gaan”. 
 In de studio stond een tafel met daarop een vaas narcissen. 
Toen we opkwamen stootte Schippers zogenaamd per ongeluk 
tegen de tafel, zodat de vaas omviel. Narcissen over tafel, 
water op de vloer, het was gelijk een chaos, de situatie waarin 
Wim T. het beste gedijt. 
 Ik zat aan tafel met filosoof Herman Philipse en Ronald 
Plasterk, toen nog bioloog. Philipse, schrijver van het boek 
“Het atheïstisch manifest”, verdedigde de stelling dat God niet 
bestaat en dat religie een slechte invloed heeft op de 
maatschappij. Plasterk wist het nog zo net niet en ik was van 
mening dat religie een wezenskenmerk van de mens is, dat er 
een evolutionaire verklaring voor is en dat we er maar beter 
rekening mee kunnen houden. 
 Later terugkijkend naar de uitzending kon ik niet zeggen dat 
mijn argumenten goed overkwamen want ik was niet 
opgewassen tegen de snelle kwinkslagen van Wim T. Maar nu 
we toch in de maand van de spiritualiteit zitten kan ik op deze 
plaats proberen mijn standpunt wat beter uit te leggen. 
 Uit genetisch onderzoek blijkt dat religiositeit een zekere 
mate van erfelijkheid kent. Voor een flink deel ligt al bij de 
geboorte vast of iemand erg spiritueel wordt. Dit geldt niet 
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voor bijvoorbeeld kerkgang, want dat wordt bepaald door je 
omgeving. Naar welke kerk je gaat leer je van je ouders, maar 
of je geïnteresseerd bent in bovennatuurlijke zaken, zoekt naar 
de diepere betekenis van dingen, geboeid wordt door 
onbegrepen verschijnselen, dat zijn karaktereigenschappen die 
voor een flink deel erfelijk vastliggen. Men heeft zelfs een 
verband gelegd tussen religieus gedrag en een bepaald gen dat 
codeert voor een eiwit in de hersenen. 
 Maar als het erfelijk is, is spiritualiteit een probleem voor de 
evolutietheorie, want waar dient het voor? Je zou denken, al 
dat zweverig gedoe gaat af van de tijd die nodig is om voedsel 
te zoeken en is dus ongunstig. Toch had Charles Darwin al een 
goede verklaring voor religieus gedrag. Hij stelde dat de hoge 
intelligentie van de mens als keerzijde een hoop angst en 
onzekerheid opleverde. Als je als primitieve mens op de 
savanne liep en je zag dat de bliksem insloeg in een boom, kon 
je je voorstellen dat jij daar toevallig liep en dus getroffen 
werd. Dan hielp het om een verhaal te hebben dat die 
gebeurtenis kon verklaren. Bijvoorbeeld: er rijdt een god over 
de wolken in een strijdwagen met een hamer die hij af en toe 
door de lucht gooit, waarbij flitsen ontstaan. Het geloof in zo’n 
godheid geeft een verklaring voor onbegrepen verschijnselen 
in de natuur. Zo zijn volgens Darwin de religies begonnen als 
projecties van de menselijke intelligentie op de natuur en 
daaruit zijn later de grote monotheïstische godsdiensten 
ontstaan. 
 Maar je kunt het ook heel kort zeggen: spiritualiteit hoort bij 
de mens als een vaas narcissen bij Wim T. Schippers. 

  



 17 

 
Onvermijdelijk toeval 

 
Direct al bij de eerste avond van mijn cursus over de oorsprong 
van het leven vorige week, vloog ik in de clinch met mijn 
collega Jan Kooter. We deden het eigenlijk voor de studenten, 
om de discussie te stimuleren. Ik beweerde dat het niet 
onmogelijk is dat wij als mens het enige intelligente wezen zijn 
in het heelal. Ik volg daarmee de Franse bioloog en filosoof 
Jacques Monod die zijn visie vastlegde in het boek “Toeval en 
onvermijdelijkheid”, dat verscheen in 1971, toen ik net 
begonnen was aan mijn biologiestudie. Het boek maakte 
destijds een grote indruk op mij, vandaar dat ik er nog steeds 
uit citeer. 
 “Wat een onzin”, zei mijn collega Jan Kooter. Hij voerde 
aan dat astronomen uitgerekend hebben dat er alleen al in ons 
melkwegstelsel 40 miljard aarde-achtige planeten aanwezig 
zijn. En er zijn een paar honderd miljard sterrenstelsels in het 
heelal! Zelfs als de kans dat er leven ontstaat op een aarde-
achtige planeet extreem klein is, bijvoorbeeld één op miljard, 
dan nog verwacht je ettelijke miljoenen plaatsen in het heelal 
waar zich intelligente wezens zoals wij ophouden. 
 Het probleem is, we hebben nog nooit enig teken van leven 
van buitenaardse intelligentie kunnen opvangen, ondanks 
jarenlang speuren in het heelal met de meest gevoelige 
radiotelescopen. 
 De discussie over buitenaards leven wordt vaak getrokken 
in een godsdienstige context, zoals laatst weer door Taede 
Smedes in de Volkskrant van 24 december. Smedes zegt: hoe 
meer aarde-achtige planeten, en hoe minder signalen die 
duiden op intelligente wezens, des te aannemelijker is het dat 
ons bestaan is toe te schrijven aan een bovennatuurlijke macht, 
een Schepper. Als je daar niet in gelooft moet je een beroep 
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doen op het toeval, maar met die miljarden mogelijkheden is 
dat wel een raar verhaal. 
 Maar deze redenering snijdt natuurlijk geen hout. Van 
gebeurtenissen die je maar één keer waarneemt kun je de kans 
niet berekenen. Je weet pas dat de kans om met een onbekende 
dobbelsteen vier te gooien gelijk is aan één zesde als je 
meerdere keren gooit. Als je maar één keer gooit en het is vier, 
hoe groot is dan de kans om vier te gooien? Als je de 
dobbelsteen niet kent weet je het niet. Zo is het ook met de 
kans op leven op een aarde-achtige planeet. 
 Monod wist het niet, Smedes weet het niet, en Jan en ik ook 
niet. Maar de studenten werden aan het denken gezet, daar gaat 
het om. 
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Alles onder controle – behalve de muizen 
 
Wild gebarend stonden de secretaresses boven op hun bureau. 
Ze konden van angst niks uitbrengen maar wezen naar de 
vloer. Ik begreep gelijk wat ze bedoelden. De VU heeft een 
speciaal bedrijf ingehuurd om de muizen in het gebouw te 
bestrijden, maar dat heeft maar gedeeltelijk effect. Toch stond 
ik versteld van de reactie van de secretaresses. Het is dus echt 
waar: er zijn vrouwen die zo’n angst hebben voor muizen dat 
ze geen andere oplossing zien dan op tafel te springen. 
 Ik dacht dat het alleen in stripverhalen voorkwam, maar 
mijn collega Willem Reijnders had het ook een keer gezien. 
Hij vroeg me: “Nico, waarom zijn het altijd vrouwen die zo 
bang zijn voor muizen? Heb je ooit een man of jongen gezien 
die op zijn bureau stond te bibberen? Leg me eens uit 
waardoor dat komt”. 
 Nu heb ik daar inderdaad een theorie over, maar die staat zo 
bol van de clichés over man-vrouw-verschillen dat ik aarzel er 
hier iets over te schrijven. Maar vanwege Willem doe ik het 
toch maar. 
 Volgens mij wordt de angst die veel vrouwen hebben voor 
muizen vooral gevoed door het onvoorspelbare geren van die 
beestjes. Zolang ze stil zitten valt het wel mee, maar zodra ze 
gaan rennen breekt de paniek los. Ik zie dit ook bij 
motvlinders. Ik ken een vrouw – ik ken haar zelfs vrij goed – 
die onmiddellijk in de schrikstand schiet als er ’s avonds een 
grote mot door de kamer vliegt. Het onvoorspelbare gefladder 
van die beesten is wat de angst inboezemt. Ze vliegen alle 
kanten op, misschien wel in je gezicht, je hebt het niet onder 
controle. Een muis kan zomaar je broekspijp inrennen. Het 
idee alleen al! Niemand is bang van een mot die stil zit op het 
gordijn, of van een opgezette muis; het gaat om de beweging. 
 Dat vrouwen in paniek raken door onvoorspelbare 
bewegingen heeft volgens mij te maken met onzekerheid, een 
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kenmerk van veel vrouwen. Om die onzekerheid de baas te 
blijven willen ze alles zoveel mogelijk onder controle houden. 
Zolang je de dingen onder controle hebt voel je je fijn. Daarom 
zijn vrouwen ook zulke goede regelaars. Kijk maar naar 
beroepen waarbij het regelen van dingen heel belangrijk is; die 
beroepen worden gedomineerd door vrouwen. Ik heb nog nooit 
een congresbureau gezien waar mannen de boventoon voerden. 
Regelneven zijn eerder nichten dan neven. Een groot aantal 
dingen tegelijkertijd in de gaten houden en er voor zorgen dat 
alles op rolletjes loopt, dat gaat vrouwen heel goed af. Als er 
dan een beest komt dat wild gaat rennen, met bewegingen waar 
je geen controle over hebt, dan raak je in paniek. 
 Maar waar die onzekerheid precies vandaan komt weet ik 
niet. Het kan te maken hebben met de angst om verlaten te 
worden. Verlies van de partner heeft voor vrouwen veel 
grotere gevolgen dan voor mannen vanwege de grotere 
investering in de nakomelingen, waar de vrouw van nature nu 
eenmaal aan vast zit. 
 Maar nu ga ik te ver in mijn verklaring, want ik ben bezig 
stereotype rolpatronen op te voeren en daar heb ik een hekel 
aan. Eigenlijk ben ik er helemaal niet voor dat de verschillen 
tussen mannen en vrouwen zo benadrukt worden. Mannen 
moeten vrouwelijker worden en de vrouwen mannelijker, dat is 
beter voor beiden. Maar het kwam door die secretaresses, die 
zich als bakvissen gedroegen door op hun bureau te gaan staan 
gillen. Kom op meiden, accepteer dat je niet alles onder 
controle hebt. 
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Het ondier van Kafka 
 
Gregor Samsa werd op een ochtend wakker uit een onrustige 
droom en ontdekte dat hij veranderd was in een reusachtig 
ondier. Zo begint het beroemde boek van Franz Kafka, “De 
gedaanteverwisseling”. Het boek prijkt op bijna alle 
boekenlijsten van middelbare scholieren, omdat het een tot de 
verbeelding sprekend verhaal is, niet te lang en toch 
hoogstaande literatuur. 
 Omdat het boek gratis verstrekt werd door de Volkskrant, 
als eerste in de reeks “Verboden boeken”, kwam het weer 
onder mijn aandacht en kon ik het na vele jaren opnieuw lezen. 
Van vroeger was een vraag bij me blijven hangen: in wat voor 
beest is de arme Gregor ook al weer veranderd? 
 Kafka is er zelf nogal vaag over. Gregor merkt op dat hij 
vele, jammerlijk dunne pootjes heeft die hulpeloos voor hem 
trillen als hij op zijn rug wakker wordt. Ook ziet hij dat zijn 
buik bestaat uit boogvormige segmenten. 
 Op één plaats in het boek krijgen we een aanwijzing, als de 
werkster, die niet bang voor hem is, Gregor aanspreekt met 
“mestkever”: “Kijk die ouwe mestkever nou eens”. Vanwege 
deze passage wordt algemeen aangenomen dat Kafka bedoeld 
heeft dat Gregor veranderd is in een kever. Je ziet ook wel eens 
dat men Gregor voor een kakkerlak houdt, maar dat lijkt me 
niet terecht. Een kakkerlak is misschien nog wat 
afschrikwekkender dan een kever, maar de enige verwijzing in 
het boek zelf is naar een mestkever, niet naar een kakkerlak. 
 Maar Kafka heeft de biologische aard van het ondier bewust 
of onbewust in het vage gehouden. Tegen het eind van het 
verhaal blaast Gregor zijn laatste adem uit, “uit zijn 
neusgaten”. Maar een mestkever heeft helemaal geen 
neusgaten, dus als Kafka echt een mestkever voor zich zag, 
had hij die neusgaten niet genoemd. Ook de werkster, een oude 
vrouw, lijkt me geen betrouwbare bron. 
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 Daarom verkondig ik op deze plaats een andere mening: 
Gregor is geen kever maar een pissebed. Kafka beschrijft 
namelijk meerdere keren dat Gregor een groot aantal 
spartelende pootjes heeft. Een kever heeft zes poten; dat aantal 
is te overzien, je zou dat niet “veel” noemen. Een pissebed 
heeft veertien poten, wat dichter in de buurt komt van “veel”. 
Ook de beschrijving van Gregors buik klopt met die van een 
pissebed. Bovendien zijn de poten van een kever misschien 
dun, maar ruggelings spartelen associeer ik veel meer met een 
pissebed dan met een kever. Ik moet dan denken aan de talloze 
pissebedden die hulpeloos op hun rug onder mijn microscoop 
lagen voordat ik ze opereerde om hun lever eruit te halen. 
 Ik realiseer me dat ik me met deze stellingname op glad ijs 
begeef. Niemand minder dan Vladimir Nabokov, de schrijver 
van het boek “Lolita”, dat ook op de lijst van de Volkskrant 
prijkt, heeft in de jaren vijftig aan de Amerikaanse Cornell 
Universiteit college gegeven over het boek van Kafka. 
 Nabokov was een groot bewonderaar van Kafka, en 
bovendien amateurbioloog. In de later uitgegeven tekst van 
zijn colleges staat zelfs een tekening van een mestkever. Hij 
noemt hem herhaaldelijk “insect”, hoewel het woord insect 
nergens voorkomt in het verhaal van Kafka. Met zijn bekende 
fijnzinnige humor merkt Nabokov op dat het nogal dom is dat 
Gregor niet in de gaten heeft dat hij, als elke kever, onder zijn 
dekschilden een paar vleugels heeft, waarmee hij weg had 
kunnen vliegen. 
 Maar toch moet ik op dit punt van mening verschillen met 
Nabokov. Bij herlezing van “De gedaanteverwisseling” raakte 
ik er echt van overtuigd: het “ungeheures Ungeziefer” van 
Kafka is een pissebed. 
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Verhuisstress 
 
Verhuizen is keuzestress, dat weet ik nu. De verhuizing zelf is 
een fluitje van een cent, want daar huur je een bedrijf voor in. 
De stress zit in het voortraject. Elk ding in huis roept de vraag 
op: kan het weg of moet het mee? 
 Nu werd bij mij de stress vergroot doordat ik over een half 
jaar weer moet verhuizen; we gaan eerst in een huurhuis 
voordat ons nieuwe huis wordt opgeleverd. Dus bij de dingen 
die niet weg mogen moet je je ook nog afvragen of je ze in het 
komende halfjaar nodig hebt, of dat ze gerust een tijdje in 
opslag kunnen. Er zijn ook nog dingen die wel met de eerste 
verhuizing mee moeten maar niet met de tweede. En de dingen 
die je een half jaar niet nodig hebt kunnen ze misschien 
sowieso weg? Van het ene probleem komt het andere. 
 De situatie werd nog verergerd doordat mijn vrouw en ik 
verschillende opvattingen bleken te hebben over de indeling 
van onze spullen over de vier categorieën. Ik ben een 
verzamelaar, zij een opruimer. Ik wil alle boeken bewaren, zij 
kan er met een gerust hart afstand van doen. 
 Ik moest denken aan een aflevering van de Dikke en de 
Dunne, die een hoop aardappelen moesten sorteren. Er 
moesten twee groepen gemaakt worden: grote en kleine. Maar 
ja, wat is groot en wat is klein? Ze kwamen er niet uit. Ze 
kregen ruzie totdat uiteindelijk de aardappels door de lucht 
vlogen. 
 Het is met aardappelen zoals met veel dingen in de biologie: 
van vingerlengtes tot staartlengtes, ze vertonen een geleidelijke 
variatie. De uitschieters zijn zeldzaam en de meeste liggen in 
het midden. Maar het gevolg is dat je van een individuele 
aardappel niet kunt vaststellen of hij groot of klein is. Dat 
hangt namelijk van het gemiddelde af, en het gemiddelde weet 
je pas als je alle aardappelen gemeten hebt. Dat is ook de 
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oplossing voor het probleem van de Dikke en de Dunne: eerst 
het gemiddelde bepalen. 
 Zo is er ook een schaal voor de mate waarin iets waardevol 
is om bewaard te blijven bij een verhuizing. Mijn vrouw en ik 
hanteerden daarbij verschillende criteria. Zij wilde alles 
weggooien behalve dat wat echt nodig was en ik wilde alles 
bewaren behalve wat echt onnodig was. Maar doordat we van 
twee verschillende kanten werkten bereikten we uiteindelijk 
het gemiddelde. Het is een methode die ik iedereen kan 
aanraden. Daardoor zijn we vorige week uiteindelijk in grote 
soepelheid verhuisd. 
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Gelukkig met kleinkind 
 
“Ik hoef geen kinderen, maar kleinkinderen zou ik graag willen 
hebben”. Jaren geleden zei een collega dit eens tegen mij. Hij 
was toen docent, gaf practica en organiseerde zomerkampen en 
ik was student. Ik moet erbij vertellen dat hij homo was; dat 
was de reden dat hij kinderen niet zag zitten. Maar dat hij wel 
kleinkinderen wilde tekent de diepgevoelde hang naar 
nageslacht die bij vrijwel ieder mens aanwezig is, man en 
vrouw. 
 Het is een ongelooflijk sterk sentiment, de band tussen 
grootouders en kleinkinderen. Toen ik met mijn kleinzoon naar 
het zwembad ging kon hij er geen genoeg van krijgen: met een 
aanloopje sprong hij vanaf de kant voor mij in het water; ik 
tilde hem vervolgens op en zette hem weer op de kant. We 
hebben het wel honderd keer gedaan en elke keer was het leuk. 
Het gevoel van innig geluk dat je beleeft als je simpelweg 
speelt met je kleinzoon is ontzettend sterk. 
 Van je kinderen heb naast plezier ook zorgen. Ze op de 
wereld zetten is nog tot daar aan toe, maar grootbrengen en 
opvoeden gaat gepaard met veel onzekerheden. Maar van je 
kleinkinderen heb je alleen maar plezier. 
 Het verlangen naar kinderen en kleinkinderen is natuurlijk 
geworteld in onze biologie. Biologische soorten kunnen alleen 
voortbestaan als ze er voor zorgen dat hun nakomelingen ook 
weer nakomelingen krijgen. Je eigen lichaam is sterfelijk, op 
een gegeven moment houdt het op, maar je erfelijke aanleg, je 
genen, leven door in je kinderen en kleinkinderen. Het is zoals 
de Engelse evolutiebioloog Richard Dawkins argumenteerde in 
zijn boek “Het zelfzuchtig gen”: het lichaam is een vehikel dat 
tot doel heeft om het voortbestaan van de genen te waarborgen. 
De genen worden door natuurlijke selectie zo gevormd dat ze 
het lichaam waarin ze zitten gebruiken om zoveel mogelijk 
kopieën van zichzelf te maken in de volgende generatie. Zo 
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bekeken is het geluksgevoel dat mij ten deel viel toen ik met 
mijn kleinzoon in het zwembad speelde een gevolg van mijn 
zelfzuchtige genen. Ik ben gelukkig omdat ik zie dat een kwart 
van mijn genen doorgegeven zijn in een nieuw en gezond 
lichaam. 
 Mijn collega is vorige maand overleden zonder kinderen of 
kleinkinderen. Hij worstelde enorm met zijn homofiele 
geaardheid. Pas op latere leeftijd kwam hij ervoor uit. Maar 
over kleinkinderen had hij hetzelfde gevoel als ik. Bovendien 
heeft hij bijgedragen aan de opleiding van hele generaties 
biologen waardoor misschien niet zijn genen maar wel zijn 
ideeën voortleven. 
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Kuddegedrag 
 
In het fantastische boek van John Williams, “Butcher’s 
Crossing”, gaat een stel avonturiers op bizonjacht. Het boek 
speelt in de 19e eeuw toen de Amerikaanse bizon door de 
meedogenloze jacht van zowel indianen als blanke kolonisten 
op het punt stond uit te sterven. Toen ik las hoe zo’n 
bizonjacht in zijn werk gaat begreep ik ook waarom de bizon 
inderdaad bijna uitstierf. Het zit hem in zijn biologie. Het 
kuddegedrag van de bizon is te beschouwen als een perfecte 
aanpassing aan de omstandigheden op de Amerikaanse prairie, 
maar het is een ramp zodra er een mens met een geweer 
verschijnt. 
 Nadat de groep avonturiers een grote kudde ontdekt heeft 
begint de leider van de expeditie te schieten. Hij schiet eerst 
een oud mannetje dood en vervolgens elk dier dat zich onrustig 
gedraagt. De overblijvende dieren beseffen niet wat er aan de 
hand is. De bizons aan de rand maken omtrekkende 
bewegingen waardoor de kudde bij elkaar blijft. Zolang er 
geen dier begint te rennen kan de schutter gewoon blijven 
schieten. Alleen al op de eerste dag legt hij er 135 neer. 
 Het gaat de jagers om de huiden, die ze voor goed geld 
kunnen verkopen aan een leerlooier in Butcher’s Crossing. 
Alle geschoten dieren moeten zo snel mogelijk gevild worden, 
want als de karkassen stijf zijn is de huid er moeilijker af te 
halen. De rest van het dier laten de mannen liggen. 
 Het instinctieve gedrag van bizons (“bij elkaar blijven, dat 
is veilig”) is kenmerkend voor veel kuddedieren. In principe 
geeft een kudde bescherming tegen roofdieren, maar het nadeel 
is dat het voedsel snel op is als je met zijn allen op een kluitje 
leeft. De grootte van een kudde is dan ook afhankelijk van de 
mate waarin de voordelen opwegen tegen de nadelen. Grote 
kuddes zie je vooral bij dieren die altijd voldoende voedsel 
hebben, zoals grazende hoefdieren op de prairie, en kleinere 
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groepen tref je aan als het voedsel niet overal te vinden is, 
zoals bij de meeste apensoorten. 
 Voor bizons op een grasvlakte is het voedsel in overmaat 
beschikbaar, vandaar de enorme kuddes. De instinctieve 
neiging om bij elkaar te blijven geeft ze een goede 
bescherming tegen roofdieren, want een los dier is een 
makkelijke prooi voor wolven. Maar hetzelfde gedrag maakt 
ze extreem kwetsbaar voor de ergste van alle roofdieren, de 
mens. Butcher’s Crossing is een zeldzaam genot vanwege 
Williams filmische schrijfstijl; daarnaast is het een les in de 
biologie van kuddegedrag. 
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Snoeidrift 
 
Het is eigenlijk nog te vroeg maar door het aanhoudende 
zachte weer voel ik een sterke neiging mijn boomzaag en 
snoeischaar ter hand te nemen. Het probleem is, het huis 
waarin ik tijdelijk woon heeft geen tuin, dus er valt niks te 
snoeien. 
 Ik had in mijn oude huis nog wel een hele boom geveld. De 
buurvrouw had gevraagd of ik een jonge esdoorn achter in 
mijn tuin wilde weghalen voordat ik ging verhuizen want als 
de nieuwe bewoners die boom verder zouden laten groeien 
kreeg zij er last van. Hoewel ik bioloog ben, heb ik geen hekel 
aan het kappen van bomen. Door bomen weg te halen die veel 
schaduw geven behoud je het draagvlak voor groen in een 
bebouwde omgeving. Je moet natuurlijk geen monumentale 
bomen neerhalen en voor elke gekapte boom weer een nieuwe 
planten. 
 Ik keek eerst even of mijn esdoorn op de gemeentelijke 
bomenlijst stond, want dan zou ik vergunning moeten vragen. 
Het omhalen moest zorgvuldig gebeuren want hij mocht niet 
op de auto van de buurvrouw vallen die er pal achter 
geparkeerd stond. Ik zaagde eerst met mijn vlijmscherpe 
handzaag de bovenste takken eruit voordat ik de hoofdstam 
doorzaagde die precies de goede kant op viel. Het meeste werk 
was nog het uitgraven van de stronk en het opruimen van de 
takken. Zolang zo’n boom overeind staat heb je het niet in de 
gaten, maar als de zaak naar beneden komt zie je pas hoeveel 
hout eraan zit. 
 Uiteindelijk lagen de kleine takken netjes aan stukken 
geknipt in de biobak en de stammetjes op een stapel bij elkaar. 
Het geeft veel bevrediging dat je als man alleen, slechts 
gewapend met bijl, handzaag en snoeischaar zo’n boom de 
baas bent, die toch behoorlijk veel groter is dan jezelf. 
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 Maar dit jaar weet ik niet waar ik heen moet met mijn 
snoeidrift. Ik voel me als een Madurees met zijn parang die 
verdwaald is in de stad. Met een parang hak je een pad door 
het bos, je verwijdert opslag van je rijstveldje of je onthoofdt 
een kip. Maar in de stad valt niks te hakken dus je kapmes is 
nutteloos en je voelt je als man minder waard. Zo ook ik in 
mijn huis zonder tuin. 
 Mijn handen jeuken bij het zien van de knotwilgen in de 
gemeente; ze moeten echt hoognodig geknot worden. Mocht u 
mij daarmee morgen in de weer zien dan weet u dat het komt 
doordat ik mijn snoeidrift niet helemaal onder controle heb. 
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Hoe leg ik een ontdekking uit 
 
Het is nog niet eenvoudig. Afgelopen week maakte ik een 
persbericht naar aanleiding van een belangrijke ontdekking die 
we gedaan hebben in het onderzoek van mijn afdeling op de 
VU. Mijn collega Dick Roelofs heeft er een artikel over 
geschreven in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift, 
waar we erg trots op zijn. 
 Nu had ik goed mijn best gedaan om het persbericht zo 
duidelijk mogelijk op te schrijven, maar de medewerkster van 
de afdeling voorlichting wilde er van alles aan veranderen om 
het begrijpelijk te maken. Dat is volkomen terecht want als zij 
het niet begrijpt zal de rest van Nederland het ook niet 
begrijpen. Ik werd weer eens met mijn neus op de feiten 
gedrukt: hoe groot is de afstand tussen het moderne 
biologische onderzoek en de belevingswereld van de 
gemiddelde Nederlander. 
 Hetzelfde dilemma geldt voor de columns die ik schrijf. Nu 
begrijp ik wel dat niet iedere krantenlezer zit te wachten op 
moeilijke verhalen en dat mijn columns maar door een deel 
van de mensen gelezen worden. Dat hindert ook niet, als er 
ook maar een aantal lezers is dat ze wel leuk vindt. Maar door 
mijn ervaring met het persbericht ben ik nu in een heuse 
schrijfcrisis terecht gekomen: misschien is er helemaal 
niemand die een snars begrijpt van wat ik hier elke week 
opschrijf? 
 Daarom doe ik nu even een kleine proefneming: hoeveel 
lezers begrijpen wat wij vorige week ontdekt hebben? De 
boodschap is: een klein insectachtig dier, een springstaart die 
in de bodem leeft, kan antibiotica maken. Waarom is dat zo 
bijzonder? 
 Je kunt je tegenwoordig haast geen wereld meer voorstellen 
zonder antibiotica, maar toch zijn ze nog niet zo lang geleden 
ontdekt. De Britse bioloog Alexander Fleming heeft voor het 
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eerst de werking van penicilline beschreven, nota bene pas in 
1929. De ontdekking van antibiotica veroorzaakte een 
revolutie in de geneeskunde. Plotseling was tuberculose geen 
dodelijke ziekte meer. 
 Fleming toonde penicillineproductie aan bij een schimmel, 
maar antibiotica zijn niet “uitgevonden” door de schimmels. In 
de evolutionaire historie kwamen ze aanvankelijk alleen voor 
bij bacteriën. Zo’n 850 miljoen jaar geleden is de eigenschap 
“overgesprongen” op een schimmel. Een stukje DNA is van 
een bacterie in een schimmel terecht gekomen. Dat 
overspringen is een uiterst zeldzame gebeurtenis, want DNA 
gaat normaal gesproken alleen over van ouders op 
nakomelingen, niet van de ene soort op de andere. Maar omdat 
de evolutie loopt over periodes van miljoenen jaren worden 
extreem zeldzame gebeurtenissen soms toch werkelijkheid. 
 Nu onze ontdekking. Dieren kunnen geen antibiotica 
maken, want het DNA dat daarvoor nodig is komt in geen 
enkel dier voor. Maar wel bij onze springstaart! Dick Roelofs 
heeft ontdekt dat er in de springstaart twee genen zitten die 
coderen voor enzymen die nodig zijn om antibiotica te maken. 
Nog sterker, hij heeft die genen eruit gehaald en in een 
reageerbuis laten zien dat het enzym inderdaad werkzaam is. 
Zeer waarschijnlijk zijn deze genen in de springstaart terecht 
gekomen doordat ze overgesprongen zijn, op dezelfde manier 
als ze lang geleden van een bacterie naar een schimmel over 
gingen. 
 Ons idee is dat er een groot voordeel is als een springstaart 
antibiotica kan maken. Het beestje leeft namelijk in de bodem 
en die is vergeven van de ziekteverwekkende bacteriën. 
Misschien produceert de springstaart wel een stofje dat we nog 
niet kennen en de basis kan zijn voor een nieuw geneesmiddel. 
 Nu vraag ik u: als het bovenstaande een beetje hout snijdt, 
laat me het dan weten, zodat ik weer uit de crisis geraak. 
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Kouwelijke vrouwen 
 
Gelukkig ben ik weer helemaal uit de schrijfcrisis waar ik 
vorige week in beland was. Ik vroeg me toen af of de 
kenniskloof tussen wetenschap en maatschappij nog wel te 
overbruggen is met de columns die ik elke week schrijf. Maar 
dankzij de talloze opbeurende berichten van lezers ben ik weer 
helemaal boven Jan. Het waren zoveel mailtjes dat ik niet op 
iedereen gereageerd heb; ik doe het op deze manier: bedankt 
lieve lezers! 
 Vandaag wat anders. Ik zat in de trein en achter me hoorde 
ik twee vrouwen met elkaar praten. “Ik had het vorige week 
met die vorst zo vreselijk koud” zei de een. “Ik had wel drie 
dekens maar nog kon ik het niet warm krijgen in bed”. Ik 
dacht: “Neem er dan ook een man bij”. 
 Een paar jaar geleden had ik een vrouwelijke collega die 
ook nogal kouwelijk was. Alleen in Indonesië, waar ze haar 
werk deed, voelde ze zich lekker; zelfs daar kreeg ze het 
trouwens koud als de temperatuur ’s nachts onder de 25 graden 
kwam. “Ik ben ectotherm”, zei ze vaak. Het lijkt een 
scheldwoord van kapitein Haddock, maar het slaat op een dier 
dat voor het warm houden van zijn lichaam afhankelijk is van 
warmte van buiten. Dat zijn reptielen, amfibieën, vissen en alle 
ongewervelde dieren. Het tegengestelde is endotherm; dat zijn 
dieren die hun lichaam op temperatuur kunnen houden met de 
warmte die ze zelf produceren. 
 Vogels en zoogdieren, inclusief wijzelf, zijn endotherm. 
Onze stofwisseling ligt hoger dan die van de ectotherme dieren 
en kan bijgesteld worden afhankelijk van de temperatuur. Het 
regelcentrum daarvoor ligt onder in de hersenen. Daar wordt 
continu de temperatuur van het bloed gemeten en als die te 
laag wordt gaat er een signaal door het hele lichaam: harder 
stoken! Afhankelijk van de dikte van de vacht kan een dier op 
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deze manier zijn lichaamstemperatuur op 37 graden houden 
terwijl het buiten veel kouder is. 
 Het is een alledaags verschijnsel dat de temperatuur-
regulatie bij vrouwen anders werkt dan bij mannen. 
Ongetwijfeld zijn er talloze kouwelijke mannen en vele 
warmbloedige vrouwen, maar mijn ervaring is toch dat bijna 
alle vrouwen het eerder koud hebben dan mannen. Ze kunnen 
er niks aan doen, het is een biologisch verschil in de 
stofwisseling, met name de vetverbranding. 
 Dankzij mijn biologie heb ik het als man zelden koud en ik 
kan dus mijn warmte gemakkelijk gebruiken om iemand 
anders op te warmen. Ik weet van mezelf dat ik zelfs twee 
vrouwen tegelijkertijd warm kan houden. Lang geleden toen ik 
met vrienden een verre vakantiereis maakte, zaten we op een 
boot die voer over de Zwarte Zee vanaf de Oost-Turkse 
havenstad Trabzon, terug naar Istanbul. Overdag zat je in de 
volle zon te zweten, maar ‘s nachts koelde het af tot een paar 
graden boven nul. We hadden geen hut want dat was te duur; 
we sliepen aan dek op het koude staal. Maar gelukkig was er in 
de dubbele tweepersoonsslaapzak bij Nico plaats voor twee 
vrouwen, een aan elke kant, en alle drie bleven we warm. 
 Ik moest daar weer aan terug denken toen ik de twee 
vrouwen in de trein hoorde klagen over de kou. Ik dacht: 
misschien kan ik mezelf verhuren als warmtebron. Ik zag al 
een advertentie voor me: Endotherm (m) biedt zich aan voor 
warmhouden kouwelijke vrouw in bed; enige beloning 
gebakken eieren met spek. Maar ik ben bang dat het verkeerd 
begrepen zal worden. En de markt is, denk ik, al verpest door 
de elektrische deken. 
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Goed geregeld 
 
Soms kan ik de verleiding niet weerstaan en neem ik ’s 
middags bij de thee in de kantine een stroopwafel. Wat zijn ze 
lekker, maar ook zo zoet! Aan het eind van de middag moet ik 
het dan bezuren. Na een half uurtje fietsen van mijn werk naar 
het Centraal Station in Amsterdam stap ik slap, zwetend en 
trillend van mijn fiets. 
 Ik wijt dit aan de regeling van het glucosegehalte in mijn 
bloed. Het is bij mij niet zo erg als bij een diabetespatiënt 
natuurlijk, maar in principe gebeurt er iets soortgelijks. Als ik 
de stroopwafel opeet krijg ik een geweldige puls van suikers in 
mijn bloed. Het lichaam reageert daarop met het afgeven van 
insuline, dat er voor zorgt dat glucose uit het bloed gehaald 
wordt en als glycogeen wordt opgeslagen in de lever en de 
spieren. Die actie is net op zijn hoogtepunt als ik op de fiets 
stap en juist veel glucose nodig heb. Dan kom ik in een lichte 
hypo, een acuut tekort aan glucose. 
 De regulatie van het bloedglucose is een mooi voorbeeld 
van een regelkring. Het is vergelijkbaar met het regelen van de 
watertemperatuur als je onder de douche staat. Als het water te 
koud is draai je de warme kraan open en als het te warm is 
draai je hem dicht. 
 Ons lichaam zit vol met zulke regelsystemen en meestal 
werken ze goed zonder dat we het merken. Maar als je 
nauwkeurig kijkt zie je dat dingen zoals lichaamstemperatuur 
en bloeddruk niet precies constant zijn maar fluctueren binnen 
nauwe grenzen. In feite kun je zeggen: als iets fluctueert is dat 
een aanwijzing dat er een regelsysteem achter zit. 
 Technici willen regelsystemen maken die zo weinig 
mogelijk schommelingen vertonen. Het grappige is: dat is wel 
mogelijk maar daardoor verlies je aan precisie. Een sterk 
gedempte regeling vertoont geen schommelingen, maar het 
nadeel is dat je de gewenste instelwaarde nooit bereikt. Je blijft 
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er altijd een eind vandaan. Als je dicht bij de instelwaarde wilt 
komen moet je de kans op fluctuaties op de koop toe nemen. 
Dat is de keuze van het lichaam. 
 Zo is het ook met het glucosegehalte van mijn bloed als ik 
van mijn fiets stap. Het regelsysteem is in een schommeling 
terecht gekomen. Maar daar leer ik van: ik moet mijn 
glucosespiegel niet te veel uit evenwicht brengen; dus geen 
ontbijtkoek bij het ontbijt nemen, Nico, en zeker geen 
stroopwafels bij de thee. 
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Liefdespijl 
 
Vandaag geven veel mensen een heimelijk cadeautje aan hun 
lieveling. Dat riep bij mij de vraag op: geven dieren elkaar ook 
wel eens iets? Het antwoord is natuurlijk ja. Afgezien van een 
oplawaai of een grauw tussen natuurlijke vijanden geven 
dieren elkaar wel degelijk af en toe een cadeautje, al moet ik er 
bij zeggen dat het vaak draait om seks en de gift meestal een 
bijbedoeling heeft. 
 Ik heb een promovendus die werkt aan een bij uitstek 
Valentijnse gift: de liefdespijl. Die komt voor bij een groot 
aantal landslakken. Als onderdeel van het liefdesspel 
beschieten deze dieren elkaar met een pijl, die dwars door de 
huid van de partner gaat. De pijl is gemaakt van kalk en 
vlijmscherp aan de voorkant. Je ziet de ontvanger duidelijk 
schrikken en in elkaar krimpen dus of het echt lekker gaat is de 
vraag. Bij sommige soorten worden er meerdere pijlen 
afgeschoten en er zijn ook soorten waarbij met één en de 
dezelfde pijl meerdere malen gestoken wordt. Je moet ook nog 
bedenken dat landslakken hermafrodiet zijn; ze kunnen tijdens 
een paring zowel een mannelijke als een vrouwelijke rol 
aannemen, en doen dat meestal tegelijkertijd, zodat ook het 
schieten van liefdespijlen over en weer gaat. 
 Vroeger dacht men dat de liefdespijl nodig was om de 
partner in een toestand van seksuele opwinding te brengen, een 
soort sadomasochisme eigenlijk. Men liet zich inspireren door 
de lieftallige Griekse god Eros, die pijlen afschoot om mensen 
verliefd te maken. 
 Maar onderzoek van mijn collega Joris Koene heeft laten 
zien dat van dat romantische verhaal niet veel klopt. De pijl 
dient ertoe om stoffen over te dragen die de kans op 
nakomelingen vergroten. In het dier zit een speciale klier die 
aan de pijl een substantie meegeeft waardoor de partner 
gemanipuleerd wordt. Omdat de pijl dwars door de huid 
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geschoten wordt komt die substantie direct in het bloed terecht 
en heeft daardoor meer effect dan wanneer ze meegegeven zou 
worden met het sperma. De stof beïnvloedt het gedrag van de 
partner, voorkomt dat het overgedragen sperma direct weer 
wordt afgebroken en vergroot de kans dat de partner eieren 
gaat leggen. 
 Wat die stof precies is, en hoe de verschillende 
slakkensoorten daar gebruik van maken, dat gaat mijn 
promovenda uitzoeken. Maar één ding is nu al zeker: de 
liefdespijl van de slak is een typisch voorbeeld van mannelijke 
manipulatie. Zo zou ik, als ik u was, ook even nadenken over 
de bijbedoelingen, mocht u vandaag verrast worden door een 
Valentijnscadeau. 
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Verslempte berm 
 
Regelmatig rijd ik op de fiets over binnenwegen waarvan de 
berm kapot gereden is door autosporen. Iemand vond de weg 
te smal, reed met zijn wielen door het gras, waarna een rijspoor 
van bagger achter bleef. Waarom erger ik me daaraan? 
Misschien omdat ik sympathiseer met het zachte en kwetsbare, 
dat meestal het loodje legt in confrontaties met het harde en het 
brutale. 
 In deze tijd van het jaar, als het niet vriest en er veel regen 
valt, zijn groene bermen extra kwetsbaar. Dan valt het des te 
meer op dat er zoveel mensen zijn die met auto’s, 
vrachtwagens en trekkers een stuk berm meenemen, gewoon 
omdat ze te lui zijn om te steken als ze willen keren of niet 
goed uitkijken bij het passeren. 
 Soms staat er een bordje: “zachte berm”. Maar dat bordje 
heeft niet de bedoeling de berm te beschermen, het gaat om de 
bescherming van de auto. “Zachte berm” betekent: “Je kunt er 
in wegzakken”. 
 Mensen denken, die berm groeit zo weer dicht in het 
voorjaar, maar dat is niet zo. Als een bodem langdurig 
betreden of aangereden wordt bestaat er een kans op 
verslemping. Dan komen de bodemdeeltjes zo dicht op elkaar 
te zitten dat ze aan elkaar vast plakken. Er ontstaat een 
ondoorlatende laag. Het gevolg is dat het water niet meer in de 
bodem kan doordringen; er blijven plassen staan en de berm 
wordt bagger. 
 Elke akkerbouwer weet dat je in de herfst en de winter moet 
uitkijken met zware machines. De oogstmachines zijn 
tegenwoordig zo groot dat je er bij nat weer niet het land mee 
op kunt. Het gaat er niet om dat de machine vastloopt, maar hij 
vernielt de bodem. 
 Dichtslempen is een term uit de bodemkunde, maar je kunt 
het ook waarnemen als je met de hand koffie zet. Iedereen 
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weet dat je bij het maken van filterkoffie moet opletten dat de 
koffie niet dichtslaat. Je moet eerst water opgieten met een 
flinke straal zodat de koffie in het filter in suspensie komt; dan 
moet je die situatie handhaven door herhaaldelijk kleine 
beetjes water bij te gieten. Als je het water helemaal door laat 
zakken, zodat het oppervlakte droog komt te staan, en je giet 
vervolgens nieuw water op, wil dat nieuwe water niet goed 
meer mengen met de natte koffie. 
 Een verslempte of dichtgereden bodem herstelt niet vanzelf. 
Alleen door de zaak diep om te spitten kun je het weer 
ongedaan maken. Op de verharde bodem wil in het voorjaar 
geen gras meer groeien, hoogstens wat varkensgras of grote 
weegbree, de voetstap van de blanke man, zoals de Indianen 
zeiden. 
 Dat betreding blijvende effecten kan hebben op de 
plantengroei kun je ook goed zien in kwetsbare ecosystemen 
zoals kwelders. Als er een jeep van Rijkswaterstaat over een 
slappe kwelderbodem rijdt zie je nog jaren later de sporen, niet 
aan de bodem zelf, maar aan de planten die op het spoor 
groeien. De banden trillen de bodem een beetje in elkaar 
waardoor die plaatselijk dichter wordt. Grijsgroen zeealsem 
maakt plaats voor donkergroen kweldergras. 
 De berm is biologie, de weg is steen en asfalt. Laat datgene 
wat op de weg hoort op de weg blijven zodat de biologie een 
kans krijgt in de berm. Je kunt niet overal paaltjes of hekjes 
zetten om de auto’s uit de berm te houden. Het moet komen 
van de automobilist zelf. Ik roep de ANWB op hier een keer 
een actie van te maken. Ik heb al een leus voor ze bedacht 
“Weg uit de berm!”. 
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Natuurkunde van een lantaarnpaal 
 
“God dobbelt niet” schijnt Einstein gezegd te hebben. Ik kwam 
over Einstein te spreken toen ik met mijn vriend over straat 
liep en een lantaarnpaal waar we onderdoor liepen er opeens 
mee uitscheed. “Dat is ook toevallig!” zei ik. “Ja, maar is het 
werkelijk toeval?” zei mijn vriend. 
 De lamp in de lantaarnpaal verslijt langzamerhand want de 
gloeidraad verdampt en wordt uiteindelijk zo dun dat hij 
doorsmelt. Als je de dikte precies zou kennen en ook het aantal 
uren dat hij gebrand heeft, en ook het feit dat er gisteren een 
vrachtauto een beetje hard door de straat reed zodat de lamp 
schudde en de gloeidraad een beetje los kwam te zitten, als je 
al die oorzaken zou kennen, had je gemakkelijk kunnen 
voorspellen dat hier, vanavond, toen we eronder liepen, de 
lantaarnpaal er mee uit zou scheiden. 
 In de redenering van mijn vriend spreken we dus van toeval 
als we de oorzaken niet kennen of geen zin hebben ons daarin 
te verdiepen. Maar ik haalde de kwantummechanica erbij, de 
natuurkunde die gaat over het gedrag van hele kleine deeltjes, 
de onderdelen van atomen. In die extreem kleine wereld zijn 
de dingen echt toevallig. De kwantumtheorie beschrijft het 
gedrag van elementaire deeltjes in termen van kansen. Een 
deeltje is niet ergens, het heeft een bepaalde kans om ergens te 
zijn; het kan op plaats A zijn maar ook op plaats B. Pas als we 
vaststellen dat het op plaats A is weten we zeker dat het niet bij 
B was. 
 Als je een lichtdeeltje laat vallen op een plaat met daarin 
twee spleten kan het deeltje door de ene of de andere spleet 
gaan, zou je denken. Maar als je de proef doet blijkt dat één 
deeltje door twee spleten tegelijkertijd gaat. Maar dat geldt 
alleen als je niet kijkt; zodra je bij de spleten een meter zet die 
waarneemt door welke spleet het licht gaat blijkt dat een 
lichtdeeltje maar door één spleet gaat. 
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 Deze krankzinnige conclusies van de kwantumfysica zijn 
heel mooi beschreven in het boek van Fritjof Capra, “The Tao 
Of Physics”, dat verscheen in 1975. Hij legt daarin een relatie 
tussen de moderne natuurkunde en het oosterse mysticisme. Ik 
las het boek toen ik student was en ik was er helemaal gek van. 
 Was het voorspelbaar dat de lantaarnpaal ermee uitscheed 
of was het kwantumruis en dus toevallig? Mijn vriend zat op 
de lijn van Einstein; ik hield me aan Capra. En u? 
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Viraal gaan 
 
“Go viral!” zei mijn zoon toen ik hem mijn boekje met 
verzamelde columns liet zien. Ik had de uitdrukking nog nooit 
gehoord maar als bioloog begreep ik gelijk wat hij bedoelde: 
“viraal gaan” betekent “zich snel verspreiden, als een 
besmettelijk virus”. Het wordt vooral gezegd van berichten op 
het internet als die in populariteit exploderen, zoals de clip van 
de Koreaanse zanger Psy. Die vent kan niet eens goed kan 
zingen, en ook het filmpje stelt niet veel voor, maar toch is het 
door 1,3 miljard mensen bekeken. 
 Zoals zoveel populaire termen is “viraal gaan” een 
biologische uitdrukking. Virusinfecties kunnen zich enorm 
snel verspreiden in situaties waarin er veel contacten zijn 
tussen mensen. Voor alle virusziektes geldt een 
drempelwaarde. In een kleine bevolking, of in een gebied 
waarin de mensen op afstand van elkaar wonen, kan een 
besmettelijke ziekte zich niet verspreiden omdat de kans op 
overdracht te klein is. Als in zo’n situatie een ziekte uitbreekt 
zal het effect lokaal blijven: op één plek worden de mensen 
ziek, maar de rest heeft geen last omdat de contacten tussen 
mensen niet frequent genoeg zijn. In een stedelijke omgeving 
echter, waarin de mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen 
besmettelijke ziektes zich gemakkelijk ontwikkelen tot een 
epidemie. 
 Ook uit de geschiedenis is bekend dat geïsoleerd levende 
volkeren weinig last hebben van infectieziektes. Maar daardoor 
bouwen ze ook geen weerstand op. Zo waren de inheemse 
indianenstammen van Zuid Amerika niet bestand tegen de 
besmettelijke ziektes die door de Spanjaarden meegebracht 
werden en dit was een van de oorzaken van hun ondergang. 
 De dag nadat ik de uitdrukking “go viral” van mijn zoon 
geleerd had zat ik in een vergadering die ging over het 
beheersen van maatschappelijke controverses. Bestuurders 
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willen graag voorkomen dat een verschil van inzicht uit de 
hand loopt. Als er in Groningen onrust is over de aardbevingen 
veroorzaakt door gasboringen wil een bestuurder die onrust zo 
snel mogelijk de kop in drukken. Daarom reist de minister 
persoonlijk naar Groningen om tekst en uitleg te geven. Maar 
vaak heeft dit een tegengesteld effect: de minister gaat er heen, 
dus iedereen gaat zich ermee bemoeien. Er wordt veel over 
geschreven, dus andere mensen gaan er ook over schrijven. Er 
zitten talloze positieve terugkoppelingen in zo’n situatie 
waardoor het “viraal gaan” van het onderwerp in de hand 
gewerkt wordt. 
 Mijn stelling bij de vergadering was dat als een onderwerp 
eenmaal viraal gaat, er niet veel meer aan te doen is. Als je er 
extra onderzoek naar doet genereert dat onderzoek zelf ook 
weer aandacht; na het onderzoek blijven er vast wel wat vragen 
over, die uitvergroot worden zodat de zaak nog erger wordt. 
Als je controverses beheersbaar wilt houden kun je beter je 
energie steken in het voorkomen dat een virale situatie 
ontstaat. 
 Het viraal gaan van onderwerpen wordt sterk in de hand 
gewerkt door het internet omdat op die manier vrijwel alle 
mensen ter wereld met elkaar verbonden zijn. Daarom kan een 
futiliteit gemakkelijk uitgroeien tot een hype. De structuur van 
het internet brengt dat met zich mee. Andersom kun je met het 
internet een gigantische aandacht voor een onderwerp 
genereren door flink om je heen te tetteren en ervoor te zorgen 
dat andere mensen weer op jouw getetter reageren. 
 Mocht u nu een bijdrage willen leveren aan het viraal gaan 
van mijn boekje, dan weet u me wel te vinden. 
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Baard 
 
Een beetje jongen heeft een baard tegenwoordig. Ik zie het bij 
de studenten, jongeren op straat, zelfs bij mijn eigen zoon. 
Sommige jongens hebben een keurig verzorgd ringbaardje, 
anderen een baard van het type kapitein Haddock. Zelf vind ik 
een beetje onverzorgd uitziend, niet te lang, rommelig 
aangroeisel nog het mooiste. 
 Natuurlijk had ik vroeger ook een baard. Alle jongens 
hadden toen een baard; je liet je haar groeien overal waar je het 
had en zo lang mogelijk. Maar een jaar of tien geleden heb ik 
hem eraf gescheerd, omdat ik dacht dat de toekomst weggelegd 
was voor de haarlozen. 
 Er was wel weerstand; op mijn werk ontstond een 
actiegroep “Nico moet zijn baard weer laten groeien”. Een van 
mijn vrouwelijke collega’s had een petitie gemaakt met 
handtekeningen van voor- en tegenstanders. Ook mijn dochter 
organiseerde een handtekeningenactie, maar dan juist tegen de 
baard. Ik heb nog een statistische analyse uitgevoerd op de 
gegevens. Vooral jonge vrouwen waren tegen de baard, oudere 
vrouwen waren vóór en bij mannen maakte het niet veel uit. 
Wat de doorslag gaf was natuurlijk de mening van mijn vrouw, 
die vond dat ik er zonder baard stukken jonger uitzag. 
 Maar nu ik alle jongens met baarden zie rondlopen begin ik 
er zelf ook weer over te denken. Ik wordt daarin versterkt door 
het gevoel dat mijn baard er af en toe uit wil. Ik merk dat de 
hoeveelheid baardhaar die ik er elke ochtend afscheer afhangt 
van het werk dat ik doe. Na een moeilijke vergadering met 
verhitte discussies tot ‘s avonds laat, voelt mijn kin aan als 
schuurpapier. Mijn baard groeit gewoon harder als ik me erg 
inspan. Als ik het op mijn werk erg druk heb zeggen mijn 
collega’s dat er stoom uit mijn oren komt. Het is alsof ik een 
lichte koorts heb. De volgende dag is de oogst van het 
scheerapparaat enorm. 
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 Het zal wel komen door het testosteron in mijn bloed, het 
mannelijk geslachtshormoon, want dat is de belangrijkste 
veroorzaker van baardgroei. Je zou denken dat gezien mijn 
leeftijd mijn testosteronspiegel een beetje aan het afzakken is, 
maar dat is kennelijk niet het geval. Ik jaag mijn eigen 
testosteron omhoog met al dat drukke werken. 
 Maar ik laat mijn baard niet staan. Ik wil niet de indruk 
wekken dat ik mijn mannelijkheid moet bewijzen. Ik ben geen 
Ronald Plasterk. Laat die jongens dat maar doen. Ik houd mijn 
kin mooi glad, denkend aan wat mijn vrouw indertijd zei over 
de baard. 
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Avontuurlijke vrouw baart neanderthaler 
kind 

 
Wetenschapsjournaliste Anne Loyen vroeg me wat ik dacht 
van de uitspraak van de Amerikaanse geneticaprofessor 
George Church. Die had beweerd dat hij een neanderthaler tot 
leven kan wekken. Hij had alleen een avontuurlijke vrouw 
nodig. Church noemt het regenese: het opnieuw uitvinden van 
de natuur en van onszelf. Kan dat, of is het grootspraak? 
 Als gedachte-experiment is het zeker de moeite waard, want 
dan kom je er achter wat er allemaal nog aan techniek 
ontbreekt. Een soortgelijke vraag speelde een paar jaar 
geleden, toen de volledige genetische kaart van de mammoet 
gepubliceerd werd. Er waren toen onderzoekers die de vraag 
stelden of het mogelijk zou zijn om een mammoet tot leven te 
wekken. Eerlijk gezegd denk ik dat het met een neanderthaler 
makkelijker zal zijn, want een mammoet moet via een olifant 
gebaard worden en een olifant verschilt meer van een 
mammoet dan wij van de neanderthaler. 
 Wat zou je nodig hebben voor een neanderthalerbaby en 
welke problemen kom je tegen? Ik zou het eerst proberen met 
de Denisova-mens, een uitgestorven neanderthalerachtig 
wezen uit Siberië. Het DNA van deze mensachtige is beter 
bekend dan dat van de neanderthaler zelf. Je begint met een 
computerbestand van de volledige erfelijke aanleg. Het bestaat 
uit een eindeloos lange rij van vier verschillende letters. Het 
gaat om de volgorde van die letters. Er zijn plekken waar de 
volgorde niet duidelijk is omdat de rij is onderbroken, maar in 
principe is dat op te lossen door vergelijking met de mens. 
 Uit de computerinformatie zou je de slierten met erfelijke 
aanleg, de chromosomen, opnieuw moeten synthetiseren in een 
reageerbuis. Dat is een enorme klus, want je praat over ruim 3 
miljard onderdelen die aan elkaar gezet moeten worden in 23 
chromosomen. Gelukkig weten we dat de neanderthaler 23 
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chromosomen had, net als wij, en niet 24 zoals bij de 
chimpansee. Het synthetiseren van chromosomen is tot nu te 
alleen gedaan voor bacteriën, dus of het voor een mens ook 
lukt is twijfelachtig. Maar Church is optimistisch. 
 Vervolgens zou je de nagemaakte neanderthaler-
chromosomen moeten inbrengen in een eicel van een 
mensenvrouw. Je vervangt haar eigen DNA door dat van de 
neanderthaler. Daarna bevrucht je die eicel met sperma van een 
mensenman en je plaatst het eitje terug in de draagmoeder. Als 
het lukt wordt het kind een kruising tussen een mens en een 
neanderthaler. Als je direct een 100% neanderthaler zou willen 
krijgen moet je de kunstmatige chromosomen twee keer in de 
eicel zetten. Probleem is dan dat die twee kopieën hetzelfde 
zijn zodat elk foutje in tweevoud in de baby terechtkomt. 
Waarschijnlijk zal het kind dan aan allerlei ziektes lijden. Om 
dat te voorkomen zou je het DNA eerst nauwkeurig moeten 
nalopen op de aanwezigheid van verborgen gebreken, en die 
zou je dan met de tweede set chromosomen moeten 
compenseren. 
 De bevalling van een neanderthaler baby uit een 
mensenmoeder zal waarschijnlijk wel lukken want 
neanderthalers hebben een minder hoog voorhoofd dan wij. De 
schedel is naar achteren gewelfd en het achterhoofd loopt uit in 
een punt. Het lijkt me – maar ik ben geen verloskundige – dat 
daarmee de bevalling gemakkelijker gaat, mits het een 
achterhoofdsligging is. 
 Dus alles bij elkaar denk ik dat het technisch gesproken niet 
onmogelijk is, als de groei van de genetische technologie 
doorgaat in hetzelfde duizelingwekkende tempo als nu. Maar 
natuurlijk is het ethisch volkomen onverantwoord. Ik geloof 
niet dat prof. Church ook maar één vrouw bereid vindt om hier 
aan mee te werken. Anne Loyen in ieder geval ook niet, liet ze 
me weten. 
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Terug naar Lucy 
 
Vorige week was het weer zover: ik zong in de collegezaal met 
eerstejaars studenten biomedische wetenschappen het bekende 
liedje van de Beatles, “Lucy in the Sky with Diamonds”. Ik doe 
dat elk jaar bij een college waarin ik de evolutie van de mens 
behandel en de verschillende fossielen van onze voorouders. 
Eén van die fossielen heeft de bijnaam “Lucy” gekregen omdat 
de ontdekker, de Amerikaanse onderzoeker Donald Johanson, 
een grote fan was van de Beatles. De langspeelplaat “Sergeant 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” stond steeds op tijdens de 
opgravingen in Ethiopië. Het originele fossiel van Lucy ligt nu 
in het Natuurhistorisch Museum in Addis Abeba. Het is een 
van de meest legendarische vondsten uit de geschiedenis: 3,5 
miljoen jaar oud en relatief compleet. 
 Door het liedje te zingen bij het college hoop ik dat de 
studenten Lucy nooit meer vergeten. Het is een bekende 
didactische truc: je bouwt er een of andere gekkigheid omheen 
waardoor je de aandacht trekt en dan hoop je dat ze de rest ook 
onthouden. 
 Mijn probleem is, ik doe het al een hele tijd, ongeveer zo 
lang als ik deze columns schrijf. In mijn vijfde column, die 
verscheen op 11 mei 2007, vertelde ik er al over en mijn eerste 
boekje draagt de titel “Het meisje met caleidoscopische ogen”, 
wat de bijnaam is die de Beatles gaven aan hun Lucy, maar die 
ik ook van toepassing verklaarde op het fossiel en op een 
studente die me zo mooi aankeek bij het college. 
 Elke keer is mijn zang weer een succes, want ja, zeg nu zelf, 
welke professor zingt er nu een liedje tijdens het college? Ook 
is er kennelijk niet zoveel communicatie tussen de jaren dat de 
studenten het aan elkaar doorvertellen en ze het al dagen van 
tevoren zien aankomen. “O, daar heb je Nico weer met zijn 
liedje”. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. 
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 Het belangrijkste is, vind je het zelf leuk als docent? Eén 
keer heb ik Lucy niet bezongen omdat ik er geen zin in had. De 
groep zat teveel te klooien, ik verloor mijn inspiratie en ik 
dacht, stik maar. Maar zolang ik het zelf spannend vind, slaat 
er een vonk over en krijg ik de zaal plat. 
 Ook deze keer oogstte ik weer applaus. Na afloop kwam 
een student naar me toe: “Wat leuk dat u een liedje zingt bij 
het college. En dat u die tekst helemaal uit uw hoofd kent!” 
Die student nu heeft me echt aan het twijfelen gebracht. 
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Evolutie van homoseksualiteit 
 
Een student van mijn cursus Evolutie van de Mens had het 
aangedurfd om een essay te schrijven over de evolutie van 
homoseksualiteit. Al sinds het onderzoek van Dick Swaab in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw weten we dat 
homoseksuele jongens als zodanig geboren worden; tijdens de 
zwangerschap ontwikkelen de hersenen van de baby zich 
anders dan die van heteroseksuele mannen. 
 Indertijd ontstond er rond het onderzoek van Swaab een 
heuse rel. Ook ik behoorde toen tot het anti-Swaab-kamp, maar 
achteraf moet ik toch concluderen dat hij gelijk had. Het 
bewijs voor het aangeboren karakter van homoseksualiteit is 
overweldigend. 
 Uit genetisch onderzoek blijkt dat je homoseksualiteit niet 
van je vader krijgt maar van je moeder. Het is in zekere mate 
erfelijk, maar het is geen eigenschap die op eenvoudige manier 
overerft zoals de kleur van je ogen. Ondanks veel onderzoek 
heeft men nog nooit in het DNA van de mens een duidelijk 
“homo-gen” kunnen vinden. 
 In december vorig jaar heeft een groep van Amerikaanse en 
Zweedse onderzoekers een interessant nieuw model 
voorgesteld voor het erfelijkheid van homoseksualiteit. Ze 
zeiden dat bij de vorming van een mannelijk embryo de 
invloed van de moeder niet altijd helemaal uitgewist wordt. 
Elke cel krijgt tijdens de embryonale ontwikkeling een 
“stempel” mee. Het DNA is voor alle cellen hetzelfde maar het 
stempel bepaalt welke onderdelen actief worden. Daardoor 
wordt de ene cel een niercel, de andere een levercel en de 
derde een hersencel. In de eicel van de vrouw moet het 
“stempel” direct na de bevruchting verwijderd worden, want 
uit de bevruchte eicel moeten alle andere cellen weer kunnen 
ontstaan. Maar soms slipt er wel eens wat tussendoor. 
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 Als de vrouwelijke invloed niet helemaal is uitgewist wordt 
het embryo minder gevoelig voor de puls van testosteron die 
bij mannelijke foetussen optreedt tussen de elfde en 
zeventiende week van de zwangerschap. Daardoor krijgt de 
seksuele oriëntatie gedeeltelijk vrouwelijke kenmerken, terwijl 
het kind biologisch een man wordt. 
 De vraag is natuurlijk waarom homoseksueel gedrag kan 
blijven voortbestaan als het deels erfelijk is. Homoseksuele 
mannen krijgen minder biologische kinderen; je verwacht 
daarom dat het snel uitgestorven is. Toch is dat niet zo. Tussen 
de 3 en 10% van de mannen is homoseksueel, al eeuwenlang. 
 Eén van de ideeën is de “gay uncle” hypothese. 
Homoseksualiteit zou een voordeel hebben omdat een 
homoseksuele man in de familie kan helpen bij de verzorging 
en opvoeding van de kinderen van zijn zus. Omdat die 
kinderen aan hem verwant zijn draagt hij op indirecte wijze bij 
aan de verspreiding van zijn eigen genen, die namelijk ook in 
zijn neven zitten. Deze verklaring gaat uit van een situatie die 
nu niet meer bestaat: het leven van de primitieve mens. In de 
moderne maatschappij is het moeilijk voorstelbaar dat een 
vrouw meer kinderen kan krijgen als haar broer homo is. 
 Er zijn ook theorieën die een verband leggen tussen de 
vruchtbaarheid van een vrouw en haar aanleg om 
homoseksuele jongens te krijgen. Volgens dit verhaal is 
homoseksualiteit zelf niet voordelig, maar is het een bijproduct 
van de hoge vruchtbaarheid van de moeder. Een sterke 
vrouwelijke invloed tijdens de ontwikkeling van een 
vrouwelijk embryo zou de vruchtbaarheid van de volwassen 
vrouw stimuleren. Maar als neveneffect zou die invloed 
moeilijker uit te wissen zijn als die vrouw zelf jongens krijgt. 
 Hoe het ook zij, het trof mij erg dat een student van mijn 
cursus dit moeilijke onderwerp durfde aan te pakken en daar 
op diepgaande wijze over schreef. Ik beloonde hem met een 
9,5. 
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Steeds slimmer 
 
Mijn kleindochter houdt al een dagboek bij. Pas zes jaar oud 
kan ze haar gedachten al op papier onder woorden brengen. 
Een paar weken geleden werd bekend dat een Russisch meisje 
van 3 jaar een IQ had van 162, zogenaamd nog slimmer dan 
Einstein. Ik stond versteld. Worden kinderen steeds slimmer? 
 Inderdaad neemt het IQ van kinderen toe. De Nieuw-
Zeelandse professor James Flynn schreef er vorig jaar een 
boek over. Hij stelde vast dat de gemiddelde IQ-score over de 
hele wereld 0,3 punten per jaar toeneemt. Afgaande op dit 
zogenoemde “Flynn-effect” zou het verschil in IQ tussen mij 
en mijn kleindochter 16,5 punten moeten zijn (met deze 
gegevens kunt u nu mijn leeftijd uitrekenen). 
 Ouders vinden het natuurlijk erg belangrijk dat hun kind 
slim is, maar toch zegt een hoog IQ op jonge leeftijd relatief 
weinig over de intelligentie op latere leeftijd. Kinderen kunnen 
op steeds jongere leeftijd wiskundige problemen oplossen, 
maar dat wil niet zeggen dat ze op volwassen leeftijd beter zijn 
in algebra of meetkunde. Ik durf te wedden dat het aantal 
mensen dat met pen en papier een partiële differentiaal-
vergelijking kan oplossen, over de jaren eerder gedaald is dan 
gestegen. 
 Kinderen leren op steeds jongere leeftijd lezen, maar het 
zou me verbazen als het aantal volwassen Nederlanders dat 
moeilijke literatuur aankan sterk is toegenomen. Ik noem maar 
wat: hoeveel Nederlanders hebben het boek “Ulysses” van 
James Joyce gelezen? Mijn gok is dat het aantal eerder afneemt 
dan toeneemt. 
 Tegenwoordig ben je al gauw hoogbegaafd, maar als ik 
beide criteria van hierboven aanhoud zou de superslimme elite 
wel eens kleiner kunnen zijn dan gedacht. Ik hoor er zelf in 
ieder geval niet bij want met differentiaalvergelijkingen heb ik 
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altijd moeite en in Ulysses ben ik niet verder gekomen dan tot 
blz. 161. 
 De stijging van de intelligentie van kinderen komt doordat 
ze dezelfde dingen steeds jonger leren en niet zozeer doordat 
ze als volwassene steeds slimmer worden. Sowieso is het 
verband tussen intelligentie en maatschappelijk succes erg 
zwak. De aanleg van een kind is heel belangrijk, maar de 
omgeving, opvoeding en onderwijs, bepalen grotendeels wat er 
mee gebeurt. 
 Uit het werk van Flynn blijkt bijvoorbeeld dat het 
schoolsucces van Chinezen in Amerika niet zozeer is toe te 
schrijven aan hun hoge IQ, maar aan de gezinssituatie, waarin 
de ouders hun kinderen een passie voor leren bijbrengen. In de 
Nederlandse situatie is het mode geworden om te zeggen dat 
leren eigenlijk niet zo belangrijk is. Zo hoor je diverse bekende 
Nederlanders toegeven dat ze vroeger op school niks 
voorstelden. In plaats van zich ervoor te schamen dwepen ze er 
zelfs mee. Als ze bij een quiz ondervraagd worden over een 
simpel wiskundig sommetje schieten ze onmiddellijk in de 
stress. Ze zijn er zelfs trots op dat ze niets weten over de 
stelling van Pythagoras terwijl dat toch gewoon lagere 
schoolstof is. 
 Dat ons IQ is toegenomen komt niet doordat onze hersenen 
zijn veranderd. Voor evolutie is de tijd te kort. Het is eerder zo 
dat de maatschappij veranderd is waardoor we nu te maken 
hebben met veel complexere problemen dan onze grootouders. 
Voor die ingewikkelde problemen hebben we nieuwe 
vaardigheden ontwikkeld en die leren we al heel jong. In die 
zin zijn we nu slimmer dan vroeger. 
 Intelligentie is een wisselwerking tussen aanleg en 
omgeving. Om slimmer te worden moeten we met elkaar een 
klimaat scheppen waarin onze aangeboren capaciteiten een 
kans krijgen. Dat gaat niet met televisiegeleuter waarin 
domheid verheerlijkt wordt. 
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Jezelf opeten 
 
Ik heb mezelf opgegeten. De afdeling communicatie serveerde 
tompoucen bij de opening van een tentoonstelling op de 
campus over de onderwijsvisie van de Vrije Universiteit. Op 
grote posterborden werden een aantal docenten gepresenteerd 
die bijzondere opvattingen hebben over het onderwijs. Ik was 
daar één van. De foto’s van de posters waren ook uitgevoerd 
als toplaag op de gebakjes. 
 Ik vond het best wel raar, de tanden zetten in je eigen 
gezicht. Het was natuurlijk niet mijn eigen vlees en bloed op 
de tompouce, het was zoetigheid in de vorm van een gezicht. 
Natuurlijk, zult u zeggen. Maar toch: dat een mens aarzelt om 
een plaatje van zijn eigen gezicht op te eten zegt veel over de 
psychologie van de mens. Het betekent namelijk dat wij een 
afbeelding van een persoon herkennen als een persoon. Wij 
zijn vrijwel de enige diersoort die dat kan. 
 Stel dat er een plaatje van een poes op de tompouce zat. Zou 
een poes daar dan naar kijken en zich afvragen welke poes dat 
is? Nee, ze reageert er gewoon niet op. Maar mensen, zelfs 
kleine kinderen, zien van jongs af aan de betekenis van een 
afbeelding. Nijntje is een konijn. Wat er feitelijk op papier 
staat is nauwelijks een konijn te noemen, maar Dick Bruna 
heeft in enkele simpele lijnen de essentie van een konijn 
getroffen zodat elk kind er ook daadwerkelijk een konijn in 
herkent. 
 Eenzelfde ervaring had ik met mijn kleinzoon. Een 
kunstenaar in mijn woonplaats had een tekening gemaakt van 
de verkiezingsposter waar ik op stond. Met enkele goed 
getroffen lijnen had hij mij weergegeven. Toen mijn kleinzoon 
van 2 de tekening in de krant zag staan, zei hij spontaan: “Opa 
Nico!”. Hoe klein hij ook is, zijn cognitieve ontwikkeling is al 
mijlen verder dan het aller slimste zoogdier. 
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 Dat wij de werkelijkheid herkennen in een afbeelding is een 
gevolg van het feit dat wij een innerlijke wereld hebben. Wij 
kunnen een foto of tekening matchen met de afbeelding van de 
werkelijkheid in onze hersenen en daardoor de overeenkomst 
zien. In de evolutiebiologie is dit een belangrijk gegeven, want 
het betekent dat een innerlijke wereld en de cognitieve 
capaciteiten die daar bij horen, niet ouder zijn dan 40.000 jaar. 
Toen pas begonnen de mensen grottekeningen te maken. 
 Na de opening van de tentoonstelling waren er nog een paar 
tompoucen over die ik meenam naar de afdeling. Ik gaf er een 
aan mijn collega. “Je kunt hem gerust opeten”, zei ik. “Ik ben 
het niet zelf”. Hij heeft van me genoten. 
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Beheerst poepen 
 
Als Midas een heel boek over poepen kan schrijven mag ik er 
toch zeker wel een column aan wijden. Ik kocht het boek van 
Midas Dekkers (“De kleine verlossing”) deze week en kreeg er 
bovendien het boekenweekgeschenk van collega-columnist 
Tommy Wieringa bij. 
 Het onderwerp van Midas’ boek fascineert me mateloos en 
hij schrijft er uitermate onderhoudend en geestig over. Midas 
vraagt aandacht, niet alleen voor de poep op zich, maar ook 
voor het poepen als biologisch proces. Hij beschrijft het als een 
kleine verlossing. Denk aan een stuk zeep dat langzaam door je 
samengeknepen handen glijdt en met een zucht van verlichting 
uiteindelijk ontsnapt, waarbij het beloningscentrum in de 
hersenen wordt geactiveerd. Dat is poepen. 
 Maar ik zocht bij Midas tevergeefs naar informatie over de 
spieren die bij het poepen betrokken zijn. Ik moest namelijk 
denken aan een ander boek, van Heinrich Böll, “Groepsfoto 
met dame”. De hoofdfiguur is een vrouw die op een 
nonneninternaat gezeten heeft. De hoofdzuster van dat 
internaat had een mateloze belangstelling voor het poepen van 
de meisjes. Ze leerde ze papierloos poepen. Door langdurige 
training kregen de leerlingen zoveel controle over de spieren 
van hun onderlijf dat ze uiteindelijk een grote boodschap in de 
WC konden deponeren zonder dat hun achterste met de 
uitwerpselen besmet werd. 
 Ik heb het boek van Böll al lange tijd geleden gelezen, maar 
dit verhaal heb ik steeds onthouden. Het leek me namelijk zo 
makkelijk als je zo schoon zou kunnen poepen. Het overkomt 
me namelijk nog wel eens dat ik op een plaats ben zonder WC-
papier. Je hebt dat bijvoorbeeld in Indonesië, buiten de grote 
hotels. Als het goed is staat er in de WC een mandi, een 
waterbak, maar het water wil wel eens op zijn en wat doe je 
dan? Een papierloze techniek zou goed van pas komen. 
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 In de bekkenbodem liggen vier spieren die vastzitten aan 
het staartbeen, het schaambeen en het zitbeen, en met elkaar de 
organen van het onderlijf dragen en bijdragen aan de buikpers. 
Ze worden bediend vanuit een zenuwcomplex tegen het 
heiligbeen. Dan heb je aan elke kant nog drie bilspieren, de 
grote, de kleine en de middelste. Dus om het poepen tot in de 
puntjes te beheersen moet je zeven spieren onder controle 
krijgen. Hoe dat moet, daar kon Midas me geen antwoord op 
geven. Als ik het echt wil weten moet ik naar een 
bekkenbodemfysiotherapeut ben ik bang, maar dat doe ik niet 
want daar ben ik te schijterig voor. 
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Zilvervisje knaagt aan huwelijk 
 
Piet Mulder uit Tuitjenhorn vroeg me iets te schrijven over het 
zilvervisje. Wat zijn dat voor watervlugge schichtige beestjes? 
Ik ga met aarzeling in op zijn verzoek want ik heb een haat-
liefdeverhouding met die dieren. 
 Zilvervisjes zitten graag in kartonnen dozen en achter de 
boeken, want ze houden van papier. Ze behoren tot de weinige 
insecten die cellulose kunnen verteren, het hoofdbestanddeel 
van planten en ook van papier. Dat is bijzonder want van 
oorsprong heeft geen enkel dier het vermogen om cellulose af 
te breken; allemaal zijn ze aangewezen op darmbacteriën, net 
als wijzelf. Alleen bij termieten, een paar wormen en een 
enkele kever is aangetoond dat ze een eigen afbraaksysteem 
hebben voor cellulose. Bij zilvervisjes lijkt dit ook het geval te 
zijn. 
 Door al dat geknaag aan papier worden zilvervisjes over het 
algemeen beschouwd als schadelijke insecten. Vooral 
antiquairs en bibliotheekhouders zijn niet blij met die beestjes. 
Maar ze brengen geen ziektes over, ze komen niet op mensen 
af en zijn dus eerder lastig dan schadelijk. 
 Zilvervisjes zijn niet gemakkelijk te bestrijden, behalve dan 
met vergif, maar dat wil je binnenshuis liever niet gebruiken. 
Het beste is om alle kieren goed dicht te stoppen. Vooral de 
plinten langs het parket zijn beruchte schuilplaatsen voor 
zilvervisjes. Ook kan het geen kwaad twee keer per jaar de 
boekenkast helemaal leeg te halen en alle hoeken en kieren in 
huis regelmatig goed uit te zuigen. 
 Wereldwijd zijn er niet minder dan 527 soorten zilvervisjes 
bekend, maar in Nederland kennen we er maar drie: het echte 
zilvervisje, het ovenvisje en het papiervisje. De laatste twee 
zijn bruin van kleur. Het ovenvisje houdt van lekker warme 
plekken, zoals een bakkerij, waarin hij zich tegoed kan doen 
aan het meel. In het Engels heten ze “haardrekels”, omdat ze 
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ook graag de warmte van een open haard opzoeken. Maar 
meestal zijn het zilvervisjes die je ziet, herkenbaar aan hun 
zilverige kleur en drie staartdraden. 
 Zilvervisjes zijn onder biologen vooral bekend vanwege 
hun paargedrag. Paargedrag is altijd leuk om te observeren, 
maar dat van zilvervisjes is wel erg bijzonder. Het mannetje 
voert een soort dans uit waarbij hij met zijn staartdraden 
wappert om de aandacht van het vrouwtje te trekken. Dan spint 
hij een stel draden, kruiselings over elkaar waarop in het 
midden een druppeltje sperma afgezet wordt. Van dit alles is 
het vrouwtje zo opgewonden geworden dat ze met haar 
achterlijf over het spermadruppeltje strijkt en op die manier 
bevrucht wordt. 
 Maar ondanks dat mooie liefdesspel hebben zilvervisjes bij 
mij geen goede naam, vanwege het volgende. Jarenlang had ik 
thuis in de gang een prikbord van zachtboard. Daarop prikten 
we allerlei foto’s; ook onze trouwfoto hing daar. Regelmatig 
scharrelden er zilvervisjes door de gang die van de foto’s 
vraten. Hoe het mogelijk was weet ik niet maar ze moesten 
altijd precies onze trouwfoto hebben. Na verloop van tijd 
kwamen er kartels aan de randen. Elk jaar van ons huwelijk 
verdween ongeveer 10% van de foto. 
 Toen hebben we besloten het hele prikbord weg te halen. 
We vingen alle zilvervisjes die we konden vinden met de 
stofzuiger. Van de huwelijksfoto had ik nog een negatief, 
waarmee ik een nieuwe afdruk liet maken. 
 Nu weet ik niet of Piet Mulder is getrouwd, maar als dat zo 
is dan moet ik hem streng adviseren geen zilvervisjes toe te 
laten tot zijn foto’s. Het zijn lieve dieren, je hebt er weinig last 
van, maar kijk uit met geknaag aan uw huwelijk. 
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Voorspellen 
 
Ze zeggen dat evolutiebiologie een zachte wetenschap is omdat 
het zo moeilijk is te voorspellen hoe de evolutie zal verlopen, 
maar met sommige andere typen van wetenschap is het veel 
erger gesteld. Neem de voorspellingen van de politieke 
barometer over de gemeenteraadsverkiezingen, waar de NOS 
gebruik van maakt. Ze hadden gezegd dat 43% van de kiezers 
zouden gaan stemmen; het werd 53%. Ze hadden voorspeld dat 
het CDA 10,9% zou scoren, het werd 14,3%. Als je in de 
biologie of de geneeskunde met dergelijke fouten aan zou 
komen word je weggehoond. 
 Het probleem met peilingen bij verkiezingen is dat de 
steekproef waar je de voorspellingen op baseert belachelijk 
klein is. Hoe kun je nu met een panel van 4500 personen de 
mening van 12,5 miljoen mensen peilen? Bovendien is het ook 
nog eens zo dat publicatie van een peiling het stemgedrag zelf 
kan beïnvloeden. Dat is iets dat je absoluut niet wilt als 
wetenschapper; zo’n peiling is van te voren al waardeloos. 
 Ongeveer even erg is het in de wetenschap van de 
economie. Hoeveel economen hadden de kredietcrisis die in 
2008 in Nederland toesloeg, van te voren aan zien komen? De 
economische ontwikkelingen hangen af van de individuele 
keuzes van mensen, waarin veel irrationele aspecten zitten. De 
beurskoersen zijn het resultaat van een onnavolgbaar systeem 
van koop en verkoop waar geen mens een touw aan vast kan 
knopen en waarin zoveel triviale factoren een rol spelen (heeft 
de belegger een goede nacht gehad met zijn vriendin?) dat het 
gedrag van de AEX-index inherent onvoorspelbaar is. 
 Ietsje beter zijn de weersvoorspellingen. De reden is dat je 
hier de onderliggende processen tenminste begrijpt. Je weet dat 
lucht zich verplaatst onder invloed van drukverschillen, dat 
koude lucht minder water kan vasthouden, enz. Het probleem 
is alleen dat het aantal factoren waar je rekening mee moet 
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houden zo groot is dat je gigantische computerberekeningen 
moet uitvoeren om vrij triviale dingen als de wind, de 
temperatuur en de neerslag te voorspellen op een termijn 
langer dan drie dagen. 
 De reden dat dingen moeilijk voorspelbaar zijn is dat er 
teveel factoren zijn die invloed hebben op het eindresultaat. 
Naarmate je het effect van al die factoren beter begrijpt zal ook 
je voorspelling beter zijn, maar bij het voorspellen van 
verkiezingsuitslagen weet je helemaal niet wat de mensen 
beweegt. De remedie? Gewoon helemaal geen peilingen 
publiceren. Weg ermee. Het is geen wetenschap. Investeer je 
energie in voorlichting, vergelijking van programma’s, 
kieswijzers en dergelijke, of word evolutiebioloog. 
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F-lor is Bil sinus alfa 
 
Een tijdje geleden wilde ik een nieuw stuk schutting achterin 
de tuin plaatsen. Om de palen goed stevig te verankeren stak ik 
gaten uit van een meter diep. Nu moet u weten dat in het 
polderlandschap waar ik woon het grondwater al begint op een 
halve meter onder het maaiveld; de meeste tijd zit je dus te 
graven in een smurrie van grond en water. Regelmatig kwam 
ik boomwortels tegen die ik aan twee kanten doorzaagde. 
 Op een gegeven moment haalde ik een stuk boomwortel 
boven de grond dat er verdacht veel uitzag als een vmvk-kabel. 
Ik keek op en realiseerde me dat een paar meter verder een 
lantaarnpaal stond, nota bene in mijn eigen tuin. Ik huur 
namelijk een stukje tuin van de gemeente. De lantaarnpaal die 
op dat stukje staat verlicht mijn tuin, zodat het altijd volle 
maan is in de slaapkamer. Maar nu had ik misschien iets 
verkeerds gedaan. En ja hoor, ’s avonds bleef het donker in 
mijn tuin: geen volle maan. Gelukkig hadden de gemeente-
werkers de kabel op maandagochtend al gerepareerd, want dat 
soort dingen is in mijn gemeente ontzettend goed geregeld. 
  Ik zou willen dat ik iets had gehad waardoor ik gewaar-
schuwd was voor die kabel in de grond. Toevallig kreeg ik 
vorige week een e-mailtje van een lezer van deze krant die 
werkt bij een grondboringenbedrijf. Hij vertelde dat hij een 
keer een kraanmachinist uit zijn cabine zag komen met twee 
gebogen ijzerdraadjes in zijn handen. Toen hij vroeg wat hij 
aan het doen was legde de man hem uit dat hij controleerde of 
er misschien iets onder de grond lag. 
 Natuurlijk gebruikt het grondboringenbedrijf moderne 
apparatuur voor het opsporen van leidingen, maar soms ben je 
niet helemaal zeker en dan brengt de wichelroede uitkomst, 
onder het motto: “beter twee minuten voor lul lopen dan een 
kabel kapot trekken”. Maar een wichelroede is toch bijgeloof? 



 64 

Of kan er toch een natuurkundig principe achter zitten, vroeg 
de lezer mij. Misschien iets met de wet van Lorentz? 
 Volgens de wet van Lorentz ondervindt een stroomdraad in 
een magneetveld een kracht loodrecht op de draad. Wij 
spraken vroeger de wet op oneerbiedige wijze uit als F-lor is 
Bil sinus alfa. Het mocht eigenlijk niet zo oneerbiedig van de 
natuurkundeleraar, maar die manier van leren heeft er wel voor 
gezorgd dat ik hem nooit vergeten ben. Je hebt er geen idee 
van hoe belangrijk die wet is: alle elektromotoren draaien 
volgens het principe van Lorentz. 
 Wil de wichelroede werken dan moet er een stroompje door 
het draadje lopen. Dat kan misschien als je draadjes neemt van 
verschillende metalen of als je de wichelroede met zweterige 
handen vasthoudt en je bent zelf een beetje statisch geladen. 
Ook moet de leiding in de grond een flink magneetveld 
produceren. Onder die omstandigheden zou het theoretisch 
mogelijk moeten zijn dat het ijzerdraadje gaat bewegen. 
 Ik dacht: zo’n wichelroede had ik moeten hebben toen ik 
aan het graven was voor mijn schuttingpalen. Maar met 
dezelfde wet van Lorentz valt uit te rekenen dat om een kracht 
ter grootte van het gewicht van één gram te krijgen op een 
stukje ijzerdraad van 20 centimeter waar een stroom doorheen 
loopt van tien milliampère, een magneetveld nodig is van vijf 
Tesla, een gigantisch hoge waarde. Zoveel stroom trekt mijn 
lantaarnpaal niet. Sterker nog, hij stond uit toen ik de kabel 
doorzaagde. Een wichelroede had me niet geholpen. Ik ben 
bang dat het meer psychologie is dan natuurkunde, die 
wichelroede van de kraanmachinist. 
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Mijn relatie met J.Lo 
 
Ik heb een cijfersomrelatie met Jennifer Lopez. Tot voor kort 
wist ik het nog niet maar ik kwam er achter dankzij Jeanine 
Daems, een van de wiskundemeisjes die columns schrijft in de 
Volkskrant. Wat is het geval? Jennifer is 44. Als je de cijfers 
van haar leeftijd bij elkaar optelt krijg je 4 + 4 = 8. Als 
hetzelfde doet bij mij krijg je ook 8. 
 Je zou denken, dat is toevallig, maar dat is niet zo. De 
cijfersom van Jennifers leeftijd en die van mij zijn altijd gelijk, 
zolang we beiden leven. Mijn relatie met Jennifer is bijzonder; 
zo’n relatie heb ik niet met iedereen. 
 Hoe kan dat? Jeanine Daems legt uit dat de cijfersommen 
van twee getallen gelijk zijn als hun verschil een veelvoud is 
van 9. Gelijk sloeg ik aan het rekenen. Het bleek al snel dat ik 
geen cijfersomrelatie heb met mijn vader of moeder, met mijn 
zoon of mijn dochter, ook niet met mijn kleinkinderen. Alleen 
mijn broer heeft een cijfersomrelatie met mijn moeder. 
 Zo was ik verwoed aan het puzzelen met alle geboortedata 
die ik kon vinden om iemand op te sporen met wie ik een 
relatie had. Het werd laat, want zulk soort dingen komen bij 
mij pas op na 11 uur ’s avonds. Ik ging uiteindelijk naar bed 
met een veelvoud van negens in mijn hoofd. ‘s-Nachts 
droomde ik dat ik achterna gezeten werd door een monster dat 
mij de tafel van 9 overhoorde. En wat een ellende, ik kon hem 
niet meer opdreunen. 6 x 9 = ? Met kloppend hart schrok ik 
wakker. 
 Waarom moet het verschil in leeftijd een veelvoud van 9 
zijn? Dat zit hem in het tientallig stelsel dat wij hanteren. 
Omdat we tot 10 tellen kun je elk getal schrijven als een 
veelvoud van 9 plus de cijfersom. En waar komt dat getal 10 
vandaan? Juist, van onze tien vingers. En waarom hebben wij 
tien vingers? De oorzaak ligt in de evolutie. Zo’n 400 miljoen 
jaar geleden ontstonden de amfibieën die het land op kropen. 
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Van de vissen erfden ze vinnen die zich ontwikkelden tot poten 
met vijf vingers. Dat patroon werd vastgelegd in de 
ontwikkeling en doorgegeven aan de reptielen en de 
zoogdieren, inclusief de mens. Dus toen de mens begon te 
tellen was tien het meest logische basisgetal. 
 Zo is mijn cijfersomrelatie met J.Lo, en ook die van alle 
kinderen met hun ouders als ze 18, 27 of 36 jaar in leeftijd 
schelen, uiteindelijk weer een gevolg van de evolutie. 
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Sterf worm, sterf 
 
Wat doet ie nu weer, dachten de studenten Om verwondering 
te wekken begon ik het college met een stukje voor te lezen uit 
de Bijbel. Vroeger was dat een vaste gewoonte aan de Vrije 
Universiteit: het eerste college-uur begon met een Bijbeltekst; 
maar dat is lang geleden, zelfs vóór mijn tijd. 
 Ik las een kort stukje voor uit het boek Numeri. De 
Israëlieten zijn onder leiding van Mozes gevlucht uit Egypte, 
de farao is met al zijn strijdwagens verdwenen in de Rode Zee 
en het volk trekt richting het beloofde land. Maar ze komen 
terecht in de woestijn, waar niets te eten is. Bovendien hebben 
ze last van slangen waardoor ze gebeten worden; velen vinden 
de dood. God krijgt medelijden met zijn volk en zegt tegen 
Mozes: wikkel zo’n slang om een staak, zet die staak midden 
in het kampement en iedereen die er naar kijkt zal blijven 
leven. En zo geschiedde. 
 Een slang gewikkeld om een staf kennen we nu als de 
esculaap, het symbool van de medische stand, genoemd naar 
de Griekse god van de geneeskunde, Asclepius. Menige dokter 
heeft een esculaap op de voorruit van zijn auto om zijn beroep 
duidelijk te maken. Het Bijbelverhaal is zo bekend en de 
esculaap ook, dat niemand er aan twijfelt dat de esculaap 
verband houdt met de Bijbel. Maar is het wel een slang die 
zich om de staf slingert? 
 Ik las het Bijbelgedeelte bij het begin van een collegereeks 
parasitologie, de leer van de parasieten. Volgens parasitologen 
werd het volk van Israël niet gekweld door slangen maar door 
guineewormen. Deze parasieten behoren tot de aaltjes. De 
meeste aaltjes zijn kleine beestjes die enorm talrijk zijn in de 
bodem, maar de guineeworm kan heel groot worden, wel 
enkele decimeters. Het volwassen vrouwtje nestelt zich onder 
de huid van de voet of het onderbeen. Aan de buitenkant zie je 
een bobbel die zich ontwikkelt tot een blaar. De patiënt voelt 
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een brandende pijn die verlicht wordt door in het water te 
lopen. Dan komt het vrouwtje tevoorschijn en loost een grote 
menigte kleine wormpjes. De larven zoeken in het water naar 
hun tussengastheer, een roeipootkreeftje. Als mensen water 
drinken waarin deze kreeftjes zitten komt de parasiet weer in 
de mens terecht. 
 Al sinds de oudheid is de guineeworm bekend. De oude 
Grieken schreven er al over, 200 jaar voor Christus, en ze 
merkten op dat de mensen die woonden bij de Rode Zee er erg 
veel last van hadden. Ook was al in de oudheid bekend wat de 
beste manier is om de worm uit het lichaam te verwijderen: je 
kletst een hoeveelheid koud water tegen het been van de 
patiënt. De worm denkt dan dat de gastheer door het water 
loopt en komt met haar kop te voorschijn om larven te spuien. 
Dan pak je het uiteinde beet en windt het om een stokje, zodat 
ze zich niet terug kan trekken. Je moet voorkomen dat de 
worm afbreekt. Elke dag draai je het stokje een stukje verder 
totdat na een paar weken de hele worm eruit is. 
 De dieren waar de Israëlieten last van hadden waren geen 
slangen maar guineewormen en de esculaap is afgeleid van het 
stokje waarmee ze verwijderd worden, volgens de parasitolo-
gen. 
 De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de oorlog verklaard 
aan de guineeworm. Het is een soort die men bewust probeert 
uit te roeien. De campagne lijkt succes te hebben; over een 
tijdje bestaat hij niet meer. Kan dat zomaar, een stuk biologie 
uitroeien? In dit geval wel, vind ik. 
 Na het uitsterven van de guineeworm hebben we alleen de 
esculaap nog om ons te herinneren aan dat ellendige beest. En 
natuurlijk de Bijbel. Het boek Numeri hou ik erin. 
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Wonen op gifgrond 
 
Vorige week kreeg ik de sleutel van mijn nieuwe huis. Het 
duurt nog wel een paar maanden, maar dan zal ik voor de 
tweede keer binnen een jaar verhuizen. Mijn nieuwe huis is 
een nieuwbouwwoning in oude stijl in het centrum van de stad. 
Dat betekent dat de gemeente bij overdracht van de grond een 
bodemonderzoek heeft moeten uitvoeren, want overal in de 
binnenstad is de bodem verontreinigd. In het verleden nam 
men het niet zo nauw met het achterlaten van rommel. 
 Inderdaad kon ik de hand leggen op een rapport van het 
bodemonderzoek dat uitgevoerd is voordat de grond verkocht 
werd. Er stonden interessante dingen in. Onder andere is er een 
behoorlijk hoge verontreiniging met lood gemeten. Lood is een 
giftig zwaar metaal. Nu moet u weten dat ik jaren geleden als 
postdoc aan de universiteit onderzoek deed naar de effecten 
van bodemverontreiniging. Het was de tijd waarin men zich 
geen raad wist met de vervuiling die plotseling overal bleek te 
bestaan. In de centra van de oude steden, in de buurt van 
scheepswerven, gasfabrieken, fabrieksterreinen, benzine-
stations, en op allerlei plekken waar sloten gedempt waren met 
afval, bleek de bodem verontreinigd. De gemeenteambtenaren 
die daarmee te maken kregen wisten zich geen raad en 
kwamen bij de Vrije Universiteit terecht want wij deden 
proeven met vervuilde bodems. 
 In die jaren hebben we een systeem ontwikkeld waarmee je 
de risico’s van een verontreiniging kunt inschatten. Het is een 
statistische methode waarmee je de kans uitrekent dat er bij 
een bepaalde concentratie van een giftige stof een ongewenst 
effect optreedt. Dat systeem is vervolgens door de overheid 
overgenomen en wordt in grote lijnen nog steeds gebruikt. 
 Ondanks dat de loodverontreiniging van mijn grond 
duidelijk de norm overschreed is er geen grote sanering 
uitgevoerd. Maar de gemeente had er natuurlijk niet op 
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gerekend dat er nu net op die plek een expert op het gebied van 
bodemverontreiniging zou komen wonen. 
 Ik heb mijn formules van indertijd tevoorschijn gehaald en 
losgelaten op de metingen. Het bleek dat het erg meeviel. Het 
aangetroffen lood wordt veroorzaakt door puin, bouwafval en 
verf. Zulke verontreiniging vind je overal in een oude stad. Er 
is volgens mijn berekening geen gevaar voor de 
volksgezondheid, maar misschien wel voor de dieren in de 
bodem, met name regenwormen en bodemmijten. Maar of je 
vanwege de mijten een dure bodemsanering had moeten 
uitvoeren, dat is de vraag. Ik kan leven met een paar mijten 
minder en met een gerust hart verhuizen. 
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De vraag over de stekelsnuitworm 
 
De huid van stekelsnuitwormen? De tentamenvraag over dit 
dier, een parasitaire worm, wist mijn student Larissa niet te 
beantwoorden, wat erg jammer was want ze vindt parasitologie 
machtig interessant. In plaats van een leeg vel in te leveren 
schreef ze op het antwoordblad een verhaal over haar oom. 
Oom kon smakelijk vertellen over zijn malaria. Als hij een 
aanval had, kreeg hij het ontzettend heet en rende poedelnaakt 
in het kamp rond, waarbij hij ijlend uitriep: “Mijn koninkrijk 
voor wat water”. Hij was dan zijn kininetabletten vergeten. 
 Larissa wist dat dit gedrag wordt afgedwongen door de 
malariaparasiet. Bij een aanval zwermen de eencellige 
parasieten door je bloed en ze proberen in een bloedzuigende 
mug terecht te komen want dat is hun tussengastheer. Om dat 
te bereiken wordt het gedrag van de gastheer gemanipuleerd. 
Doordat de patiënt naar buiten gaat loopt hij meer kans op een 
steek door een malariamug, en bovendien, door naakt rond te 
lopen wordt die kans ook vergroot, en ten derde, door te 
smachten naar water zal de patiënt een waterpartij in de 
omgeving opzoeken waar de muggen zitten. 
 Het is een bekend verschijnsel bij parasieten met gastheer-
wisseling: ze beïnvloeden het gedrag van hun gastheer zodanig 
dat de kans om een volgende gastheer te bereiken zo groot 
mogelijk is. Bij het college liet ik ook een filmpje zien van een 
barnsteenslak die geïnfecteerd was met een parasitaire worm. 
Die worm gaat in de tentakels zitten die daardoor opzwellen en 
pulserend bewegen. Bovendien gaat de slak zomaar in open 
terrein rondkruipen, in plaats van aan de kant te blijven. Hij 
roept als het ware: “Hier ben ik hoor, pak me maar.” Dit 
gedrag wordt veroorzaakt door de parasiet die in een vogel wil 
komen. 
 Het filmpje bleef bij de studenten goed hangen. Ook Larissa 
had mijn colleges goed begrepen; ze gaf een goed antwoord, 
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alleen op de verkeerde vraag. Het is het lot van veel onderwijs: 
de studenten onthouden de sterke verhalen prima, maar hebben 
moeite met het stampen van biologische feiten. 
 Toch zijn er haast geen gekkere dieren te bedenken dan 
stekelsnuitwormen. Het zijn parasieten met een snuit die – ik 
aarzel het toe te geven – eruit ziet als een mannelijk 
geslachtsdeel, maar dan met weerhaakjes erop. Het idee alleen 
al dat zo’n dier in je lichaam rondkruipt! Gelukkig zijn ze maar 
een paar millimeter groot en zitten ze hoofdzakelijk in vissen, 
vogels en zoogdieren; de mens is een toevallige gastheer. De 
larve van de worm leeft in geleedpotige dieren zoals 
pissebedden en vlokreeftjes. 
 Die stekelsnuit is het belangrijkste onderdeel van de 
parasiet, want de rest van het dier is een langwerpige zak met 
geslachtsproducten. De dieren nemen al hun voedsel direct op 
via de huid. Dat kan heel gemakkelijk want ze zwemmen in het 
voedsel: het inwendige van de gastheer. De huid ziet er dan 
ook uit als een naar buiten gekeerde darm, inclusief 
darmvlokken. In de huid zit ook een systeem van kanalen dat 
er voor dient om de voedingsstoffen te verspreiden. Verder 
vind je in de huid ook de opslag van reservestoffen. De huid 
doet dus dienst als darm, als bloedvatstelsel en als lever. Een 
echte darm, bloedvaten of lever heeft de worm niet. 
 Gekker kan het niet dacht ik. Toch was dit verhaal niet 
blijven hangen bij Larissa. Maar ze had wel een uitvoerig 
antwoord gegeven op de tentamenvraag. Hoe kon ik dat 
waarderen? Vooruit, ik gaf haar een 1 voor die vraag. Ze slaagt 
toch wel voor de cursus. 
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In Franse sferen 
 
De assistent van de Thalys had na drie woorden al door dat ik 
geen Fransman was, maar ik bleef het stug volhouden: Frans 
praten. Ik heb niet voor niks vijf jaar Frans gehad op de 
middelbare school, dacht ik. Maar doordat je het nooit oefent 
vergeet je ook weer een hoop. Frans is uit het openbare leven 
verdwenen. Alleen in restaurants kom je af en toe nog een 
Frans woord tegen. Het is zelfs zo erg dat woorden die wij uit 
het Frans hebben overgenomen, zoals “diner”, op zijn Engels 
worden uitgesproken. 
 Ook in het hotel in Rennes, waar ik twee dagen verbleef, 
hield ik het Frans vol. Maar gelukkig mocht ik de vragen bij de 
promotie waarvoor ik uitgenodigd was, in het Engels stellen. 
De rest ging wel in het Frans trouwens en ik probeerde daar zo 
intelligent mogelijk bij te kijken. Als gevolg daarvan dachten 
mijn Franse collega’s dat ik hun taal uitstekend verstond en 
deden ze ook geen moeite meer om Engels tegen me te praten. 
Maar als ze elkaar grappen vertelden waarbij ik te laat begon 
mee te lachen viel ik door de mand. Ik spreek niet beter Frans 
dan onze minister van financiën Engels spreekt. 
 Om de Franse sfeer goed vast te houden had ik ook een 
Frans boek meegenomen: “Le jeu des possibles” – “Het spel 
der mogelijkheden”, van de Franse bioloog François Jacob. 
Het boekje heeft niet meer dan 135 bladzijden en is gedrukt 
met grote letters, dus ik dacht, dat moet kunnen. Het is 
trouwens niet in het Engels vertaald voor zover ik weet, dus 
om het te lezen moest ik me wel door het Frans worstelen. 
 Het spel der mogelijkheden slaat op de werking van 
evolutie. Jacob zegt: evolutie blijft altijd binnen de 
mogelijkheden. Zelden wordt iets volkomen nieuws 
uitgevonden, altijd wordt voortgeborduurd op iets dat al 
bestaat. 
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 Het is net als met de illustraties in biologieboeken uit de 
zestiende eeuw. In sommige van die boeken vind je 
nauwkeurige beschrijvingen van honden met vissenkoppen, 
van mensen met de poten van een kip of van vrouwen met 
talrijke slangenhoofden. Het rare is, zegt Jacob, dat de 
toenmalige schrijvers zulke gedrochten beschouwden als 
behorend tot de werkelijkheid. Je had ze niet zelf gezien, maar 
ze bestonden wel; iemand anders had ze gezien, in een ver land 
of een lange tijd geleden, en zo zagen ze eruit. 
  Ook tegenwoordig kennen we wezens die niet bestaan maar 
die we ons wel goed kunnen voorstellen, zoals zeemeerminnen 
en eenhoorns. In sciencefiction-films komen ook allerlei 
ruimtewezens voor die iets weg hebben van mensen: ze hebben 
meestal grote hoofden, meerdere ogen en tentakels op hun 
hoofd om aan te geven dat ze intelligent zijn en goed kunnen 
waarnemen. Ze zijn afwijkend maar toch weer niet. Op 
dezelfde manier werkt evolutie, zegt Jacob. Er wordt steeds 
doorgeknutseld met wat er al is en wat daaraan, binnen de 
mogelijkheden, veranderd kan worden. Daarom hebben wij 
allerlei structuren in ons lichaam die doen denken aan vissen, 
reptielen en zoogdieren. Ons lichaam is een bricolage. 
 Door die Franse tekst te lezen in de trein bleef ik inderdaad 
in Franse sferen. Dat gevoel werd versterkt toen ik op de 
terugweg vanuit de TGV naar de auto’s op de snelweg keek. 
Ongetwijfeld reden er een heel stel met PVV-snelheid, maar 
vanuit de trein leek het alsof ze stil stonden. Treinen laten 
rijden dat kunnen ze, die Fransozen. In Nederland aangekomen 
stapte ik uit in een lekker zonnetje. Het was voorjaar 
geworden! Le printemps est là. 
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Dartelende koeien 
 
Verschillende boerenbedrijven organiseren deze dagen 
speciale weidagen, waarbij de stedeling mee mag maken hoe 
de koeien voor het eerst na de winter de vrijheid krijgen. Dan 
dartelen die beesten zo leuk de wei in; ze maken rare 
bokkensprongen waarbij ze hun kont omhoog gooien. Moet je 
kijken hoe blij die beesten zijn, na een lange winter in de stal, 
hoor je de toeschouwers dan denken. 
 Zelf moest ik terugdenken aan een vrouwelijke collega die 
een keer voor me uit liep en snel iets moest ophalen. Daarbij 
maakte ze een beweging die, hoe moet ik het zeggen, typisch 
vrouwelijk is. Het is erg moeilijk aan te geven wat het precies 
is, een hupje, een draai met het achterwerk, een beweging met 
de arm erbij. Ik zie het ook bij vrouwen die snel nog even de 
tram willen halen. Het is niet onaardig bedoeld, het is gewoon 
een eigenschap van de vrouwelijke motoriek die heel 
kenmerkend is, waarmee je al op een afstand van 20 meter aan 
de manier van lopen ziet of iemand een man of vrouw is. 
 Waarom moest ik bij de dartelende koeien denken aan mijn 
vrouwelijke collega en daarna aan alle vrouwen? Koeien zijn 
ook vrouwen. Ze kunnen zich ook mateloos nieuwsgierig 
gedragen, vooral de eerstejaars koeien, de pinken. Ik weet dat 
omdat ik ben opgegroeid op het platteland. Als schooljongen 
liep ik regelmatig met mijn vriend over een weiland terwijl in 
de verte een kudde koeien stond. Soms kwamen die koeien met 
zijn allen op je af gerend voordat je bij het volgende hek was. 
Het is best een imponerend gezicht, zo’n massa koeien, want 
zelfs pinken zijn grote beesten. Vroeger hadden de koeien nog 
horens ook. 
 Maar het grappige was, die pinken kwamen met een rotvaart 
op je af, maar bleven altijd op drie meter afstand van je staan. 
Dan begonnen ze je met grote ogen aan te kijken. Ze waren 
niet echt gevaarlijk, alleen nieuwsgierig. 
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 Vanwege deze jeugdherinnering weet ik vrij goed hoe een 
koe de wei in holt. En ik zie daar een treffende gelijkenis in 
met een groep uitgelaten meiden. Dezelfde beweging, ik zweer 
het. Is het mogelijk dat er in de evolutie iets van de 
vrouwelijke motoriek bewaard is gebleven, iets dat bij alle 
zoogdieren herkenbaar is als iets typisch vrouwelijks? Het zou 
me niet verbazen. 
 Die koeien dartelen omdat ze vrouw zijn, niet omdat ze zo 
graag die koude wei in willen. 
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Voorjaarsschoonmaak 
 
Op een vrije dag met mooi weer krijg ik de kriebels: ik moet 
aan de voorjaarsschoonmaak. Ik doe dat op mijn manier: 
papierwerk afvoeren. Bij elkaar gestapeld heb ik zeker een 
meter papier weggewerkt. Dat ruimt op! “Komt dat opruimen 
in de natuur ook voor?” vroeg de buurvrouw die mij bezig zag, 
op weg naar de papierbak. “Ja, bij de mollen” zei ik. 
 Mijn idee over de voorjaarsschoonmaak van mollen is 
gebaseerd op het boek “De wind in de wilgen”, het klassieke 
kinderboek van Kenneth Grahame. Vanwege de gedetailleerde 
natuurbeschrijvingen is het boek ook voor een bioloog een 
genot om te lezen. Grahame gebruikt veel biologische namen; 
hij heeft het niet zomaar over een rietkraag, maar hij 
onderscheidt kattenstaart, harig wilgenroosje, smeerwortel en 
moerasspirea. 
 Toen ik het boek weer even opsloeg zag ik gelijk waarom ik 
mollen associeer met voorjaarsschoonmaak: het begint ermee. 
Mol had de hele ochtend hard gewerkt, eerst met de bezem, 
daarna met de stofdoek en vervolgens op een trap met een 
emmer witsel, totdat hij stof in zijn keel had en spetters witsel 
over zijn zwarte vacht. Hij werkte zo hard dat hij pijn in zijn 
rug kreeg en een lamme arm. Toen werd hij het zat. Iets riep 
hem op naar buiten te gaan; hij baande zich een weg naar 
boven tot hij met zijn snuit in het zonlicht kwam en hij in het 
warme gras van de grote wei kon rollen. 
 Je ruimt de boel op en je wilt er op uit; dat is de kern van 
het voorjaar, zo mooi getroffen door Grahame. Maar het klopt 
natuurlijk niet, realiseerde ik me. Mollen worden veel eerder 
actief, in februari-maart al. Dan zie je overal molshopen 
ontstaan. Dat komt doordat de mannetjes op zoek gaan naar 
een vrouwtje, waarbij ze lange gangen maken. Normaal leeft 
een mol in zijn eentje, maar in de paartijd en tijdens het 
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grootbrengen van jongen zijn de gangen van de mannetjes en 
de vrouwtjes met elkaar verbonden. Ze hebben een latrelatie. 
 De voorjaarsschoonmaak van de mol begint al in februari. 
Dan gaat hij zijn huis opruimen en nieuwe gangen graven. Het 
paarseizoen is ook al voorbij; in deze tijd van het jaar zijn de 
mollen bezig hun jongen te verzorgen. 
 Ik keek tussen mijn stapels papier door naar het grasveld en 
inderdaad, ik heb al een paar weken geen nieuwe molshopen 
gezien. De mollen zijn me voor met hun voorjaarsschoonmaak. 
Maar het gevoel is hetzelfde. 
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Al dat geel 
 
Soms komt er uit onverwachte hoek een biologische vraag 
waar je als bioloog moeite mee hebt. Mijn nicht Jorien studeert 
in Delft waar ze stage loopt bij een bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het takelen van hele grote dingen. Je zou denken dat de 
mannen die daar werken pas opgewonden worden als ze iets 
moeten optillen dat zwaarder is dan een kiloton, maar dat is 
niet zo. Ze raakten met Jorien in discussie over de 
voorjaarskleuren van de bermen. Al dat geel! 
 Hoe komt dat? Het lijkt wel of de witte kleuren verdwijnen 
en plaats maken voor geel. Jorien speelde de vraag natuurlijk 
door aan ome Nico. Inderdaad was het mij ook opgevallen dat 
de bermen dit jaar erg mooi geel zijn, op het overdadige af. 
 Misschien komt het doordat er nu eenmaal meer planten 
zijn met gele bloemen dan met witte bloemen? Om dat uit te 
zoeken heb ik even voor u uitgeteld hoeveel Nederlandse 
plantensoorten we hebben met een bepaalde bloemkleur. Dat 
was nog een heel werk, want je kunt niet simpelweg een 
steekproef nemen; de kans is groot dat je in één plantenfamilie 
zit te tellen en dat is niet eerlijk want bloemkleur is deels 
kenmerkend voor een familie. 
 Ik ontkwam er niet aan om alle bloeiende planten van 
Nederland uit te tellen, wat ik deed aan de hand van mijn 
“Nieuwe flora in kleur”. Van de 667 plantensoorten die daar in 
staan telde ik er 152 met gele bloemen en 139 met witte 
bloemen. Dus inderdaad zijn er ietsje meer planten met gele 
dan met witte bloemen, maar het verschil is te klein om te 
verklaren waarom de berm zo ontzettend geel kan zijn in het 
voorjaar. 
 We moeten wel concluderen dat de planten met gele 
bloemen succesvoller zijn, in die zin dat ze in grotere aantallen 
voorkomen en eerder in het jaar bloeien. Inderdaad zie je in het 
voorjaar een groot aantal algemeen voorkomende planten met 
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gele bloemen zoals speenkruid, klein hoefblad, paardenbloem, 
boterbloem, en koolzaad. Fluitenkruid, duizendblad en 
bereklauw met hun witte bloemen bloeien pas later. Dus mijn 
oplossing is: het voorjaar is geel, overgaand in wit, de zomer is 
blauw tot rood, terwijl in de herfst het groen gaat domineren. 
 Zo had ik aan de onnozele vraag van Jorien een serieus 
biologisch onderzoek vastgeknoopt. Maar het belangrijkste is 
dat ik verlost ben van mijn vooroordeel dat de mammoet-
mannen alleen maar geïnteresseerd zijn in hijsen. Ze 
discussiëren nota bene over biologie. We moeten meer 
mammoetmeisjes op ze af sturen. 
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Gemaaid gras 
 
De geur van pas gemaaid gras, waar je in het voorjaar zo van 
geniet omdat je het een half jaar hebt moeten missen, is 
eigenlijk een alarmsignaal van de planten. “Help, mijn kop is 
eraf gehakt”, geeft de plant te kennen. De beschadigde plant 
produceert tijdelijk een grote hoeveelheid vluchtige 
chemicaliën met ingewikkelde namen zoals 3-hexenylacetaat 
en cis-3-hexanal die met elkaar de heerlijke sensatie geven van 
pas gemaaid gras. Als er één geur is die ik nooit zo willen 
missen is het wel die geur. 
 Het probleem is alleen, altijd als ik pas gemaaid gras ruik 
moet ik denken aan een brandend wiel dat over het grasveld 
komt aanrollen en vlak voor me explodeert. Dat komt, die geur 
is bij mij gekoppeld aan een sportdag op de middelbare school 
waar uit de luidsprekers het beroemde lied van Julie Driscoll 
klonk, “This wheel’s on fire”. Het is eigenlijk een nummer van 
Bob Dylan, die het ook uitgevoerd heeft met The Band, maar 
de versie van Julie Driscoll, met de psychedelisch vervormde 
elektronische orgelpartij heeft op mij de meeste indruk 
gemaakt. 
 We praten dan over 1968. Het was een bijzondere sportdag, 
want ik werd derde in de pentathlon, de klassieke vijfkamp. Ik 
kan nog mijn prestaties opnoemen: 13,6 seconde op de 100 
meter sprint, 1,55 meter bij het hoogspringen en 6,00 meter bij 
het verspringen. Vooral die versprong was ongekend; nooit 
heb ik meer zo ver gesprongen. Maar met mijn armen was ik 
minder goed; ik haalde bij het kogelstoten een middelmatige 
afstand en in speerwerpen was ik zonder meer slecht, vandaar 
dat ik derde werd en geen eerste. 
 Bij die hele sportdag was het mooi weer, het gras rook 
zwaar naar hexenylacetaat en Julie Driscoll klonk herhaaldelijk 
over het veld, want dat nummer was net uit. Het is een typische 
Bob Dylan-song met een tekst waar geen touw aan vast te 
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knopen is: “Dit wiel staat in brand, het rolt de weg af; 
waarschuw alsjeblieft mijn familie, dit wiel gaat ontploffen”. 
Maar juist omdat die regels zo onbegrijpelijk waren maakten 
ze indruk en zijn ze blijven hangen, tot op de dag van vandaag. 
 Helemaal in lijn met de beginregel van Bob Dylans tekst 
(“If your memory serves you well…”) illustreert de geur van 
pas gemaaid gras de typische werking van het geheugen. 
Herinneringen worden bij opslag in de hersenen voorzien van 
een aanduiding van plaats, tijd en context; daarom zijn de geur 
van gras, mijn roemvolle sportdag van 1968 en het brandende 
wiel van Julie Driscoll bij mij voor altijd met elkaar 
verbonden. 
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De versprongen tijd 
 
Ik dacht toch echt dat de Japanse kers later bloeide dan de 
magnolia, maar om me heen kijkend afgelopen week leek het 
wel andersom geworden. Kan het komen door het rare voorjaar 
dat we gehad hebben, of heb ik gewoon niet goed opgelet? 
 Ik kan er niet tegen als dingen zomaar in de tijd verspringen 
waardoor de volgorde anders wordt; daarvan raak ik in de war. 
Daarom heb ik mijn hele leven fotoboeken bijgehouden, 
vergelijkbaar met de tijdlijn van een Facebook-pagina. 
 Een tijdje geleden las ik een terugblik op “Dode Lente”, het 
beroemde manifest van de Amerikaanse bioloog Rachel 
Carson. Ik heb zelf dat boek gelezen toen ik op de middelbare 
school zat en het was een van de redenen waarom ik biologie 
ben gaan studeren. Rachel Carson vroeg aandacht voor de 
desastreuze effecten van bestrijdingsmiddelen in de jaren 50 en 
60. De slechtvalk stierf bijna uit. De lente werd dood: je 
hoorde geen vogel meer zingen. 
 In 2012 zijn over dit beroemde boek veel terugblikken 
geschreven omdat het 50 jaar geleden verscheen. In de 
terugblik die ik las wordt de geschiedenis gemarkeerd met 
popsongs. Dat is voor mij heel herkenbaar, want al die 
nummers die genoemd worden ken ik. Maar het rare is dat 
sommige dingen van plaats lijken te zijn veranderd. Zo had ik 
gezworen dat het uitkomen van Mr. Tambourine Man van The 
Byrds zeker een paar jaar eerder viel dan het verschijnen van 
Rachel Carsons boek, maar in werkelijkheid was het twee jaar 
later. Dus in je geheugen kunnen dingen stuivertje wisselen. 
 In de natuur kan dat ook. Als de ene soort meer op de 
daglengte reageert en de ander meer op de temperatuur zal de 
eerste zijn plaats in de tijdlijn behouden, en de tweede 
verschuiven als de temperatuur verandert. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij de koolmezen in Nederland. Door de 
klimaatverandering komt de piek van rupsen steeds vroeger in 
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het voorjaar te liggen terwijl de koolmezen niet in staat zijn om 
eerder te beginnen met het maken van een nest. Het gevolg is 
dat de koolmezen moeite hebben voldoende rupsen voor hun 
jongen te vinden. Misschien is iets soortgelijks aan de hand 
met de magnolia en de Japanse kers. De magnolia schoof op in 
de tijd en passeerde andere bloesembomen. 
 De natuur is vergelijkbaar met je geheugen. Dingen kunnen 
verspringen in de tijd. Wanhopig probeer ik te voorkomen dat 
ik de draad kwijt raak. 
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Een nieuwe relatie met Máxima 
 
Natuurlijk was iedereen verliefd op Máxima. Ze danste zo 
spontaan in een kek spijkerjasje op Koninginnedag, ze sprong 
in badpak in de Amstel om nota bene 2 km te zwemmen voor 
een goed doel, en ze nam haar Willem op zo’n aandoenlijke 
wijze in bescherming toen die iets doms had gezegd; op zo’n 
prinses is iedere rechtgeaarde Nederlander als van nature 
verliefd. En dan die traan bij de tango van Carel Kraayenhof! 
Niet Beatrix, niet Claus, maar Máxima heeft de monarchie 
gered. Zelfs haar foute vader wordt haar vergeven. 
 Maar over drie dagen komt daar een eind aan. Máxima 
wordt koningin. Voor een prinses wil je je nog uitsloven, een 
toernooi aangaan, door een bos dwalen of met een wookiee een 
paar lichtjaar door de ruimte stuiven, maar voor een koningin 
doe je dat niet meer. Een koningin is een serieuze zaak. Wij, 
het volk, moeten onze relatie met Máxima opnieuw definiëren. 
 In het dierenrijk is ook vaak sprake van koninginnen. Bij 
mieren, bijen en wespen is de koningin het onverbiddelijk 
hoofd van het volk. Mannen spelen geen rol in de 
mierenmaatschappij, ze lopen maar in de weg. Ze dienen 
alleen om de prinses te bevruchten, die daardoor koningin 
wordt. 
 Met het sperma van de bruidsvlucht kan de koningin haar 
hele leven werksters produceren. De werksters zorgen er voor 
dat de koningin zoveel mogelijk kinderen krijgt; zelf zijn ze 
steriel. Dat komt door de bijzondere biologie van de 
voortplanting. Bij mieren komt uit een bevrucht ei altijd een 
vrouwtje. De onbevruchte eieren geven mannetjes. De 
werksters krijgen dus de hele erfelijke aanleg van hun vader en 
de halve van hun moeder. Daardoor zijn ze meer verwant aan 
elkaar (namelijk voor 75%) dan aan hun eigen kinderen en aan 
de koningin (namelijk 50%). Dat betekent dat volgens de 
evolutietheorie de werksters beter nog meer werksters kunnen 
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maken dan zelf nakomelingen krijgen. Hiermee wordt 
verklaard waarom sociaal gedrag zo vaak voorkomt bij 
insecten waarbij de mannetjes ontstaan uit onbevruchte eieren, 
zoals mieren, wespen en bijen. 
 Beste Máxima, leer van de mieren. Zorg ervoor dat de band 
tussen je onderdanen onderling sterker is dan de band tussen 
jou en je onderdanen. Dan ben je een goede koningin. En het 
probleem met dat halfgare koningslied is daarmee ook 
opgelost. Voor jou hebben we namelijk al een lied, op de 
melodie van “Mexico” van de Zangeres Zonder Naam: 
Máxima, Máxima! 
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Guy crush 
 
Ik waarschuw u, het is een en al ijdelheid in deze column, maar 
ik kan niet nalaten te vertellen wat me vorige week is 
overkomen. 
 Een jongen interviewde me voor het studentenblad. Hij had 
vorig jaar mijn cursus Evolutie van de Mens gevolgd, daarom 
kwam hij op me af. Aan het eind van het gesprek zei hij: “U 
bent erg geliefd onder de studenten. Meer bij de heren dan bij 
de dames. Eén  student noemde u zelfs zijn guy crush”. 
 Zijn wat? Ik kende de uitdrukking “I have a crush on you”, 
wat zoiets betekent als “Ik val op je”, dus ik vermoedde wel 
wat met “guy crush” bedoeld wordt. Maar als een jongen dat 
over mij zegt weet ik daar even niet zo goed raad mee. 
 Ik moest denken aan twee studentes die na het college een 
keer bij me kwamen en me vroegen wat voor sport ik 
beoefende. Ze dachten rugby. Het was zomer en ik droeg een 
mouwloos T-shirtje. Kennelijk had ik zonder het te merken 
indruk gemaakt bij het schrijven op het bord. Ik speelde in die 
tijd basketbal dus ik kon me er wel iets bij voorstellen. 
 Maar dat is allemaal lang geleden. Tegenwoordig zal ik het 
niet in mijn hoofd halen om voor de collegezaal te gaan staan 
in iets dat ook maar lijkt op een mouwloos T-shirtje, want 
daarmee maak je je als man van mijn leeftijd onsterfelijk 
belachelijk. Het gevolg is wel dat er nooit meer studentes op 
me af komen die me vragen wat voor sport ik doe. En 
misschien is mijn aantrekkelijkheid verschoven naar de 
mannelijke studenten? Wat betekent een guy crush eigenlijk? 
 Ik ging te rade bij mijn Amerikaanse postdoc. “Matt, moet 
ik me zorgen maken?” Hij zei: “Het is wel een beetje op het 
randje, maar het is niet noodzakelijkerwijze seksueel bedoeld. 
Het betekent gewoon dat die student veel waardering voor je 
heeft als docent en idolaat van je is.” 
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 Dat stelde mij gerust en streelde natuurlijk mijn ijdelheid, 
net als die twee studentes dat vroeger hadden gedaan. Toch 
weet ik dat je zulk soort dingen niet te serieus moet nemen. De 
liefde is weer snel over als ik bij het tentamen veel 
onvoldoendes uitdeel, denk ik. Of is dat nu juist waar de 
studenten op vallen? Een strenge docent wordt vaak meer 
gewaardeerd dan een slapjanus. Of misschien juist niet door de 
vrouwelijke studenten? 
 Ik word gek van die crush. Lieve lezer, misschien kunt u me 
wat houvast geven? 
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Penismonoloog 
 
“Wij biologen zijn de enigen die een pornografische afbeelding 
op de buitenkant van een boek kunnen zetten”, zei ik tegen 
mijn collega Teunis Piersma. Een uitgestulpte penis vulde 
bijna de hele omslag van zijn boek. Maar ik geloof niet dat 
veel mensen zich eraan gestoord hebben want het was de penis 
van een zeepok. 
 Van alle dieren heeft de zeepok, een kreeftachtig diertje van 
minder dan een centimeter lengte, het grootste mannelijk lid, 
soms wel tien keer zo lang als zijn lichaam. Nu is dat ook weer 
niet zo verwonderlijk want een zeepok zit vast op de 
ondergrond en als hij een partner wil bevruchten die een stukje 
verderop zit, moet hij soms een heel eind reiken. Hij kan zijn 
partner niet eens zien, want hij zit met zijn kop naar beneden 
vast in zijn huisje. Gelukkig helpt de ander hem een beetje 
door chemische stofjes af te geven aan het water die de penis 
de juiste kant op geleiden. 
 Het eigenaardige van zeepokken is bovendien dat ze 
hermafrodiet zijn, dat wil zeggen, mannetje en vrouwtje 
tegelijk. Ze zouden dus in principe ook zichzelf kunnen 
bevruchten, maar dat doen ze niet; ze paren bij voorkeur met 
een andere zeepok. Gelukkig zitten zeepokken altijd in 
groepen bij elkaar; daar zorgen ze voor als ze van gedaante 
veranderen en zich vasthechten na een vrij zwemmend 
larvestadium. 
 Waarom vertel ik dit? Wij hebben de neiging om een penis 
als een typisch mannelijk ding te beschouwen. Maar de zeepok 
leert ons dat vrouwen tegelijkertijd man kunnen zijn en dan 
ook een penis hebben. Het kan nog gekker. In grotten van 
Brazilië vond men een paar weken geleden een insect, 
behorend tot de groep van de stofluizen, waarvan het vrouwtje 
een echte penis heeft en het mannetje een vagina. Het vrouwtje 
steekt haar penis met weerhaakjes bij het mannetje naar binnen 
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en blijft dan net zo lang zitten totdat het mannetje zijn zaad in 
haar buis deponeert, waarna ze zich terugtrekt. Het is een uniek 
geval van complete rolverwisseling bij de paring. 
 De Amerikaanse schrijfster Eve Ensler heeft in 1996 de 
“Vaginamonologen” geschreven, een theatervoorstelling over 
vrouwelijke seksualiteit. Ze zet zich in om geweld tegen 
vrouwen uit te bannen. Ik probeer vanuit de biologie bij te 
dragen aan vrede tussen de geslachten. Mensen, het 
onderscheid tussen mannen en vrouwen is niet zo groot. 
Vrouwen kunnen ook een penis hebben, soms zelfs een hele 
grote. De penis is van de man én de vrouw. Dit is mijn 
penismonoloog. 
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Verkwalling 
 
Aan het strand van Texel spoelde vorige week een stel 
bloemkoolkwallen aan. Het zijn flinke dieren van soms wel 
een halve meter doorsnee, vandaar dat de media erop doken 
met berichten over “reuzenkwallen”. We hoeven er niet bang 
voor te zijn want ze steken niet, maar het geeft wel te denken. 
Behalve de bloemkoolkwal hebben we al de oorkwal, de 
kompaskwal en de blauwe haarkwal; bovendien barst het 
tegenwoordig van de ribkwallen. Een tijdje geleden was er een 
invasie van Portugese oorlogsschepen, wat eigenlijk geen 
kwallen zijn maar kolonies van poliepen die op kwallen lijken 
zodat ze in de volksmond toch voor kwallen doorgaan. En de 
Middellandse zee heeft al jaren te maken met een overdaad aan 
parelkwallen. Wat moeten we met al die glibberdieren? De zee 
lijdt aan verkwalling. 
 Toevallig was ik als lid van een internationale 
visitatiecommissie afgelopen week te gast bij IMARES, het 
onderzoeksinstituut voor toegepast zeeonderzoek in IJmuiden. 
Ik bracht daar ook de kwallenplaag ter sprake. Er ontstond 
enige verwarring, want ik gebruikte het door mij ter plekke 
uitgevonden Engelse woord “jellification”, waardoor sommige 
collega’s dachten dat ik het had over het maken van jam. Maar 
na wat discussie bevestigden de deskundigen dat het een 
serieus probleem is. De zee verkwalt. 
 Als iets verandert in de natuur ontstaat al snel de neiging 
om het toe te schrijven aan de klimaatverandering. Maar 
ecologen denken dat in het geval van de kwallen de visserij 
ook een rol speelt. Door de bovenkant van de voedselpiramide 
weg te vangen neemt de graasdruk op het kleine zwevende 
grut, het plankton, af. Daardoor krijgen kwallen, die ook 
plankton eten, een kans om zich uit te breiden. 
 Eén positief aspect van de verkwalling is dat mijn studenten 
tegenwoordig weer weten wat ribkwallen zijn, tenminste als ze 
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opletten aan het strand. Ik heb het dan over die glibberige 
bolletjes van een centimeter groot die je mooi in een jampotje 
kunt doen om de iriserende beweging van de kammetjes over 
hun lichaam te bewonderen. Ribkwallen spelen tegenwoordig 
een belangrijke rol in de evolutiebiologie, want uit DNA-
onderzoek blijkt dat het de meest oorspronkelijke dieren van 
het dierenrijk zijn. Het allereerste organisme dat je een dier 
kunt noemen ontstond ongeveer 800 miljoen jaar geleden en 
het leek op de huidige ribkwal, is het verhaal. Daarmee zouden 
ribkwallen nog primitiever zijn dan sponzen. Maar om het uit 
te leggen is het wel zo handig als de studenten zelf ooit zo’n 
beestje gezien hebben. Die kans wordt groter gelukkig, dankzij 
de verkwalling. 
  



 93 

Hoe een mooi dier ordinair werd 
 
Dingen waarvan er teveel zijn worden minder mooi. Neem de 
gans. Grauwe gans, brandgans, kolgans, het zijn prachtige 
beesten. Ze zijn groot en sterk, ze spreken tot de verbeelding 
vanwege hun lange trektochten naar het noorden en tot voor 
kort zag je ze niet elke dag. Maar als er ettelijke honderden 
ganzen in een weiland bij elkaar zitten ga je er anders naar 
kijken. Het zijn eigenlijk logge beesten, ze vreten alles kaal en 
schijten het hele weiland onder. Wat een mooi dier was is nu 
ordinair geworden. 
 Of neem de damherten in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Prachtige beesten zijn het, maar als ze met honderden 
tegelijk rondbanjeren en de tuinen afstruinen gaat er veel van 
hun schoonheid verloren. 
 Of neem de edelherten in de Oostvaardersplassen. Kijkend 
vanuit de trein zie je grote groepen uitgehongerde dieren lopen 
op een kale vlakte waar geen sprietje gras meer te vinden is. 
Het natuurgebied is een uitgewoond terrein geworden; het 
aanzicht doet ernstig afbreuk aan de schoonheid van het 
edelhert. 
 Van mensen zijn er natuurlijk helemaal veel te veel. Ook 
dat is niet altijd even mooi. Het is geen probleem om af en toe 
in een menigte te verkeren, en dat kan zelfs best gezellig zijn, 
maar niet de hele tijd. Daarom zoeken zoveel mensen tijdens 
hun vakantie expres de plaatsen op waar niet veel andere 
mensen komen. 
 Dat dingen minder mooi worden als er teveel van zijn geldt 
niet voor alles in de natuur. Zo kunnen we, om ons heen 
kijkend, constateren dat er dit voorjaar opvallend veel 
paardenbloemen bloeien. Maar die explosie van geel is juist 
mooi. Weilanden vol met paardenbloemen, zo ver als je kunt 
kijken, wegbermen met koolzaad tot aan de horizon, 
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uitgestrekte kwelders met bloeiend lamsoor, ik kan er geen 
genoeg van krijgen. 
 Wat is het verschil tussen de gans en de paardenbloem? 
Paardenbloemen zijn na een paar weken weer uitgebloeid. 
Maar die ganzen blijven maar rondhangen. Een weiland vol 
met ganzen is een prachtig gezicht in de winter, maar 
tegenwoordig zijn de ganzen lui geworden; ze trekken niet 
meer. Ze zijn een alledaagse verschijning geworden; dan gaan 
ook de nadelen meetellen. 
 Moeder de gans: je bent best mooi, maar in het voorjaar 
moet je opkrassen. Dat is ook het beste voor je, want jullie zijn 
met teveel hier. In het noorden is ruimte zat. Hup, in de 
vleugels. Straks zit er niets anders op dan vergast te worden. 
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Pladijs 
 
Het menu van de dag maakte melding van “pladijsfilet”. Ik 
was in Gent voor de promotie van een jonge doctor bij mijn 
Vlaamse collega en we gebruikten de lunch in een gezellig 
eetcafé. Wat pladijs was? Een vis natuurlijk, maar het duurde 
even voor mijn collega uitgelegd had wat voor soort vis. De 
wetenschappelijke naam kende hij wel: Pleuronectes. O, schol! 
 Voor vissen, maar ook voor vogels en planten geldt dat 
verschillende talen vaak heel verschillende namen kennen voor 
dezelfde biologische soort. Maar biologen kunnen elkaar altijd 
verstaan omdat alle soorten een officiële naam hebben die de 
meeste biologen kennen. 
 Ik vond het grappig dat de Belgen een totaal ander woord 
hebben voor schol dan wij. In het etymologische woordenboek 
las ik dat pladijs is afgeleid van het oud-Franse woord pladise, 
dat weer teruggaat op het Griekse platys, wat “plat” betekent. 
Overduidelijk gebruiken de Belgen een Romaans woord voor 
schol terwijl wij een Germaans woord hebben. 
 Omdat het proefschrift waar ik in Gent op moest opponeren 
over evolutie ging, kwamen we al snel te spreken over de 
paralellen tussen evolutie en taal. De overeenkomsten en 
verschillen tussen het Nederlands en het Vlaams geven precies 
weer hoe evolutie werkt en hoe twee soorten kunnen ontstaan 
uit één voorouder. 
 Als je wilt weten of twee bevolkingen evolutionair verwant 
zijn kun je het beste kijken naar de taal die ze spreken. Lijken 
die talen op elkaar, dan zijn ook de volkeren verwant. Alleen al 
op basis van de taal kun concluderen dat wij met de Belgen en 
de Duitsers een gemeenschappelijke voorouder delen. 
 Je kunt het ook omdraaien: als in een bevolking verschil-
lende talen gesproken worden duidt dat op een verschillende 
oorsprong. Men heeft dit principe vaak toegepast op de 
oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika. De 
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volkeren die wij Indianen noemen zijn feitelijk nogal 
verschillend van elkaar en dat merk je als je hun talen gaat 
bestuderen. Er zijn drie taalgroepen, die overeenkomen met 
drie migratiegolven vanuit Beringia, het gebied rond de 
huidige Beringstraat dat 20.000 jaar geleden droog lag en een 
rijke fauna had. 
 Talen zijn net als genen ook gevoelig voor migraties. Het 
Nederlands verandert onder invloed van immigranten uit 
Suriname en Marokko. Het Vlaams verandert door de invloed 
uit Wallonië en Frankrijk. Het woord pladijs is daar een 
voorbeeld van. 
 Tijdens onze discussies over evolutie verdween de pladijs 
van mijn bord. De filet werd geserveerd in een overheerlijke 
botersaus. Niet alleen de taal, maar ook de keuken vertoont 
evolutionaire verschijnselen. Ik genoot ervan. 
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Mannen onder elkaar 
 
“Jommes bij de jommes!” riep mijn kleinzoon en hij pakte 
mijn hand en die van zijn vader beet en trok ons bij elkaar. 
Zelfs een kind kan al bevlogen worden door de drang met 
“mannen onder elkaar” te willen zijn. Die drang lijkt van 
nature in de man te zitten. 
 Vrouwen denken dat mannen onder elkaar het alleen over 
vrouwen hebben, of over auto’s, of tandwielen. Maar in mijn 
ervaring is dat niet de essentie van het mannengesprek. Dat er 
over vrouwen, auto’s en tandwielen gesproken wordt is 
misschien wel waar, maar dat is niet waar het om gaat. Het kan 
ook over beurskoersen, computers of treinreizen gaan. Of van 
mijn part over huisinrichting. 
 Kenmerkend voor mannengesprekken is dat het gaat over 
“doe-dingen”. Hoe doe je dingen, hoe werkt het, hoe pak je het 
aan, hoe lang duurt het en wat komt er uit. De gedachtegang 
van de man is operationeel. Het is verleidelijk om dit in 
verband te brengen met onze evolutionaire geschiedenis. Je 
kunt je voorstellen dat in de oertijd de mannen van een stam 
een samenspraak hadden als voorbereiding op de jacht. Welke 
beesten heb jij de afgelopen dagen gezien, waar zijn ze te 
vinden en hoe zullen we ze benaderen? Van dat soort dingen. 
Het denken in termen van dingen die gedaan kunnen worden 
zou zo in het mannelijk brein verankerd kunnen zijn, omdat het 
een evolutionair voordeel gaf. 
 De behoefte van mannen om onder elkaar te willen zijn valt 
meer en meer op in de moderne maatschappij. Tegenwoordig 
wordt er een groot beroep gedaan op de vrouwelijke kant van 
de man. De moderne man vertoont veel meer vrouwelijk 
gedrag dan vroeger. Veel mannen vinden het bijvoorbeeld leuk 
om te winkelen, iets wat ik me weer moeilijk kan voorstellen. 
Facebook en Twitter zijn typisch vrouwelijke media, maar ze 
worden door mannen net zo hard gebruikt. 
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 Dat mannen steeds meer vrouwelijk gedrag gaan vertonen is 
een teken van beschaving, vind ik. Het is goed als mannen en 
vrouwen als kameraden met elkaar optrekken in plaats van in 
gescheiden werelden te leven. Maar de vervrouwelijking van 
de maatschappij heeft ook nadelen: de doe-dingen krijgen 
minder aandacht, waardoor jongens zich ongemakkelijk gaan 
voelen. Er wordt geen beroep gedaan op de dingen waar zij nu 
juist goed in zijn. Daarom zijn mannen, hun evolutionaire 
aandrang volgend, af en toe op zoek naar het gevoel dat zo 
treffend onder woorden werd gebracht door mijn kleinzoon: 
“Jommes bij de jommes”. 
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Geen Moustaki in Nederland 
 
Natuurlijk worden ook beroemdheden oud en gaan dood, maar 
toch, als het nieuws plotseling komt kan het je treffen als een 
stomp in je maag: Georges Moustaki is dood. De Franse 
zanger met zijn “bakkes van een zuiderling, van een 
wandelende jood, van een Griekse herder” was immens 
populair aan het begin van de jaren zeventig, toen ik studeerde. 
Wat hebben we zijn platen vaak gedraaid! Moustaki was een 
protestzanger, maar van het zweverige soort, meer een dichter 
dan een barricadevechter. 
 “In Hiroshima, of verder weg, misschien is ‘t morgen, ze 
komt eraan, de vrede”. Welke Nederlandse zanger schrijft 
zulke poëtische teksten? En hoe komt het dat Frankrijk zulke 
fantastische liedjeszangers heeft terwijl we het in Nederland 
moeten doen met fantasieloze deuntjes in de trant van “ik hou 
van jou, ik blijf je trouw”? 
 Mijn verklaring is: het Nederlandse taalgebied is te klein. 
Als je met weinig bent is de kans op uitschieters ook niet 
groot. De Amerikaanse bioloog Jared Diamond beschreef het 
verschijnsel in zijn beroemde boek “Zwaarden, paarden en 
ziektekiemen”: kleine bevolkingen hebben een nadeel, vooral 
als ze geïsoleerd leven. vernieuwingen en uitschieters komen 
niet uit kleine bevolkingen maar uit grote. Uitvindingen 
worden gedaan in steden, waar veel mensen bij elkaar wonen. 
Een kluizenaar presteert niks en een navelstaarder verzuurt. Op 
afgelegen eilanden ga je achteruit, zowel de dieren als de 
mensen. 
 Diamond woonde geruime tijd op Nieuw Guinea en trok 
daar op met de Hooglanders. Een van hen, een zekere Yali, 
met wie hij bevriend raakte, stelde hem de vraag: “Waarom 
hebben jullie blanken zoveel spul gemaakt en naar Nieuw 
Guinea gebracht, terwijl wij zwarten weinig spullen van 
onszelf hadden?” Dat Diamond zo’n vraag durft te noteren aan 
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het begin van zijn boek tekent hem als een dapper schrijver. 
Hij bespreekt onbevangen de verschillen in ontwikkeling 
tussen de diverse bevolkingsgroepen op aarde en zoekt de 
verklaring niet in de erfelijke aanleg van mensen, maar in hun 
omgeving, de ruimte die ze tot hun beschikking hebben en de 
planten en dieren die voorkomen in hun leefgebied. Het 
klimaat, de geografie en de aanwezigheid van ziektekiemen 
zijn volgens hem belangrijker dan raciale verschillen. De 
Hooglanders leefden ver verwijderd van andere volkeren en 
hadden daardoor weinig ontwikkelingsmogelijkheden, puur 
vanwege hun geografie. 
 Nederland is te klein voor grote zangers zoals Moustaki, 
Brassens en Ferrat. Onze hulp moeten komen van Europa en 
de wereld. Gelukkig hebben we Anouk. Maar die zingt dan 
ook in het Engels. 
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Trein met verdeelde controle 
 
Eén keer heb ik in de shinkansen gezeten, de hogesnelheids-
trein van Japan, de eerste ter wereld. Het was maar een klein 
stukje, van Nagoya naar Tokyo, maar het genot om met een 
snelheid van 270 km per uur geruisloos door het landschap te 
zoeven was ongekend. In Nederland kun je die ervaring alleen 
meemaken met de Thalys. In de discussie over het Fyra-
debacle doen mensen het voorkomen dat er naar Brussel alleen 
boemeltjes rijden maar dat is niet zo: je kunt met de Thalys 
negen keer per dag van Amsterdam naar Brussel en je doet er 
niet langer over dan 1 uur en 49 minuten. Op de korte termijn 
lijkt uitbreiding van de Thalys dienstregeling de beste garantie 
op lekker hard treinen door Nederland, maar de NS zegt dat 
niet graag want de Thalys is een Frans bedrijf. 
 Misschien dat een biologisch advies kan helpen om de 
problemen met de hogesnelheidstrein op te lossen. Het laten 
rijden van treinen is vergelijkbaar met achter elkaar 
geschakelde processen in het menselijk lichaam. Een bekend 
voorbeeld, waar veel aan gerekend is, is de verwerking van 
glucose. Glucose is een suiker die in de darm vrijkomt bij de 
vertering van zetmeelhoudend voedsel zoals brood, rijst en 
pasta. Het lichaam neemt glucose op en breekt het vervolgens 
af om energie en warmte op te wekken. Die afbraak van 
glucose verloopt in negen stappen die allemaal netjes achter 
elkaar moeten plaatsvinden. Het is alsof je met de trein reist 
van Amsterdam naar Schiphol, en verder naar Rotterdam, 
Antwerpen, Brussel en Parijs. Je kunt geen station overslaan en 
je moet niet ergens te lang stil staan, anders stroopt het op. 
 Nu zou je denken: zo’n proces vereist een uitermate 
ingewikkeld regelsysteem dat alle stappen precies aanstuurt. 
Maar in de biologie is dat juist niet zo. Uit onderzoek blijkt dat 
de controle verdeeld is over de opeenvolgende stappen. Er is 
geen centrale regisseur die precies vertelt wat er moet 
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gebeuren. Elk onderdeel controleert slechts een deel van het 
proces. Biologen noemen het “distributed control”. Het is een 
uitermate effectief systeem dat ook gebruikt wordt bij 
industriële productieprocessen. 
 De huidige maatschappij staat bol van de krampachtige 
pogingen om alles onder controle te houden. Dat is niet altijd 
nodig. Leer van een bioloog: verdeel de controle over mensen 
die een goed lokaal overzicht hebben en laat die samenwerken. 
Het menselijk lichaam heeft bewezen dat dit kan: het gaat 
langer mee dan een trein. 
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Darwin viroloog? 
 
Ik raakte vorige week in aanvaring met Ab Osterhaus, 
Nederlands bekendste viroloog die regelmatig in het nieuws is 
als er ergens ter wereld een nieuw griepvirus opduikt. Ab en ik 
gaven beiden een lezing in de Apenheul, op een symposium 
van de Utrechtse Biologenvereniging, die negentig jaar 
bestond. Ab had het over de evolutie van virussen, ik over de 
evolutie van de mens. 
 Ik betoogde dat allerlei gedragskenmerken van de mens, 
zoals muzikaliteit, religiositeit, barmhartigheid, homoseksuali-
teit en zelfs de voorkeur voor roze bij vrouwen, helemaal geen 
evolutionaire betekenis hoeven te hebben. Wij willen we er 
graag een evolutionaire verklaring voor geven, maar dat hoeft 
niet altijd. Over muzikaliteit wordt bijvoorbeeld verteld dat 
het, in de tijd dat de oermens nog leefde op de savanne, een 
voordeel gaf bij de partnerkeuze. Een muzikale man zou de 
beste vrouwen kunnen uitkiezen. Zo kon de muzikale aanleg 
zich in een groep primitieve mensen verspreiden. 
 Het probleem met dit soort redeneringen is dat ze niet te 
controleren zijn. Het is een oermenslogica die altijd waar is en 
daarom als wetenschappelijke verklaring waardeloos. Ik pleitte 
ervoor dat we zulke kenmerken in eerste instantie, totdat het 
tegendeel bewezen is, beschouwen als cadeautjes van de 
evolutie, dingen die geen voor- of nadelen hebben, die we er 
gratis bij gekregen hebben als gevolg van de ontwikkeling van 
onze hersenen. 
 Er is een onderdeel van de evolutiebiologie dat specifiek 
gaat over zulke gratis kenmerken. Evolutiebiologen noemen 
het de neutrale theorie. Dat onderdeel wordt vaak vergeten 
omdat het moeilijk is, met veel wiskundige formules. De 
populaire verhaaltjes over de oermens gaan er veel 
gemakkelijker in. 
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 Ab Osterhaus nam juist een ferm evolutionair standpunt in. 
Hij liet in zijn lezing zien dat bij virussen alles gericht is op 
infectie en verspreiding. Virussen hebben geen kenmerken 
waar ze niets aan hebben. Elk virus met zulke onnodige 
kenmerken heeft een nadeel en verdwijnt. Ab vond dat ook het 
gedrag van de mens begrepen moet worden vanuit 
aanpassingen, niet vanuit neutrale kenmerken. 
 Een groot verschil tussen virussen en mensen is natuurlijk 
dat er veel meer virussen zijn dan mensen. Daar zit hem nu net 
de crux. In grote populaties kan evolutie snel verlopen. Maar 
de mens was aanvankelijk maar met een paar duizend 
individuen. Dan spelen toevalsprocessen een grote rol. 
 Ab Osterhaus was een grotere aanhanger van Darwin dan 
ikzelf. Dat komt doordat virussen Darwins principe van 
natuurlijke selectie beter illustreren dan mensen. Ab zei: “Als 
Darwin nu geleefd had was hij viroloog geworden”. Daar zou 
hij nog wel eens gelijk in kunnen hebben. 
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Spektorrenalarm 
 
Vorige week werd ik opgeschrikt door een telefoontje van 
iemand die een verzameling kleine kevertjes aangetroffen had 
in het isolatiemateriaal van zijn dak. Hij stuurde via de e-mail 
een paar foto’s van de beestjes en van een stel grote klonten 
eieren die misschien door die dieren gelegd waren. Waren het 
soms tapijtkevers? 
 Mijn collega Matty Berg zag gelijk dat de kevers inderdaad 
tot dezelfde familie behoren als de tapijtkever, maar de 
gefotografeerde soort was niet de Nederlandse tapijtkever. De 
tapijtkever behoort tot de familie van de spektorren, waarvan 
er wereldwijd minstens 700 soorten zijn; in Nederland zijn tot 
nu toe 22 soorten bekend. Om de juiste naam te vinden moet je 
naar allerlei details kijken onder de microscoop. Bij nader 
onderzoek bleek het de Australische tapijtkever te zijn. 
 De tapijtkevers zijn niet de enige spektorren die schadelijk 
zijn. Ook de museumkever en de pelskever horen er toe, en de 
spektor zelf. De volwassen dieren richten geen schade aan, 
maar de larven, die eruit zien als sterk behaarde maden, zijn de 
boosdoeners. De volwassen spektorren vind je vaak op 
bloemen, vooral schermbloemen; de larven zijn liefhebbers 
van afval, met name materiaal dat rijk is aan dierlijk eiwit 
zoals gedroogd vlees en huiden. De museumkever is berucht 
vanwege zijn vraat aan collecties van opgezette dieren en 
opgespelde insecten. De spektor dankt zijn naam aan zijn 
voorkeur voor gedroogd en gerookt spek. Verder zijn er allerlei 
soorten spektorren die dol zijn op bont en textiel. De 
tapijtkever is een liefhebber van perzen en de Australische 
tapijtkever houdt van bouwvilt. Ook worden spektorren vaak 
in vogelnestjes aangetroffen en op die manier kunnen ze ook in 
de dakisolatie terecht komen. 
 Het zijn geen lelijke dieren, die spektorren. Als je ze ziet 
zitten op de bloemen zou je ze zelfs mooi kunnen vinden. Ook 
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andere kevers, zoals lieveheersbeestjes en soldaatjes, vinden 
we mooi. Het tekent onze tweeslachtige houding tegenover de 
insecten: zolang ze buiten blijven op de bloemen, niet steken 
en ook niet vreten aan onze eigendommen mogen ze mooi zijn. 
Maar zodra wij er last van hebben moeten ze bestreden 
worden. 
 Maar ik wil de schade die spektorren kunnen aanrichten niet 
onderschatten. Daarom laat ik hierbij een spektorrenalarm 
uitgaan. Mocht u ergens spek met zwoerd, stokvis, een opgezet 
dier, of een verzameling huiden hebben liggen, kijk er dan 
even naar om te zien of de spektor niet heeft toegeslagen. En 
wees ook bedacht op tapijtkevers, Nederlands of Australisch, 
op onverwachte plekken. 
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De moraal 
 
Hoe komt het dat wij mensen een besef hebben van goed en 
kwaad? Dat was de vraag bij een discussieavond van het 
Veritas-forum, waar ik optrad als voorzitter. Iedereen voelt aan 
dat sommige gedragingen “niet horen”, dat moord 
afkeurenswaardig is en dat de Barmhartige Samaritaan goed 
bezig was. Waar komt dat moreel besef vandaan? Hebben we 
God daarvoor nodig? 
 Ik mocht op het forum twee topsprekers aankondigen, de 
bekende Nederlandse primatoloog Frans de Waal, die in 
Amerika woont, en de Amerikaanse hoogleraar Jeffrey 
Schloss. Vóór ze hun voordracht begonnen deden we eerst een 
peiling in de zaal, met behulp van groene en rode kaartjes die 
de mensen moesten opsteken. Hebben we God nodig om 
moreel te zijn? De uitslag was ongeveer 40% voor. De nee-
stemmers waren in de meerderheid. 
 Frans de Waal betoogt dat een kern van moreel besef ook 
bij mensapen voorkomt. Hij neemt stelling tegen wat hij noemt 
de “vernistheorie”. Volgens die theorie is de mens van nature 
slecht. Het moreel besef is maar een dun laagje aan het 
oppervlak dat je er gemakkelijk af krabt. Vandaar dat we 
zoveel ellende om ons heen zien, moordpartijen, verkrachting 
en oorlog. 
 Maar Frans de Waal staat op het standpunt dat ons moreel 
besef dieper zit en een kenmerk is van onze biologie. Hij staaft 
zijn stelling met gegevens over het gedrag van mensapen. Als 
chimpansees kunnen kiezen tussen een rood en een groen 
voorwerp, waarbij de groene keuze gevolgd wordt door een 
beloning voor henzelf en de rode keuze door een beloning voor 
henzelf plus een soortgenoot in de kooi naast hen, gaan ze na 
verloop van tijd consequent het rode voorwerp kiezen. “Geef 
hem ook wat” lijken ze te denken. 
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 Maar Jeffrey Schloss betoogde dat er desondanks een 
scheidslijn is tussen mensen en apen. Het punt is, misschien 
zijn apen wel goed voor elkaar, maar denken ze daar ook bij 
na? Typisch voor de mens is de reflectie op het eigen handelen. 
Niet alleen goed doen, maar ook weten dat je goed doet, dat is 
kenmerkend voor de mens. 
 We discussieerden wel een uur door. Aan het eind stelde ik 
de vraag opnieuw. Hebben we een God nodig om moreel te 
zijn? Er waren een paar mensen die van mening veranderd 
waren, maar grosso modo was nog steeds 60% tegen. Het was 
het een stimulerende avond geweest, maar niemand was van 
mening veranderd. Is dat een goed resultaat? De moraal van 
het verhaal is: over zulke onderwerpen veranderen mensen niet 
zo snel van mening.  
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Bloot met hoorns 
 
Saskia Holleman is overleden, de mevrouw die als 25-jarig 
model afgebeeld stond op de beroemde verkiezingsposter van 
de PSP uit 1971: Ontwapenend. Ze stond naakt in het weiland 
met haar armen ten hemel geheven, voor een koe. Dat er een 
blote vrouw op een affiche overal in de stad hing vond ik als 
20-jarige student niet eens zo vreemd; het was een andere tijd. 
 In het afgelopen jaar heb ik de afbeelding een paar keer 
gebruikt in een lezing, eerst bij Lowlands en laatst nog bij een 
ouderdag. Daarom voel ik een speciale relatie met Saskia 
Holleman, al heb ik haar nooit ontmoet. 
 In mijn lezing besprak ik de vraag waarom de mens zo 
weinig lichaamsbeharing heeft. Zeer waarschijnlijk is de 
naaktheid van de mens, waarover Desmond Morris zijn 
beroemde boek “De naakte aap” schreef, pas ontstaan bij 
Homo sapiens, 200.000 jaar geleden. De voorlopers van de 
mens waren nog behaard. In mijn theorie heeft de naaktheid 
van de mens gezorgd voor de genetische isolatie ten opzichte 
van oudere mensensoorten zoals de neanderthaler. Ze waren 
wel onderling kruisbaar, want we vinden een klein beetje 
neanderthaler DNA in ons eigen erfelijk materiaal, maar ze 
vonden elkaar niet aantrekkelijk vanwege de lichaamsbeharing 
of liever, het gebrek er aan. 
 In mijn lezing zeg ik dan dat het erop lijkt dat de evolutie 
naar minder lichaamsbeharing nog steeds doorgaat. Dat geldt 
in ieder geval voor mijn eigen haar, als ik het vergelijk met 
mijn hippie-haardracht ten tijde van de PSP-poster. 
 Op dat moment komt de foto van Saskia Holleman dan in 
beeld. “Zo’n foto kun je nu niet meer maken, toch”, zeg ik dan. 
Het publiek is stil. Iedereen denkt aan iets maar durft het niet 
te zeggen. Dan ga ik door: “Nee inderdaad, want tegenwoordig 
zie je geen koeien meer met hoorns”. De koe op de poster heeft 
namelijk hoorns, zoals alle koeien die vroeger hadden. Tegen-
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woordig worden de kalveren onthoornd om verwondingen in 
de stal te voorkomen. Misschien dat er nog een biologische 
boer te vinden is die koeien heeft met hoorns, maar het 
gangbare weilandbeeld is een koe met een rare smalle kop. 
 Maar nu heb ik dit thema genoeg uitgemolken vind ik. Bij 
wijze van epitaaf schrijf ik hier voor mevr. Holleman: bedankt 
voor uw foto; hij deed het erg goed bij mijn Lowlands-lezing 
over de naakte aap. Maar nu houd ik er mee op. Ik zal geen 
flauwe grappen meer over u maken. 
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Plaatstrouw 
 
Men zegt dat een Nederlander gemiddeld elke zeven jaar 
verhuist. Ik heb het even uitgeteld voor mezelf: inclusief het 
nieuw gebouwde grachtenpand waar ik vorige week naar toe 
verhuisd ben, heb ik vanaf mijn geboorte op veertien 
verschillende adressen gewoond. Het is natuurlijk mogelijk dat 
er nog een of twee plekken bijkomen voordat ik op mijn laatste 
rustplaats beland. In dat geval zou ik op vijftien of zestien 
verschillende adressen eindigen. Is dat veel? 
 Ik ben in ieder geval niet zo honkvast als veel dieren die 
niet van hun plek af te branden zijn. Sommige trekvogels 
vliegen in de winter de halve wereld over om in het volgende 
voorjaar precies op hetzelfde plekje terug te keren, soms zelfs 
gebruikmakend van hetzelfde nest, zoals bij boerenzwaluwen. 
 Geef ze eens ongelijk. Als je ergens bent opgegroeid waar 
het goed was, wil je daar blijven en naar toe terugkeren. Je 
weet wat je hebt; je kent het terrein; je weet waar voedsel te 
halen is, waar de vijand op de loer ligt en waar je geschikt een 
nest kunt bouwen. Als je ergens anders naar toe gaat weet je 
dat niet dus waarom zou je dat proberen? Extreme filopatrie 
zie je dan ook over het algemeen bij dieren die veel energie 
besteden aan het maken van een nest of het afbakenen van een 
territorium. 
 Maar er zijn ook talloze dieren die minder hechten aan de 
plek waar ze opgegroeid zijn. Tegen de tijd dat ze geslachtsrijp 
worden gaan ze aan de wandel, weg van de ouderlijke 
omgeving. Wolven en andere grote roofdieren zijn goede 
voorbeelden. Op zo’n manier kun je gemakkelijker nieuwe 
terreinen koloniseren en inteelt vermijden. Ook bij insecten, 
spinnen en mijten komt het vaak voor dat de jonge stadia zich 
actief verspreiden vanaf de plek waar ze uit het ei gekropen 
zijn. 
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 Met de veertien adressen tijdens mijn leven tot nu toe ben ik 
eerder een wolf dan een boerenzwaluw, denk ik. Maar dat 
verhuizen is niet zonder risico. Voor een dier is rondtrekken 
zonder meer gevaarlijk. Ook voor mensen is het een 
belangrijke bron van stress, zelfs van traumatische ervaringen, 
vertelde mijn fractiegenoot in de gemeenteraad, Gudy. Ze 
beweerde dat verhuizen op nummer 4 staat van de lijst van 
emotioneel ingrijpende negatieve ervaringen. Bovenaan staat 
het overlijden van een familielid, dan volgt een scheiding, dan 
werkloos worden, en daarna verhuizen. Zou het ook gelden 
voor wolven? In ieder geval heb ik even genoeg van het 
wolvengedrag. Vanaf nu ga ik me gedragen als een boeren-
zwaluw. 
  



 113 

Ouderen 
 
Het was hommeles in de ouderenpartij 50PLUS. De tweede 
Kamerfractie van twee volksvertegenwoordigers splitste in 
tweeën. Ook het Algemeen Ouderenverbond, de Verenigde 
Seniorenpartij en de Ouderenunie waren vanwege onderlinge 
ruzies geen lang leven beschoren. Hoe komt dat? Het is de 
biologie van de oudere hersenen, denk ik. 
 Naarmate mensen ouder worden krimpen de hersenen. Al 
vanaf middelbare leeftijd begint de prefrontale cortex kleiner te 
worden, het gebied direct achter het voorhoofd; dit hersendeel 
is betrokken bij hogere cognitieve functies zoals concentratie, 
aandacht en organisatie. Op latere leeftijd gaat een tweede 
gebied  krimpen, de dieper in de hersenen gelegen hippo-
campus, die betrokken is bij het geheugen en het vastleggen en 
oproepen van herinneringen. 
 Maar de hersenkrimp geldt voor de gemiddelde oudere. 
Hersenonderzoekers aan de Vrije Universiteit hebben laten 
zien dat bij mensen die tot op hoge leeftijd mentaal gezond 
blijven de volumeafname minder groot is. Bovendien kunnen 
veel ouderen ook met kleinere hersenen nog prima 
functioneren, doordat de verschillende onderdelen functies van 
elkaar kunnen overnemen. 
 Kunnen deze veranderingen in de hersenen ook het gedrag 
van de seniorenpartijen verklaren? Het zou er best wel eens 
mee te maken kunnen hebben. Iedereen weet dat ouderen in 
veel opzichten minder flexibel worden. Ik neem als voorbeeld 
even Dries van Agt, die toen hij politicus was opviel door zijn 
genuanceerde en humorvolle optreden, maar op latere leeftijd 
zich als een bezetene stortte op het conflict in het Midden-
Oosten. Hij ging een fanatiek anti-Israëlstandpunt verdedigen. 
Om dezelfde reden zijn oud geworden staatshoofden, neem 
Mubarak, of Mugabe, ook niet meer weg te branden. Ze 
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moeten afgezet worden of overlijden, want uit zichzelf zullen 
ze niet meer veranderen. 
 Of ik zelf ook lijdt onder verlies van hersenvolume wil ik 
niet weten natuurlijk. Maar op mijn werk kan ik met 
bewondering kijken naar mijn jonge promovendi die in drie 
weken iets voor elkaar krijgen waar ik zelf drie maanden over 
zou doen. De snelheid waarmee ze nieuwe technieken leren, 
ingewikkelde computerprogramma’s aan de praat krijgen, 
omgaan met gigantisch grote bestanden en al die nieuwe 
dingen inzetten om in razende vaart een probleem op te lossen, 
vind ik onvoorstelbaar. Ik mag ze met plezier begeleiden en 
opjagen, maar bijhouden lukt me niet. Gelukkig is er ook nog 
een rol voor iemand die de grote lijnen in de gaten houdt en die 
het overzicht heeft. 
 Ik behoor ook tot de doelgroep van een ouderenpartij, want 
de grens ligt al bij vijftig jaar. Maar ik laat ze ruzie maken. Ik 
vertrouw liever op de flexibiliteit van jonge mensen. 
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Bij Pauw en Witteman 
 
Elke keer verbaas ik me weer over het organisatietalent van 
jonge mensen. Ik nam deel aan een debat op een school in 
Hoofddorp waar de jongelui mij uitgenodigd hadden aan een 
tafel in de stijl van Pauw en Witteman. Ik discussieerde met de 
plaatselijke dominee over de relatie tussen evolutie en religie, 
terwijl de leraar biologie en de leraar klassieke talen als side-
kicks aanschoven. De rest van de klas en hun ouders 
fungeerden als publiek. 
 Het waren derdeklas gymnasiasten die het debat 
organiseerden, maar het geheel verliep zeer professioneel, 
compleet met introducerende filmpjes en reclamebood-
schappen. Dit soort dingen kun je gerust aan jonge mensen 
overlaten. 
 Ik moest wel even mijn ongenoegen uiten over het feit dat 
het altijd het vak biologie is waar de discussies over 
levensbeschouwing moeten plaatsvinden. Waarom niet bij 
economie? Religie zegt ook van alles over de inrichting van de 
maatschappij dat in direct conflict is met de huidige 
kapitalistische consumptiewereld. Maar het is altijd de biologie 
waar een conflict tussen wetenschap en religie het sterkst 
gevoeld wordt, terwijl de biologie al overladen is met 
onderwerpen zoals leefstijl, voeding en geslachtsziektes die 
maar ten dele biologisch zijn. De echte biologische 
onderwerpen komen daardoor in de knel. Er steekt zoveel 
moois in de moderne biologie van planten en dieren en er zijn 
zoveel nieuwe inzichten in de samenhang van het leven op 
aarde, dat de overdreven nadruk op de biologie van de mens 
navelstaarderig aandoet. 
 Toch zijn het ook weer de vele raakvlakken tussen biologie 
en maatschappij die het vak zo spannend maken. 
 Omdat ik me bevond op een katholieke scholengemeen-
schap refereerde ik aan het standpunt van de paus, namelijk dat 
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er een scheidslijn te trekken is tussen de domeinen van religie 
en wetenschap. De wetenschap gaat over hoe de natuur in 
elkaar zit, hoe het werkt, inclusief het menselijk lichaam; 
religie gaat over immateriële zaken zoals barmhartigheid, 
naastenliefde, inspiratie en het onderscheid tussen goed en 
kwaad. Die lijn is niet waterdicht maar als iedereen zich er een 
beetje aan houdt valt er goed mee te leven. 
 Dit standpunt van de katholieke kerk, dat evolutie en religie 
over verschillende domeinen gaan en dus beide waar kunnen 
zijn, is niet algemeen bekend. Probleem is dat veel mensen 
zodra ze het woord paus horen uitbarsten in een scheld-
kanonnade en niet meer luisteren naar wat hij eigenlijk zegt. 
 Maar Pauw en Witteman in Hoofddorp leidden de discussie 
professioneel, met aandacht voor de inhoud. Mijn hoop is in de 
jeugd. 
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Dineren met toxicologen 
 
Vorige week, op het jaarcongres van de Nederlandse 
Vereniging voor Toxicologie bevond ik me twee dagen te 
midden van mensen die allemaal verstand hebben van vergif. 
Het praten over gifstoffen ging tijdens het diner gewoon door, 
want ook in ons voedsel zit een groot aantal chemicaliën die 
potentieel giftig zijn. 
 Toch hebben we daar geen last van, want zoals elke 
toxicoloog weet: de dosis maakt het gif. Een leliekweker, 
geïnterviewd voor het programma Zembla een tijdje geleden, 
drukte het zo uit: “Een flesje Maggi is ook giftig als je het 
achter elkaar opdrinkt. En laatst is er iemand dood gegaan aan 
teveel frikadellen eten”. Die man had het helemaal goed 
begrepen. 
 Toch zijn de meeste mensen als de dood voor stoffen die 
toegevoegd worden aan onze voeding. Om de moderne 
synthetische voedingsmiddelen te ontlopen storten ze zich op 
natuurvoeding en biologische producten. Maar ook daarmee 
ben je niet zeker van je zaak. In een uitzending van Radar had 
men biologische quinoa laten analyseren en toonde aan dat in 
drie van de vijf onderzochte producten de normen 
overschreden werden. Een mevrouw van Skal, de organisatie 
die toeziet op de betrouwbaarheid van biologische producten, 
wist op onnavolgbare wijze te vertellen dat het nog meeviel als 
je het analyseresultaat met 50% verminderde, maar dat was 
natuurlijk onzin. In biologische producten hoort nul komma 
nul residu van een bestrijdingsmiddel te zitten. 
 Natuurproducten kunnen ook om een andere reden 
gevaarlijk zijn, namelijk als ze van nature gifstoffen bevatten. 
Zo onderzocht in april van dit jaar de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit een geval van vergiftiging als gevolg van de 
consumptie van goji-bessen. De goji-plant behoort tot de 
nachtschade-familie, die vele giftige wilde planten bevat, zoals 
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bitterzoet en zwarte nachtschade. Ook in goji-bessen zit een 
beetje vergif. De vergiftiging in Nederland was waarschijnlijk 
toe te schrijven aan verwisseling of bijmenging met een veel 
giftigere nachtschade uit China, het land dat de bessen 
exporteert. 
 Het is raar maar waar: de toegelaten additieven in gangbare 
voedingsmiddelen (met de beroemde E-nummers) zijn in zeker 
opzicht nog meer te vertrouwen, want dat zijn namelijk stoffen 
die uitvoerig onderzocht zijn en die voorshands veilig 
bevonden zijn. Wat in natuurproducten zit valt niet onder de 
wetgeving en is dus niet gereguleerd. 
 Dit is allemaal geen reden om natuurvoeding te mijden 
natuurlijk, maar je moet niet denken dat je dan volledig 
gevrijwaard bent van vergif. Dat was de conclusie van mijn 
toxicologendiner, waar ik overigens geen schadelijke effecten 
van heb ondervonden. 
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Kaas maken 
 
Het jaarlijkse uitje van mijn afdeling aan de VU ging naar de 
Simonehoeve, waar we een workshop kaas maken volgden. 
Gewoontegetrouw heeft het uitje een biologisch onderdeel, 
naast een sportief en een gastronomisch element. Kaas maken 
was dus uitermate geschikt. We kregen allemaal een schort 
voor en Simone van de Simonehoeve – ik ben haar naam 
vergeten dus ik noem haar maar even zo – legde heel goed uit 
wat we moesten doen, stap voor stap. 
 Probleem is alleen dat dit soort bijeenkomsten bij mij altijd 
een soort van recalcitrant gedrag oproepen. Je mag het ook 
puberaal noemen: rare vragen stellen, zogenaamd het beter 
weten, niet opletten. Het komt doordat je ontspannen bent en 
buiten je normale werkomgeving. 
 Toch was de workshop de moeite waard want kaas is echte 
biologie, feitelijk biotechnologie avant la lettre. Kaas is al 
minstens 5000 jaar oud, want de oude Egyptenaren maakten 
het al. Het lijkt me waarschijnlijk dat het zelfs ouder is, en 
teruggaat op de domesticatie van melk producerende dieren 
zoals kamelen en ezels, zo ongeveer 9000 jaar geleden. Kaas is 
namelijk een uitstekende manier om de voedingswaarde van 
melk, een in principe sterk bederfelijk product, voor langere 
tijd vast te houden. 
 Het verhaal gaat dat de uitvinding van kaas gedaan werd 
doordat de mensen melk bewaarden in zakken gemaakt van 
een geiten- of schapenmaag. In die magen en ook in de 
lebmaag van runderen zit het essentiële bestanddeel dat ook nu 
nog steeds nodig is voor de kaasfabricage: het stremsel. 
Biologisch gesproken bestaat stremsel uit enzymen die de 
melkeiwitten splitsen waardoor ze samenklonteren en het 
uitgangsproduct ontstaat voor kaas, de wrongel. Sommige 
planten en schimmels produceren trouwens vergelijkbare 
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enzymen zodat je kaas ook kunt maken op een manier die voor 
vegetariërs aanvaardbaar is. 
 Terwijl Simone dit allemaal uitlegde stond ik met mijn 
collega te geinen en lette niet op. De workshop eindigde ermee 
dat we allemaal een voorstadium van de door ons 
gefabriceerde kaas mee naar huis konden nemen waar we nog 
iets mee moesten doen; maar wat precies? Ik dacht flink 
inzouten en twee weken rijpen. 
 Na een tijdje probeerde ik het mes in mijn kaas te zetten die 
de vorm had van een Edammer. Maar ik kreeg het ding niet 
eens in tweeën, zo hard was hij geworden. En hij was zo zout 
en droog dat hij niet te eten was. 
 Nota bene een bioloog kreeg het niet eens voor elkaar om 
een smakelijk kaasje te maken. Had ik nou maar beter 
geluisterd naar Simone van de Simonehoeve. 
  



 121 

Duif de weg kwijt 
 
Een duivenliefhebber uit mijn woonplaats sprak me aan over 
de problemen met de duivensport. Volgens hem komt het 
steeds vaker voor dat duivenhouders vogels verliezen. Sinds 
2005 lijkt het ieder jaar ernstiger te worden. Ziektes bij jonge 
duiven kunnen een rol spelen, maar misschien gaat ook hun 
oriëntatievermogen achteruit? 
 Nu las ik toevallig vorige maand een wetenschappelijk 
artikel over dit onderwerp. Duitse onderzoekers hebben 
aangetoond dat elektromagnetische achtergrondruis de 
navigatie van trekvogels kan verstoren. Het is de eerste keer 
dat dit onomstotelijk bewezen is. De onderzoekers deden 
proeven met roodborstjes in ronde kooien met aan alle zijden 
krasgevoelig papier. Als de vogels treklust hebben worden ze 
onrustig en laten pootafdrukken achter op de wand van de 
kooi, in de richting waarin ze weg willen vliegen. 
 Aan de Universiteit van Oldenburg in Duitsland doet men al 
jaren dergelijke proeven. Daardoor weten we dat zangvogels 
die ’s nachts trekken, zich oriënteren op het aardmagnetisch 
veld. De hoek die het magneetveld maakt met het 
aardoppervlak is kenmerkend voor de plek op aarde en geeft 
dus een perfecte plaatsbepaling. 
 Niet alleen vogels maar ook dieren als zeeschildpadden en 
haaien maken gebruik van een magneetkompas. Het rare is dat 
zoveel dieren het hebben, maar wij niet. Daarom is het voor 
ons moeilijk voor te stellen hoe het werkt. 
 Bij de proeven in Oldenburg bleek dat de oriëntatie van de 
roodborstjes steeds slechter werd in de loop van de jaren. Men 
kon dat verhelpen door de kooien met geaarde platen te 
isoleren waarbij de achtergrondruis, die uit alle richtingen 
komt, afgeschermd werd. De vogels kunnen dan het 
aardmagnetisch veld beter waarnemen. 
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 Waar komt die achtergrondruis vandaan? Niet, zoals veel 
mensen zullen denken, van mobiele telefoons. De bij de 
proeven gebruikte isolatie kon de hoogfrequente 
magneetvelden opgewekt door mobiele telefoons niet 
afschermen. De ruis waar de roodborstjes last van hadden had 
een lagere frequentie en was waarschijnlijk afkomstig van 
elektrische apparaten die overal in huizen en kantoren staan. 
Die apparaten geven heel zwakke signalen af, maar extreem 
gevoelige dieren zoals roodborstjes pikken ze toch op. 
 Ook duiven hebben een magneetkompas. Daarom zou in 
een stedelijke omgeving hun richtingsgevoel verstoord kunnen 
worden door de ruis van elektrische apparaten. Jonge duiven, 
waarbij het magneetveld van de thuissituatie nog niet helemaal 
ingeprent is, zouden extra gevoelig kunnen zijn. Maar omdat 
duiven overdag vliegen maken ze ook gebruik van hun ogen en 
hun reuk om zich te oriënteren. Het is dus de vraag of het 
verlies van duiven helemaal is toe te schrijven aan 
elektromagnetische ruis. Ik kon mijn duivenkennis geen 
duidelijk antwoord geven. 
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Boerenlandvogels 
 
Altijd zong er boven je hoofd een veldleeuwerik, als je vroeger 
tulpenbollen of aardappelen aan het rooien was. Hoeveel uur 
heb ik niet langs de regels gekropen, een kruipersbroek aan 
tegen de scherpe kluiten. Je hoorde de leeuweriken zingen 
maar ze waren moeilijk te zien als je omhoog keek. Eindeloos 
gingen ze door, het hield niet op. Regelmatig hoorde je ook 
een koekoek, roepend vanaf een elektriciteitsmast in de verte. 
 Terugdenkend aan die warme zomerdagen op het land, toen 
aardappelen en tulpen met de handen van schooljongens 
gerooid werden, bedacht ik me: wanneer heb ik eigenlijk voor 
het laatst een veldleeuwerik gehoord? En een koekoek? 
 Heel gewone vogels zoals leeuweriken zijn bijna zeldzaam 
geworden. Een koekoek heb ik al in tijden niet gehoord. Het is 
al jaren gaande: de vogels van het boerenland gaan gestaag 
achteruit. Gerekend vanaf 1990 zijn de aantallen minstens een 
kwart minder geworden. Hoe komt dat? 
 De onmiskenbare trend is dat Nederland steeds meer 
aangeharkt, opgeruimd en platgewalst wordt. In de bebouwde 
omgeving wordt alle grond bedekt met tegels. Een oude 
boerderij met losliggende dakpannen wordt opgeknapt. Er 
staan geen hooiklampen in het weiland maar in plastic gerold 
kuilgras. Een stapel dakpannen en oud hout dat ligt te vergaan 
worden opgeruimd. De houten beschoeiing aan de slootkant is 
vervangen door ijzeren damwanden. De maïs staat in keurige 
lange rijen tot aan de horizon. Er zijn geen rommelhoekjes 
meer. Er is geen vierkante meter in Nederland waar niet 
iemand één keer per jaar zijn voet op zet. 
 De veranderingen in het landschap, de grootschaligheid van 
de moderne landbouw en het verlies aan rommelhoekjes 
hebben een groot effect op de vogelstand. Kauwen en eksters 
kunnen er mee omgaan maar de typerende boerenlandvogels 
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die afhankelijk zijn van wormen en insecten hebben het 
moeilijk. 
 Bij de veranderingen in het landschap komt ook het gebruik 
van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Een paar weken geleden 
werd onderzoek gepubliceerd van de Radbouduniversiteit 
Nijmegen en SOVON Vogelonderzoek Nederland dat een 
verband legt tussen de achteruitgang van boerenlandvogels en 
de concentraties van insecticiden in het oppervlaktewater. Het 
argument is dat door het grootschalig gebruik van insecticiden 
de insectenstand achteruit gaat waardoor insectenetende vogels 
tijdens het broedseizoen onvoldoende voedsel kunnen 
verzamelen voor de jongen. Het bewijsmateriaal is indirect en 
minder sterk dan de media doen voorkomen, maar toch is het 
zeer zorgelijk. 
 Tegenwoordig worden de aardappelen machinaal gerooid. 
Er kruipen geen schooljongens de hele dag over het land. Ze 
horen ook geen leeuweriken. Maar ik mis ze. 
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Darwin in de walvis 
 
Het duurde een hele tijd voordat ik na de verhuizing mijn 
boeken weer op orde had. Maar nu staan ze allemaal weer op 
de goede plaats in de kast: de literatuur op alfabet, de 
wetenschap op onderwerp. Mijn vrouw kijkt er naar en zegt 
niks, maar ik weet zeker dat zij de verhuizing aangegrepen zou 
hebben om de hele bende weg te smijten. Al die boeken, je 
kijkt ze toch nooit mee in. Maar nu, in de vakantie, bleek het 
nut van mijn behoudzucht. 
 Het punt is, ik kwam er achter dat twee van mijn helden uit 
de negentiende eeuw, Charles Darwin en Herman Melville, 
tijdgenoten waren. Herman Melville, de schrijver van “Moby 
Dick” en Charles Darwin, de uitvinder van de evolutietheorie – 
ik had ze nooit met elkaar in verband gebracht. Het waren twee 
gescheiden werelden, de literatuur en de biologie, maar ze 
speelden in dezelfde tijd. Bovendien, Darwin en Melville 
hebben beiden per schip de oceanen verkend. Melville 
gebruikte zijn reizen als inspiratie voor zijn fantastische roman 
over kapitein Ahab en de witte walvis, Darwin verzamelde 
gegevens voor zijn evolutietheorie. De vraag die zich voordoet 
is natuurlijk: hebben ze elkaars boeken gelezen? 
 Toen Melville in 1841 aan zijn reizen begon was het verslag 
van Darwin over diens reizen met de Beagle al verschenen. 
Volgens de Amerikaanse historicus E.J. Larson, die een boek 
schreef over de geschiedenis van de Galapagos-eilanden, heeft 
Melville het reisverslag van Darwin gelezen en verwijst hij er 
naar in Moby Dick. Charles Darwin in Moby Dick? Waar dan? 
Dat kon ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan. Gelukkig 
had ik mijn beduimelde exemplaren van Moby Dick, en “De 
reis met de Beagle” niet weggegooid. 
 Ik zocht in Moby Dick alle hoofdstukken na, maar vond 
Darwin nergens. Uiteindelijk bleek de verwijzing in een 
voorloop-hoofdstuk te staan getiteld “Uittreksels”. Daarin 
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voert Melville een hulpbibliothecaris op die een lijst heeft 
gemaakt van uitspraken over walvissen door bekende 
personen. Hij noemt ook het reisverslag van Darwin en citeert 
daarbij een specifieke scene. Na wat zoeken vond ik de 
passage terug in “De reis met de Beagle”. Op 28 januari 1833 
zag Darwin, voor de kust van Vuurland, twee naast elkaar 
zwemmende potvissen; monsters noemde hij ze, en dat kwam 
Melville natuurlijk goed uit. 
 Melville verwijst dus inderdaad naar zijn tijdgenoot Darwin. 
Ik was trots op mezelf dat ik dit had achterhaald. Mijn vrouw 
zei: “Nou ja, je hebt er tenminste nog een column aan 
overgehouden, aan die boeken.” 
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Man op Gare du Nord 
 
Aangekomen in Parijs, op Gare du Nord, liep ik even naar 
buiten om de Franse sfeer te proeven, voor de tweede keer 
alweer in een paar maanden. Ik vond de situatie groezelig en 
haveloos. Veel mensen stonden te roken. Een man naast me 
snoot zijn neus leeg op het trottoir. Voor me stonden een stel 
jongelui van Afrikaanse afkomst luidruchtig ruzie te maken. 
Op het bankje zat een oud Frans stel in versleten kleding. 
 Toch houd ik van internationale stations. Het is er druk, er 
is wat te beleven en je kunt er altijd iets krijgen. Op het 
centraal station in Amsterdam is dat ook het geval, want de 
HEMA, zo merkte ik tot mijn plezier, ging ’s morgens om 6 
uur al open. Zo kon ik nog voor het vertrek van de Thalys een 
bus Hollandse stroopwafels kopen voor de promovenda in 
Rennes, waar ik die middag moest verschijnen. Man als ik ben, 
was ik natuurlijk weer vergeten een cadeautje te kopen. 
 Terwijl ik het tafereel voor het Gare du Nord aanschouwde 
viel mijn oog op de overkant van de straat. Met een schok 
herkende ik de plaats waar ik ongeveer 40 jaar geleden ook 
aankwam, na een doorwaakte nacht in een boemeltrein die er 
er zeker drie keer zo lang over deed om de afstand Amsterdam 
– Parijs af te leggen als ik die ochtend. We staken vanaf Gare 
du Nord direct de straat over om op het terras, dat net open 
was, een kop café au lait met een croissant te nemen. De 
rekening was in franken natuurlijk, maar omgerekend was het 
zeven en een halve gulden. Zeven en een halve gulden voor 
een kop koffie! We schrokken ons rot, want onze begroting 
was tien gulden per dag. 
 Die plek tegenover het station was nog onveranderd, alleen 
was er nu een afhaalpizzeria in het pand gevestigd. Dat ik me 
de situatie van veertig jaar geleden nog zo helder voor de geest 
kon halen schrijf ik toe aan de werking van mijn mannelijk 
geheugen. Zoals bekend is de ruimtelijke oriëntatie bij mannen 
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beter ontwikkeld dan bij vrouwen en dat zit hem in een 
hersenstructuur die de biologen kennen als hippocampus. De 
hippocampus is ook verantwoordelijk voor het opslaan van 
herinneringen. Bij mannen krijgt de herinnering daardoor een 
sterk plaatsgebonden label mee (waar was het?). Man als ik 
ben, had ik het cadeautje vergeten maar wist ik wel precies 
waar ik was. 
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Een hap orgie 
 
Ik reed op een mooie zomerdag op de fiets langs de 
IJsselmeerdijk waarbij ik me gelukkig prees dat ik een bril 
draag. Om te voorkomen dat je continu muggen in je oog krijgt 
moet je echt een bril op hebben als je zo’n fietstochtje maakt. 
Voor mensen met contactlenzen zijn die muggen een ware 
plaag. 
 Veel van de muggen langs het water behoren tot een familie 
die de biologen kennen als dansmuggen. Je ziet ze vaak boven 
de planten aan de dijk op verschillende plaatsen in een zwerm 
opstijgen. De zwerm bestaat uit een kolom van duizenden, 
misschien wel miljoenen muggen. Ze draaien om elkaar, van 
binnen naar buiten waarbij het midden van de zwerm leeg 
blijft; afhankelijk van de wind kan zo’n wervelende kolom een 
heel tijdje op dezelfde plaats blijven ronddraaien. Als de 
zwerm boven het fietspad zweeft moet je echt je mond 
dichthouden want als je er doorheen rijdt slik je honderden 
muggen in. 
 Dansmuggen vormen een hele grote familie met duizenden 
soorten die erg moeilijk uit elkaar te houden zijn. In Nederland 
kennen we ongeveer 500 soorten. De larven zijn enorm talrijk 
in het water. Ze zijn bij ecologen van de waterschappen 
bekend als indicatoren voor watervervuiling. Naarmate het 
water viezer is heb je meer dansmuglarven en in erg vies 
water, bijvoorbeeld van een open riool, tref je vrijwel alleen 
dansmuggen aan. Dansmuggen zijn goed bestand tegen de 
vaak zuurstofarme omstandigheden in zulk water doordat ze 
beschikken over hemoglobine, dezelfde stof die in ons bloed 
zit. 
 Als je fietsend langs het water een stel dansmuggen inslikt 
weet dan dat de zwerm vrijwel alleen bestaat uit hitsige 
mannetjes. Feitelijk is de zwerm een middel voor de mannetjes 
om vrouwtjes te lokken. De mannetjes komen iets eerder uit de 
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pop en verzamelen zich in zwermen. De vrouwtjes, die wat 
groter zijn, zitten na de verpopping op de grond of op een 
plant, worden aangetrokken door een zwerm mannetjes en 
vliegen dan vanonder de zwerm binnen. Daarbij worden ze 
onmiddellijk gepakt door een mannetje; er volgt een worsteling 
van een paar seconden en dan vallen mannetje en vrouwtje als 
koppel naar beneden op de grond, waar de werkelijke copulatie 
plaatsvindt. Die duurt een paar minuten, waarna het vrouwtje 
de waterkant opzoekt om eieren te leggen en het mannetje 
weer probeert in de zwerm te komen om nogmaals zijn geluk 
te beproeven. 
 Een zwerm dansmuggen is dus te vergelijken met de 
ontvangstruimte van een Yab Yum-bordeel. Niet dat ik daar 
ooit binnen ben geweest, maar vanwege de verhalen erover en 
de musical die vorige week in première ging weet ik er toch 
iets van. Ik stel me zo voor dat de bar vol staat met mannen; 
zodra er een vrouw binnenkomt wordt ze bij de arm gepakt 
door een man en de twee verdwijnen naar een kamertje. De 
werkelijke copulatie speelt zich af in het verborgene, net als bij 
de dansmuggen. 
 In de musical “Yab Yum, het Circus van de Nacht” moeten 
Angel en de andere meisjes vechten om de club te behouden en 
te voorkomen dat die overgaat in criminele handen. De 
vrouwtjes van de dansmuggen zijn nog slechter af: ze worden 
direct gepakt zodra ze zich laten zien en zijn verder alleen 
goed voor het leggen van eieren. De mannen doen de 
circustrucs in de zwerm. 
 Toen ik thuis kwam van mijn fietstocht moest ik even 
slikken. Ik had een orgie in mijn mond. 
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Oneindig ijsje is een illusie 
 
De ijscoman zal niet veel aan mij verdienen maar met dit 
mooie weer liet ik me toch verleiden: een ijsje, en vooruit, 
gelijk maar een magnum infinity. Het woord magnum belooft 
al iets groots, maar dat was kennelijk voor Unilever nog niet 
genoeg; de toevoeging “infinity” suggereert ook nog eens dat 
het oneindig lang duurt. 
 Uit eigen ervaring kan ik nu zeggen: dat is zwaar 
overdreven. Hoogstens 5 minuten doe je met zo’n ijsje; dan is 
het echt op. Dat is wel een erg groot verschil met de beloofde 
oneindigheid. Heeft de reclamecodecommissie weer eens 
zitten slapen? 
 Of is de magnum infinity bedoeld als subtiele verwijzing 
naar de paradoxen van Zeno? Zeno was een Griekse wijsgeer 
die op onnavolgbare wijze wist aan te tonen dat verandering en 
beweging onmogelijk zijn. Zijn redenering, toegepast op de 
magnum, gaat als volgt: om het ijsje helemaal op te eten moet 
je het eerst tot de helft hebben opgegeten. Maar om tot de helft 
te komen, moet je eerst tot de helft van de helft, dus op een 
kwart van het ijsje komen. Maar voordat je een kwart 
opgegeten kunt hebben moet je een achtste gegeten hebben en 
vóór een achtste zul je een zestiende gegeten moeten hebben. 
Hoe klein de eerste lik ook is, je zult altijd eerst de helft van 
die lik moeten nemen. Het eten van een ijsje vereist een 
oneindig aantal handelingen. Daarom is het eten van een 
magnum een illusie. 
 Met een soortgelijke redenering toonde Zeno aan dat een 
pijl die door de lucht vliegt niet kan bewegen want er is een 
oneindig aantal kleine bewegingen nodig om van plaats te 
veranderen, wat onmogelijk is. Dat we een pijl door de lucht 
zien vliegen is een illusie. 
 Om de paradox van Zeno op te lossen moet je kunnen 
rekenen met limieten. Zo leert elke middelbare scholier in de 
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wiskundeles dat als je de teller en de noemer van een breuk 
beide oneindig klein maakt, het resultaat toch op een vast getal 
kan uit komen. Een oneindig klein likje neemt een oneindig 
korte tijd dus zelfs met een oneindig aantal likjes hoeft het eten 
van een ijsje niet oneindig te duren. De wiskunde heeft het 
probleem van Zeno opgelost. 
 Maar heeft Unilever het probleem ook opgelost? Door hun 
ijsje te adverteren als oneindig trappen ze in de val van Zeno. 
Het is een illusie, hun magnum infinity. Begin er niet aan, want 
je kunt niet beginnen, en ook niet eindigen. 
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Sensatie met een armbandje 
 
Een buitenlandse gast die ik deze week ontving vertelde me dat 
hij zich had verwonderd over de honderden jongeren in witte 
kledij die ’s morgens vroeg in de treinen rond Amsterdam en 
Schiphol zaten. Het waren mensen die terugkwamen van White 
Sensation 2013, het internationale dance event dat vorige week 
in de Amsterdam Arena 38,000 toeschouwers trok. Die dance-
muziek kan me gestolen worden, maar de visuele effecten had 
ik graag meegemaakt, afgaande op de foto’s die ik zag. 
 Een heel klein beetje was ik verbonden met Sensation 
omdat mijn zoon, die werkt bij een elektronicabedrijf in 
Eindhoven, betrokken was bij de ontwikkeling van de op 
afstand bestuurbare armbandjes die uitgedeeld werden aan de 
deelnemers. Die armbandjes hadden een ingebouwde antenne 
en een led-verlichting die aan- en uitgezet kon worden onder 
invloed van signalen van de lichtman. Die kon dan steeds 
bepaalde delen van de menigte uitlichten. Ook was het 
mogelijk om door middel van signaalsterktemetingen de 
relatieve posities van de armbandjes te bepalen zodat je 
lichtpatronen, bijvoorbeeld een wave, over het publiek kon 
laten lopen. Ook waren de armbandjes van vrouwen en 
mannen apart aan te sturen. 
 Mijn zoon had de test gemaakt waarmee de elektronica in 
de armbandjes voorzien werd van de juiste software. Volgens 
hem had de lichtman helaas niet alle mogelijkheden van het 
systeem gebruikt, maar het effect was evengoed 
overweldigend. Door middel van het armbandje ben je als 
deelnemer intensief betrokken bij het hele gebeuren omdat je 
eigen arm onderdeel is van de lichtshow. 
 Ik vermoed dat een band als Pink Floyd het jammer zou 
vinden dat die armbandjes in hun tijd nog niet beschikbaar 
waren. Het zou erg goed bij ze passen. Ik zie zo voor me dat er 
allerlei leuke dingen mee te doen zijn, bijvoorbeeld bij het 
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nummer “Careful with that axe, Eugene”. Het dreigende ritme 
lijkt me goed te combineren met pulserende lichtsignalen in 
het armbandje. Met zulke muziek was ik ook naar White 
Sensation gegaan. 
 Maar ik wist niet eens dat White Sensation bestond, laat 
staan dat daar zoveel mensen op af komen en dat ze daar zulke 
geavanceerde techniek gebruiken, gewoon voor de lol. Het is 
verbazingwekkend waartoe het menselijk vernuft in staat is. 
 Er zijn werelden waar je nog nooit van gehoord hebt, 
waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Hele volksstammen 
vermaken zich in die werelden, met technische hoogstandjes 
die je niet kent. Het gebeurt om je heen maar je hebt er geen 
weet van. 
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Zomer kan niet meer stuk 
 
In de afgelopen weken hoorden we allemaal positieve verhalen 
over de natuur in Nederland. Eerst was er die wolf, weliswaar 
dood maar toch een echte wolf, voorspeld door vele biologen, 
o.a. drie jaar geleden door mij op deze plaats. Toen hoorden 
we dat het goed gaat met de visstand in de Noordzee. Dankzij 
de jarenlange inspanningen van visserijbiologen en afspraken 
in Europees verband is de stand van een aantal commercieel 
belangrijke vissen, o.a. de schol, weer behoorlijk op peil 
terwijl kabeljauw, haring en tong duidelijk toenemen. Daarna 
hoorden we dat er bij Winterswijk twee iepenpages gezien zijn, 
een zeer zeldzame vlinder, tot nu toe alleen maar bekend van 
een paar plaatsen in Limburg. Dit alles was voor columnist 
Tonie Mudde in de Volkskrant al voldoende om in een 
hoerastemming te komen. 
 Maar voor mij werd de week nog mooier toen ik van lezeres 
Sindy Meester een foto kreeg opgestuurd, gemaakt door haar 
dochter, van een blauwzwarte houtbij die zomaar bij haar in de 
achtertuin vloog. De foto was heel duidelijk en ik herkende 
hem gelijk. Het is een joekel van een beest, glimmend violet-
blauw-zwart van kleur. Je hoeft er niet bang voor te zijn want 
ze komt alleen af op de bloemen en zoekt geschikt dood hout 
om daarin een gang te knagen waar ze haar eitjes in afzet, met 
daarbovenop een dot stuifmeel voor de larven. 
 De blauwzwarte houtbij, Xylocopa violacea, is net als de 
iepenpage in Nederland zeer zeldzaam. Ik heb hem zelf alleen 
in het buitenland gezien, jaren geleden, in Griekenland. Ze 
vlogen rond een afdak van hout en riet boven het terras waar 
we zaten. Houtbijen zijn eigenlijk soorten uit zuidelijker 
streken. 
 Maar het mooiste van dit geval was dat Sindy Meester in 
Spierdijk woont, mijn geboortedorp in Noord-Holland. Uit 
haar waarneming blijkt dat de houtbij nu definitief Noord-
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Holland veroverd heeft. Volgens de website waarneming.nl, 
waar iedere vrijwilliger zijn waarnemingen kan posten, werd 
hij al eerder gezien in Hoorn en in Egmond aan de Hoef. 
 Dat de inspanningen van alle natuurbeheerders die 
Nederland klaarmaken voor de wolf, van de Vlinderstichting in 
Gelderland die haar droom in vervulling ziet gaan, van de 
hardwerkende Brusselse ambtenaren die met moeizaam 
bevochten Europese afspraken de visstand zien verbeteren, dat 
al die inspanningen een keertje wat uithalen, dat is allemaal 
zonder meer fantastisch, maar dat de natuur een signaal geeft 
vanuit mijn geboortedorp, daar zijn geen woorden voor. Deze 
zomer kan niet meer stuk. 
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Kampeerdieren 
 
Terugkerend van een heerlijke hotelvakantie moest ik 
terugdenken aan de talloze kampeervakanties die mijn vrouw 
en ik, met of zonder kinderen, gehouden hebben. Het grote 
voordeel van kamperen is dat je heel dicht bij de natuur bent. 
Alleen het dunne doek van je tentje scheidt je van de biologie. 
 Zo kampeerden we lang geleden met een groep vrienden in 
de bosrand aan het strand van de Kaspische Zee. Hoe we daar 
verzeild raakten is weer een heel ander verhaal, maar het 
kamperen was zonder meer een avontuur. ‘s Nachts liepen er 
groepen jakhalzen over het strand. Ze waren niet echt 
gevaarlijk maar ze huilden als wolven, waardoor je uit je slaap 
gehouden werd. Ook werd er verteld dat er beren in het gebied 
leefden. In een van die nachten werd ik wakker omdat er iets 
zwaars aan de buitenkant van de tent tegen me aan ging liggen. 
Ik wilde naar buiten om het weg te jagen maar ik kon zo snel 
de opening van de tent niet vinden en toen ik buiten kwam was 
het verdwenen. Ik denk nog steeds dat het een beer was. 
 Van een heel andere soort waren de kampeerdieren in 
Schotland. We hadden onze tent opgeslagen op een idyllisch 
groen veldje vlakbij een rivier. Maar zodra het avond werd 
kwamen de knijten te voorschijn. Ze zwermden in zulke 
wolken om je heen dat meppen geen nut had. Je werd gek van 
de jeuk. Ze vormden een laag aan de rand van de koekenpan, 
zodat je ze wel mee moest bakken met de eieren. Ze kwamen 
zelfs door het muskietengaas van je tent heen. Het waren 
taferelen zoals W.F. Hermans heeft beschreven in zijn boek 
“Nooit meer slapen”. 
 Maar kampeerdieren kunnen ook last van ons hebben in 
plaats van andersom. Een keer werd ik ‘s nachts wakker op de 
camping in Frankrijk, van een wild gewroet onder mijn 
schouders. Er was kennelijk iets bezig om onder de tent een 
hol te graven. Toen we de volgende ochtend opbraken zagen 
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we wat het geweest was: onze tent stond op een nest muizen. 
Moeder woelmuis had wanhopig geprobeerd haar nest te 
bereiken. De jonkies lagen levenloos, verpletterd onder mijn 
gewicht. 
 Het directe contact met de natuur maakt kamperen zo 
spannend. In een hotel zijn geen jakhalzen, beren, knijten of 
woelmuizen. Maar of het nu door de kampeerdieren komt of 
niet, mijn vrouw krijg ik van haar leven niet meer in een tent. 
Heeft u ook interessante kampeerdieren ontmoet deze zomer? 
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Wapse 
 
Het is weer wespentijd. Tegen het eind van de zomer gaan 
talloze wespen op zoek naar voedsel. Ze komen tevoorschijn 
uit kolonies die elk honderden tot duizenden dieren 
produceren. Ik kreeg per e-mail een wespenbericht van de 
familie de Boer die kampeerde op een zorgboerderij in het 
Drentse dorp Geeuwenbrug. 
 Op de eerste ochtend bij het ontbijt in de voortent vloog er 
een wesp over de jampot. Een paar dagen later zagen ze een 
kleiachtig aanhangsel bij de aansluiting tussen de caravan en 
de voortent. Een nijvere wesp was daar bezig een nest te 
bouwen. Ze lieten hem begaan en zagen hoe de wesp dag in, 
dag uit bezig was om het nest groter te maken. Met haar 
achterpoten wreef ze steeds nieuwe laagjes erop zodat er een 
bolle papierachtige cocon ontstond met een opening aan de 
onderkant. Na een tijdje zagen ze dat er larven in zaten. 
 Het was duidelijk dat het geen gewone wesp was want ze 
was niet agressief, had geen aandacht voor mensen, alleen voor 
haar nest. Wat was dat voor wesp? Ze riepen de boer erbij. 
“Wapse”, zei boer Bart. “Bij het schoonmaken van de stallen 
haal ik er gewoon de harde bezem over heen”. 
 Maar de familie de Boer wilde de biologische naam weten 
en stuurde me een paar foto’s. Het is nog niet zo eenvoudig om 
vanaf een foto die insecten op naam te brengen, want er zijn in 
Nederland een stuk of tien verschillende soorten sociale 
wespen. Voor de leek is het nog moeilijker want er zijn ook 
talloze insecten die op wespen lijken maar het niet zijn. De 
meest bekende zijn de zweefvliegen. Dat zijn onschuldige 
bloembezoekers die helemaal niet kunnen steken. Maar met 
hun zwart-gele strepen die aan een wesp doen denken zijn ze 
beschermd tegen insectenetende vogels want die denken net als 
de argeloze kampeerder dat het beest gevaarlijk is. 
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 Dat een insect veel voordeel heeft van gelijkenis met een 
wesp blijkt uit het feit dat er ook vlinders, kevers en krekels 
zijn die sprekend op wespen lijken. Vaak gedragen ze zich 
zelfs als een wesp; bijvoorbeeld, wespvlinders staan erom 
bekend dat ze hun achterlijf bewegen alsof ze steken. 
 Na enige studie kon ik de wesp van de familie de Boer 
identificeren als een Saksische wesp, Dolichovespula saxonica. 
Ik kon het zien aan de tekening op het voorhoofd en de gele 
basis van de antennes. 
 Kunt u het nog volgen? Dat hoeft niet, als u maar het 
volgende onthoudt: niet alle wespen binne wapse. 
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Broedermoord 
 
De liquidatie van Hamasleider Ahmed Jaabari door het 
Israëlische leger kwam op de dag dat ik bij het college had 
uitgelegd dat de verschillen tussen Joden en Palestijnen in 
genetisch opzicht verwaarloosbaar klein zijn. Ik leer de 
studenten hoe ze de genetische afstand tussen twee populaties 
kunnen uitrekenen. Als die afstand nul is hebben ze precies 
dezelfde genetische samenstelling en bij een afstand gelijk aan 
1 verschillen ze op in alle opzichten. 
 Biologen hebben gekeken naar drie verschillende Joodse 
bevolkingsgroepen, Askhenazi, Sephardi’s en Yemenieten. 
Deze groepen werden vergeleken met Palestijnen, Syriërs, 
Libanezen, Saoedi’s en Ethiopiërs. Hieruit blijkt heel duidelijk 
dat Palestijnen veel nauwer verwant zijn aan de Israëlische 
joden dan aan hun moslimbroeders uit Saoedi-Arabië of 
Ethiopië. 
 Als je kijkt naar het Y-chromosoom, dat alleen voorkomt 
bij mannen en dus een directe afstammingslijn vertegen-
woordigt, zie je dat 70% van de Joden en 82% van de 
Palestijnen hetzelfde type heeft. Dit type Y-chromosoom gaat 
terug op de tijd dat in het Midden-Oosten de landbouw 
uitgevonden werd; het is nogal verschillend van het Europese 
type. Dus de Palestijnen zijn in genetisch opzicht haast niet te 
onderscheiden van de Israëliërs en ze hebben een gemeen-
schappelijke bloedlijn die vele duizenden jaren oud is. 
Biologisch gezien was de liquidatie van Jaabari een 
broedermoord. 
 Maar biologische overeenkomst is geen garantie voor 
vredig samenleven. Het lijkt eerder andersom te zijn: hoe 
nauwer de genetische relatie tussen twee volkeren, des te 
groter is de kans dat ze elkaar de hersens in slaan. Dat geldt in 
ieder geval voor de Hutu’s en de Tutsi’s in Rwanda en 
Burundi, die in het jaar 1994 elkaar op zo’n wrede manier te 
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lijf gingen dat bijna een miljoen mensen de dood vonden. In 
1972 deden ze dat ook al trouwens. 
 Ook als je kijkt naar de etnische zuiveringen in voormalig 
Joegoslavië valt op dat mensen die voorheen elkaars buren 
waren nu opeens elkaars vijanden werden. De moslims in 
Bosnië zijn helemaal niet verwant aan hun moslimbroeders in 
Turkije, ze zijn veel meer verwant aan de Kroaten en Serviërs 
waarmee ze een oorlog uitvochten. Bosniërs zijn feitelijk 
Kroaten en Serviërs die zich bekeerden tot de Islam na de 
invasie van de Turken in de 15e eeuw. 
 Kijkend naar de erfelijke verwantschap van alle volkeren ter 
wereld is het enige principe dat overeind blijft staan: 
genetische verschillen nemen toe met de afstand. Als je verder 
van elkaar woont is de kans dat je genetisch verschilt groter. Je 
moet de afstand wel meten volgens de route waarlangs de 
mens gemigreerd is, lang geleden. De afstand tussen Europa en 
Afrika moet je meten via het Midden-Oosten. Het grootst is de 
afstand tussen Afrika en Zuid-Amerika, want die moet je 
meten via het Midden-Oosten, Azië, de Beringstraat, Canada 
en Midden Amerika. 
 Dus als een Zuid-Afrikaan in oorlog zou komen met een 
Vuurlander kun je dat vanuit biologisch oogpunt nog 
begrijpen, want die volkeren verschillen behoorlijk van elkaar. 
Maar volkeren die naast elkaar wonen zoals Joden en Pales-
tijnen zouden zich tot elkaar aangetrokken moeten voelen. 
 Het Palestijns-Israelische conflict heeft geen biologische 
basis. Het tamboereren op het “Palestijnse volk” als zijnde 
verschillend van het “Joodse volk” slaat nergens op. Maar 
volkeren kijken niet naar hun biologie, ze laten zich verblinden 
door sociale, economische en culturele tegenstellingen. Maar 
je weet het nooit: als Hillary Clinton in de komende dagen een 
poging gaat doen om een nieuwe uitweg te zoeken uit de 
hopeloze situatie in het Midden-Oosten kan ze misschien ook 
een biologische boodschap meenemen. 
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Meeleven 
 
Verschillende columnisten hebben in de afgelopen week 
kritische geluiden laten horen over de openlijke gevoelens van 
verdriet in heel Nederland na de verschrikkelijke ramp met 
vlucht MH17. Ze stelden dat het overdreven was om te treuren 
over slachtoffers die je niet kent. Ze vonden dat de 
nabestaanden van de slachtoffers met rust gelaten moesten 
worden en dat hun verdriet niet extra belast moest worden door 
de bemoeienis van het hele land. 
 Toch hebben ze daar ongelijk in. Treuren met de treurenden 
is een normaal biologisch verschijnsel, zelfs moeilijk te 
onderdrukken voor ons mensen. Het is een gevolg van ons 
unieke vermogen om de gemoedstoestand van andere personen 
af te lezen en te begrijpen. Dat vermogen is vrijwel volledig 
beperkt tot de mens; alleen mensapen en olifanten laten 
gedragingen zien die doen vermoeden dat ook zij een zeker 
besef hebben van het verdriet van een soortgenoot. 
 Hoewel de bouwstenen voor het lezen van de gedachten en 
emotionele toestand van een soortgenoot al bestonden voor de 
mens ontstond, is het vermogen tot “mind reading” bij de mens 
tot grote perfectie uitgebouwd. Volgens de Amerikaanse 
psycholoog Cecilia Heyes is het gedachtenlezen vergelijkbaar 
met het lezen van teksten en plaatjes. In beide gevallen wordt 
er gebruik gemaakt van tekens; bij gedachtenlezen kijk je naar 
iemands gedrag in een bepaalde situatie, bij het lezen van een 
tekst kijk je naar letters en woorden, in een bepaalde 
samenhang. Ook kost het in beide gevallen moeite: je moet het 
leren van iemand anders, en er is oefening voor nodig. 
 Wel kun je stellen dat het lezen van gedachten zich bij 
kinderen eerder ontwikkelt dan het lezen van een tekst. Ook in 
de evolutie is dat zo, want al kunnen sommige hoog-
ontwikkelde sociale dieren misschien de gedachten van hun 
soortgenoten begrijpen, lezen van een tekst kunnen ze geen 
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van allen. Er zijn zelfs psychologen zoals de Zweed Peter 
Gärdenfors die zeggen dat gedachtenlezen een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de beheersing van taal. Eerst moet je je 
kunnen verplaatsen in iemand anders, dan moet je die ander als 
het ware in je eigen hoofd halen en met hem (dus tegen jezelf) 
kunnen praten en daarna kun je je eigen gedachten naar buiten 
brengen. 
 Het je kunnen verplaatsen in de gemoedstoestand van 
iemand anders, het treuren met degenen die droevig zijn, is een 
culturele verworvenheid die we allemaal hebben. De basis 
daarvoor ligt in onze evolutie als sociaal wezen. Die neiging 
moeten we niet onderdrukken maar koesteren. 
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Een wolk erfelijkheid 
 
Ik had een watermeloen in stukken gesneden en de schillen in 
de biobak gegooid, bij de resten van de ananas en het 
groenteafval dat er al in lag, te broeden in het zonnetje. Het 
nadeel is, rottend fruit trekt fruitvliegjes aan en door de snelle 
voortplanting heb je al gauw hele wolken vliegjes in en rond 
de biobak, zodra je hem open doet. Veel mensen hebben er een 
hekel aan, zeker als de plaag zich uitbreidt naar de keuken, 
maar fruitvliegjes zijn volkomen onschadelijk; ze komen 
alleen op fruit en groenteafval af. 
 Het hele leven van een fruitvliegje draait om het fruit. Ze 
worden aangetrokken door de weeë geur die zich verspreidt 
zodra bacteriën en gisten in het fruit gaan groeien. Mijn 
watermeloen wordt waarschijnlijk als eerste bezet door een 
mannetje dat vervolgens met zijn vleugels gaat trillen om 
vrouwtjes te lokken. Zodra een vrouwtje in de buurt is 
gekomen, bestijgt hij haar. Met het sperma kan het vrouwtje 
een hele serie eieren leggen die ze met haar legboor in het fruit 
deponeert. Uit die eieren komen larven die eruit zien als kleine 
maden en zich dieper door het vruchtvlees vreten. Al na een 
paar dagen gaan ze verpoppen op een plekje dicht onder het 
oppervlak. Uit de poppen kruipen volwassen mannetjes en 
vrouwtjes die wegvliegen zodra ik het deksel optil, de biobak 
uit, op zoek naar een ander stuk fruit. 
 Onder biologen is de fruitvlieg vooral bekend als model 
voor de erfelijkheidsleer. Alles wat we weten over de genetica 
van lichaamskenmerken, over erfelijke ziektes en de gevolgen 
van inteelt, over genen en chromosomen, is begonnen met het 
fruitvliegje, aan het begin van de 20e eeuw. De Amerikaanse 
bioloog Morgan was een van de eersten die inzag dat fruit-
vliegjes erg makkelijke dieren waren voor erfelijkheids-
onderzoek. Hij kweekte lijnen met afwijkende kenmerken, 
zoals witte ogen, kleine vleugels, harige lijven, e.d. en kruiste 
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die met elkaar. Hij nam waar dat sommige kenmerken steeds 
met elkaar overerven, terwijl andere onafhankelijk van elkaar 
zijn. Daardoor ontstond het idee dat de erfelijke kenmerken 
geordend waren in lange slierten, waarvan elke cel er meerdere 
heeft. Hij noemde die slierten chromosomen. Nu weten we dat 
ze bestaan uit DNA. 
 Mijn meloen was biologisch, van de plaatselijke 
groenteboer. De biologie werd voortgezet in de biobak, want 
de schillen werden een liefdesnest en een kraamkamer en 
bovendien het begin van de moderne biologie. Misschien dat 
dit helpt als u last heeft van een fruitvliegenplaag deze zomer. 
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Hoogtevrees, geen schrijfangst 
 
“Nico, bestaat er een gierzwaluw met hoogtevrees?”, vroeg 
Bart me. “Of een mol met tunnelvrees, een vis met watervrees, 
een haas met pleinvrees of een regenworm die lijdt aan 
claustrofobie?” De vraag stellen is hem beantwoorden 
natuurlijk. Varkens lijden niet aan smetvrees en vleermuizen 
niet aan nyctofobie. 
 Kijkend naar de diverse fobieën is hoogtevrees wel het 
meest kenmerkende voor de mens, denk ik. Het heeft een 
duidelijke biologische functie: het voorkomt dat we ons 
begeven op plaatsen waar we vanaf kunnen vallen. Wij kunnen 
namelijk niet vliegen en ook niet van tak op tak springen. Wij 
zijn een dier dat op de grond leeft, dus hoogtevrees draagt bij 
aan onze overlevingskans. Soms is hoogtevrees zo sterk dat 
mensen die vanaf grote hoogte naar beneden kijken een 
aandrang voelen naar beneden te springen. De diepte trekt. Ik 
verklaar dat als een doorgeschoten uiting van onze natuurlijke 
neiging om op de grond te blijven. 
 Een tijdje geleden heb ik een keer mijn dakgoot 
schoongemaakt, want die liep over. De buurman had een lange 
ladder geregeld die tot aan het dak reikte. “Ik leg hem wel even 
in de voortuin, dan kun je hem ook gebruiken”, zei hij. Ik 
durfde natuurlijk niet toe te geven dat ik er tegenop zag, dus de 
eerstvolgende zaterdag zette ik de ladder tegen de dakgoot en 
ging naar boven met een emmer en een schepje. Ik heb op die 
dag onze goot uitgehaald, maar om te zeggen dat ik me er 
prettig bij voelde, nou nee. Nu laat ik het doen door 
schoonmaakbedrijf Harrie. 
 Wat me er indertijd doorheen hielp was een blik op mijn 
vertrouwde springstaart. Toen ik boven aankwam bij de goot 
was het eerste dat ik zag een mannetje, in de seksuele fase, 
herkenbaar aan de fel oplichtende witte banden op zijn 
antennes. Ik deed in die tijd proeven met deze insecten dus ik 
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herkende de soort direct. Ze horen eigenlijk thuis in de bodem 
en ze kunnen niet vliegen dus het was bijzonder dat ik er een in 
de dakgoot aantrof. Later heeft een promovendus van mij 
ontdekt dat deze dieren regelmatig omhoog kruipen in een 
boom en zich dan laten wegwaaien zodat ze zich over grote 
afstanden kunnen verspreiden. Als ze dan terecht komen in een 
dakgoot met een laag mos voelen ze zich volkomen thuis. 
 Dus nu weet ik: springstaarten en Harrie hebben geen last 
van hoogtevrees; ik wel, een beetje. Maar ik heb weer geen last 
van scribofobie. 
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Staren naar een maagd 
 
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat die Zwitserse berg de 
Junkfrau heette. Maar toen ik vorige week voor een congres 
een paar dagen in Interlaken was bleek dat ik het mis had: het 
is de Jungfrau. Geen jonkvrouw, geen adellijke dame in een 
kasteel, maar een jonge vrouw, een maagd. 
 Interlaken is een dorp van niks, kleiner dan Kudelstaart, om 
maar wat te noemen, maar het heeft iets wat geen enkel dorp in 
Nederland heeft: uitzicht op een berg. En wat voor een! Als je 
de Jungfrau ziet begrijp je direct waarom ze zo heet: ze is 
oogverblindend wit, zo wit en onbevlekt als een maagd hoort 
te zijn. De Zwitsers hebben duidelijk wat meer fantasie dan de 
Fransen, die hun berg gewoon de witte berg genoemd hebben. 
 Ik realiseerde me dat ik vooral onder de indruk was 
vanwege de witheid van de berg. Wit is niet alleen de kleur 
van onbevlektheid die past bij een maagd en een bruid, wit is 
ook de kleur van de majesteit, een kleur die je niet kunt 
negeren, een kleur waarvoor je buigt. 
 In de biologie zijn witte dieren altijd indrukwekkend, vooral 
als ze groot zijn. Denk maar aan de witheid van een ijsbeer. 
Maar het meest indrukwekkend zijn witte dieren van een soort 
die normaal niet wit is, zoals een wit paard, een witte olifant, 
of een witte tijger. De koningen van Zuid-Oost Azië hielden 
witte olifanten als symbool van hun grootsheid. Moby Dick, de 
bekende potvis uit het boek van Herman Melville, was niet 
voor niets wit; het witte symboliseerde zijn afschrikwekkende 
reputatie. Biologisch gesproken zijn witte dieren mutanten; ze 
missen het vermogen om pigment te maken. Maar omdat ze 
zeldzaam zijn en zich zo duidelijk onderscheiden dwingen ze 
respect af. 
 Ik moest op het congres in Interlaken allerlei ingewikkelde 
dingen doen voor de wetenschap: lezingen aanhoren en 
vergaderen over de Europese toxicologie. Maar het was mooi 
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weer en het terras trok. Vanaf de Kursaal in het centrum had je 
een adembenemend uitzicht op de Jungfrau. Ze lag er zo mooi 
bij in het septemberzonnetje en het uitzicht was zo prachtig dat 
je wel de hele dag op het terras had willen zitten en niks anders 
doen dan naar de berg staren. Ik voelde me als Kevin Ayers in 
zijn onderkoelde song uit 1970, “May I”: 
 Maagd, mag ik, 
 bij je zitten en naar je staren, 
 een tijdje. 
 Ik houd zo van het gezelschap 
 van je witheid. 
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Steunzolen voor een aapmens 
 
“Soms wandelt een mens net als een aap”. Dat concludeerde de 
Volkskrant vorige week naar aanleiding van een weten-
schappelijke publicatie van een Engelse onderzoeksgroep. Een 
journalist van de Volkskrant belde me op: wat ik daarvan 
vond, als evolutiebioloog. 
 De onderzoekers hadden mannen en vrouwen op een 
loopband laten lopen waarbij ze opnames maakten van de 
drukverdeling. Je kunt dat ook bij jezelf laten doen in een 
gespecialiseerde hardloopwinkel. Je krijgt dan een beeld van 
hoe de voet wordt neergezet en afgewikkeld. Normaal land je 
op de buitenkant van de hiel, daarna wordt het gewicht naar 
voren verplaatst en uiteindelijk gebruik je de grote teen bij de 
afzet. Bij het afwikkelen draait de voet een beetje om zijn as 
naar binnen; men noemt dat “pronatie”. Het is een bekende 
term in de wereld van de sportschoenen want de pronatie moet 
niet te klein zijn, maar ook niet te groot. Mensen die hun voet 
teveel kantelen lijden aan “overpronatie” en doen er goed aan 
anti-pronatieschoenen aan te schaffen, die extra steun bieden 
aan de binnenkant. 
 De Engelse onderzoekers hadden nu gevonden dat er tussen 
mensen grote verschillen zijn in de drukverdeling tijdens het 
lopen. Je zou denken: de mens loopt al zes miljoen jaar op 
twee benen en heeft dus tijdens zijn evolutie een optimale 
voetafwikkeling gekregen. Maar dat is niet zo: elke mens loopt 
anders. Dat is goed nieuws voor de sportschoenenverkopers. 
 Maar het bijzondere van de publicatie was dat de 
onderzoekers ook een bonobo en een orang-oetan over de 
rolbaan hadden laten lopen. Het bleek dat hun voetafdrukken 
in dezelfde range vielen als die van de mensen. Mensen en 
apen verschillen niet zo veel van elkaar in hun manier van 
lopen. 
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 Ik was nogal verrast door deze conclusie want de 
voetbeenderen van mensapen en primitieve mensachtigen zien 
er behoorlijk anders uit dan die van ons. Zuid-Afrikaanse 
onderzoekers concludeerden een paar maanden geleden nog 
dat onze voorouders een extreme vorm van overpronatie 
hadden. Uit de botten van een aapmens van 2 miljoen jaar oud 
concludeerden ze dat de voet tijdens het lopen sterk draaide, 
wat opgevangen werd door aanpassingen in de enkel en het 
kniegewricht. “De aapmens van 2 miljoen jaar geleden liep 
met een waggel”, zeiden ze. 
 Maar als bonobo’s en orang-oetans op een rolbaan niet te 
onderscheiden zijn van mensen, moet je hier misschien anders 
over denken. Met voetbeenderen die er anders uitzien kun je 
toch hetzelfde lopen. De aapmens had geen steunzolen nodig. 
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Grachtzwemmen 
 
Mijn zwager en schoonzus gaan aanstaande zondag meedoen 
aan de Amsterdam City Swim, een zwemwedstrijd door de 
Amsterdamse grachten van 2013 meter. Ik zei: “Mij niet 
gezien!” 
 Ik moest denken aan de tijd waarin ik met mijn vrouw op 
een schip in het centrum van Amsterdam woonde. Het was een 
originele binnenvaartklipper met Deutz motor. Ik onderhield 
het schip terwijl de eigenaar een wereldreis maakte. We 
woonden in de roef, waar je amper je kont kon keren, maar het 
was er wel sfeervol met het gelakte houten beschot. Omdat al 
onze vrienden op kamers woonden was ons schip een vaste 
ontmoetingsplek met vrije opgang. 
 Als je dicht op het water leeft zie je goed hoe vies de 
grachten kunnen zijn. In die tijd smeet een Amsterdammer 
alles waar hij mee verlegen zat in de gracht, hele vuilniszakken 
tegelijk. Elke zaterdag was ik bezig om de drijvende rotzooi te 
verwijderen die zich verzamelde tussen het schip en de wal. 
Een keer werd er zelfs voor de ogen van mijn vrouw een lijk 
uit het water getakeld, in een dichtgenaaide linnen zak. Ik had 
al een paar dagen met een pikhaak geprobeerd die zak weg te 
krijgen. Ik overdrijf niet. Het bleek een Chinees te zijn die 
overleden was aan een overdosis, waar zijn vrienden even geen 
raad mee wisten. 
 Bij het schip hoorde ook een sloep waarmee we regelmatig 
op de Amsterdamse grachten roeiden. Vanaf het water is 
Amsterdam prachtig. Zelfs gewone straten waar je elke dag 
langs fietst zien er schilderachtig uit. Maar de grachten in het 
centrum stonken als een open riool. We voeren een keer door 
de Oudezijdskolk toen een vrouw vanaf het bruggetje in de 
Zeedijk haar toiletemmer leegde. Gelukkig zag ze ons nog net 
op tijd. 
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 Bij de uitzending van het Prinsengrachtconcert leerde ik dat 
de Amsterdamse grachten dit jaar hun 400-jarig bestaan vieren. 
Ik durf te beweren dat van die 400 jaar de grachten zeker 370 
jaar totaal ongeschikt, zelfs gevaarlijk, waren om in te 
zwemmen. Dat het nu wel kan is een enorme overwinning voor 
het milieu. Zelfs een prinses sprong in de gracht en het 
bekwam haar goed want ze werd koningin. 
 Mijn zwager werkt bij Waternet, de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de rioolwaterzuivering in de regio 
Amsterdam. Ik zei: het is dankzij jullie, en een hele generatie 
van microbiologen, milieutechnologen en ecologen dat zo’n 
grachtenzwem nu mogelijk is. Laten we niet vergeten hoe met 
hulp van de wetenschap de waterkwaliteit zo ontzettend 
opgeknapt is. 
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Een succesvolle date 
 
“Dating draait om het wekken van vertrouwen”, zei ik tegen 
Saskia Roskam, een medewerkster van een bedrijf dat 
zoekmachines maakt voor het internet. Ze interviewde me via 
de telefoon om een stukje te maken voor een dating website. 
Hoe zit dat bij dieren? Ik legde uit dat bij veel dieren het 
bedrijven van de liefde een gevaarlijke bezigheid is. Als het 
niet goed gaat lopen de avances uit op een gevecht of wordt de 
partner opgegeten. 
 “Denk maar aan spinnen” zei ik. Spinnen hebben acht ogen, 
maar daarmee kunnen ze geen duidelijk beeld vormen van de 
omgeving. Dat betekent dat ze erg voorzichtig zijn met dichtbij 
andere spinnen te komen. Maar om te copuleren moet dat wel 
gebeuren natuurlijk. 
 Bij wolfspinnen is uitvoerig onderzocht hoe dat in zijn werk 
gaat. Het spinnenmannetje heeft zijn sperma gedeponeerd in 
een kolfje aan het uiteinde van zijn palpen; dat zijn de tasters 
aan de voorkant, die eruit zien als poten. Met de palp moet hij 
onder het achterlijf van een vrouwtje zien te komen om zijn 
zaad in de vrouwelijke geslachtsopening te pompen. 
 Maar het vrouwtje is op haar hoede. Wat is dat voor beest 
dat daar aankomt? Is het een soortgenoot? Is het een mannetje? 
Duld ik dat mannetje dicht bij me? Dat zijn precies de 
dilemma’s bij het daten. 
 De date van een spin heeft heel wat voeten in de aarde. Als 
een mannetje het idee heeft dat hij tegenover een vrouwtje 
staat heft hij zijn palp omhoog en laat hem trillend weer 
langzaam zakken. Dan doet hij hetzelfde met zijn andere palp. 
Dat kan zo uren doorgaan, totdat het vrouwtje in de juiste 
stemming is en toelaat dat het mannetje op zijn achterlijf klimt 
om zijn spermakolfjes te lozen. 
 Dat kan alsnog gevaarlijk zijn want bij sommige spinnen 
wordt het mannetje na de daad onmiddellijk ingesponnen om 
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later opgegeten te worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de 
tijgerspin. Zodra de geruststellende invloed van het 
paringsgedrag verdwenen is, overheerst weer de agressie en 
wordt het mannetje als prooi beschouwd. 
 Saskia was een beetje teleurgesteld door dit antwoord. Ze 
had liever iets gehoord over de liefde van paarden of honden. 
Maar ook spinnen kunnen behulpzaam zijn bij het toepassen 
van de juiste dating-strategie: de man moet duidelijke signalen 
afgeven die laten zien dat hij geen kwaad in de zin heeft 
waardoor de vrouw op haar gemak gesteld wordt en hem 
vertrouwt. Alleen dan kan er een klik ontstaan. 
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Spinnenweek 
 
Vroege Vogels heeft deze week uitgeroepen tot nationale 
spinnenweek. Iedereen wordt opgeroepen om in zijn omgeving 
spinnen te tellen. Jinze Noordijk van Naturalis, die de 
gegevens verzamelt, hoopt dat de spinnenweek zal bijdragen 
aan wat meer begrip voor deze uiterst nuttige diergroep. 
 Om de zaak een beetje doenbaar te maken heeft Jinze een 
zoekkaart gemaakt met plaatjes van 24 spinnen. Vorig jaar was 
de kruisspin de meest waargenomen soort. Zijn herkenbaarheid 
als vertegenwoordiger van de katholieke kerk onder de spinnen 
draagt daar zeker aan bij. Toch vormen die 24 spinnen op de 
zoekkaart maar een klein deel van de 640 spinnensoorten in 
Nederland. Een heleboel staan er niet op. Met name was ik 
teleurgesteld dat mijn favoriete spin ontbrak: Pisaura 
mirabilis! 
 Ik heb vrij goede herinneringen aan Pisaura. Jarenlang 
leidde ik een veldexcursie waarin ik met de eerstejaars 
biologen naar de Crailose heide ging. Direct bij aankomst 
sloegen we rechtsaf en daar was een kuil waar we halt hielden. 
Er waren studenten bij die onmiddellijk wat kleren uittrokken 
en in de zon gingen liggen, maar dat was niet de bedoeling. Ik 
gaf ze allemaal een potje en beval ze 10 minuten te gaan 
zoeken naar een dier; daarna liet ik de potjes rondgaan en 
vertelde er het een en ander bij. 
 Het grappige was, elk jaar kwam al na een minuut een 
student opgewonden naar me toe: “Moet je zien wat een grote 
spin ik hier heb!”. Kijkend naar het glazen potje kon ik dan op 
een afstand van twee meter zeggen: “Dat is Pisaura mirabilis”. 
Het was altijd waar. Die spinnen zaten, jaar in jaar uit, bij die 
ene kuil aan het begin van de Crailose hei. Maar de studenten 
stonden versteld dat ik onmiddellijk de soort herkende, met 
Latijnse naam. 
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Pisaura staat onder biologen bekend om zijn baltsgedrag. Als 
een mannetje een vrouwtje zoekt om mee te paren draagt hij 
een prooi met zich mee, die hij netjes inspint. Deze zijden 
‘bruidsgift’ geeft hij aan het vrouwtje. Terwijl het mannetje 
zijn gang gaat eet het vrouwtje de prooi op. En bovendien: hoe 
groter het huwelijkscadeau, des te eerder is het vrouwtje 
geneigd om het mannetje toe te laten tot haar intieme delen. 
 Ik denk dat Pisaura mirabilis niet alleen in Crailo voorkomt 
maar overal in Nederland. Dus ik hoop dat u in de laatste twee 
dagen van de spinnenweek nog op jacht gaat en ingedachte zijn 
baltsgedrag, de huwelijksgift en de studentes op de hei, 
Pisaura mirabilis rapporteert bij Vroege Vogels, met de 
groeten van Nico. 
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Man, tasloos 
 
“Wat een leuke tas heb je”, zei ik tegen Ria die bij me aan tafel 
kwam zitten bij de receptie. Het was een mooi bruin gladleren 
tasje dat goed rechtop bleef staan en handige vakjes had. “Ik 
kan nooit een tas vinden”, zei ik. “Het is altijd behelpen. Hij is 
te klein, te groot, met teveel binnenwerk, met een slechte 
sluiting, met een gladde draagband die steeds van je schouder 
afglijdt, enzovoort. Je loopt eigenlijk altijd met een 
suboptimale tas. Vrouwen hebben dat probleem niet omdat zij 
veel meer keus hebben. Als je in een tassenwinkel komt zie je 
honderd verschillende damestassen tegen drie mannentassen”. 
 Dat vrouwen meer mogelijkheden hebben om zich te 
versieren en te onderscheiden geldt niet alleen voor tassen. 
Afgelopen dinsdag bij Prinsjesdag kon je zien hoe 
verschillende vrouwelijke ministers, staatssecretarissen, 
Kamerleden en echtgenotes van ministers zich uitdosten met 
een opvallende hoed. Er was er niet één hetzelfde. De mannen 
daarentegen waren allemaal gekleed in een saai donker 
kostuum met stropdas. Als er al een man bij was die probeerde 
op te vallen maakte hij zich gelijk belachelijk, zoals Ronald 
Plasterk met zijn baard. 
 Halina Reijn zocht het bij de uitreiking van de toneelprijzen 
in een avondjurk met split, twee splitten zelfs, een van boven 
en een van beneden, die beide zo diep waren dat er nog dagen 
over nagepraat werd. Wat Pierre Bokma droeg is iedereen 
alweer vergeten, terwijl hij toch ook een belangrijke prijs won. 
 In het dierenrijk is het precies andersom. Er is weliswaar 
een aantal dieren waarvan de vrouwen groter zijn dan de 
mannen, maar als het gaat om extravagante kenmerken of 
extreme versieringen moet je toch meestal bij de mannen zijn; 
denk maar aan fazanten, pauwen en paradijsvogels. Bij vrijwel 
alle vogels zijn het de mannetjes die het meest opvallen, als 
een vrouwelijk Kamerlid bij Prinsjesdag. 
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 Een extreem voorbeeld zijn de oogsteelvliegen. Bij die 
insecten staan de ogen op steeltjes, die naar de zijkant 
uitsteken. Bij de mannetjes zijn die oogstelen belachelijk lang, 
soms nog langer dan het lichaam. Dat lijkt een enorm nadeel 
bij het vliegen, maar toch krijgen mannetjes met de aller 
langste oogstelen de meeste nakomelingen omdat ze geprefe-
reerd worden door vrouwtjes. De vrouwtjes beschouwen die 
lange oogstelen als een teken van sterkte. Darwin heeft dit 
principe van seksuele selectie al beschreven. 
 Bij de mens werkt het andersom. De man is het saaie 
geslacht en de versieringen zijn voor de vrouwen. Het is een 
lot dat ook ik moet dragen: saai te zijn en tasloos. 
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Koffie met substantie 
 
Om de een of andere redenen is het in Indonesië goed 
doorgedrongen dat ik dol ben op koffie, want elke keer als ik 
Indonesische bezoekers krijg nemen ze koffie voor me mee. 
Ook mevrouw Tari, mijn Indonesische gast die ik vorige week 
van Schiphol haalde, had wel vijf soorten koffie als cadeautje 
meegebracht, o.a. een pak heerlijke Arabica uit Banaran, een 
koffieplantage ten zuiden van Semarang, waar ik vaak even 
halt hield op reis door Java. 
 Inderdaad houd ik erg van koffie. In Indonesië krijg je vaak 
kopi tubruk, d.w.z. gemalen zwarte koffie waar kokend water 
opgegoten wordt. De koffie drink je op nadat de prut is 
bezonken. Je moet alleen uitkijken dat ze er geen suiker bij 
doen. Daarom moet je er ook altijd luid en duidelijk “pahit” bij 
zeggen, wat “bitter” betekent. 
  Tari had er ook een pakje kopi luwak bij gedaan, een 
exclusieve soort koffie die gebrand is van bonen die opgegeten 
zijn door civetkatten. Civetkatten eten graag de bessen van 
koffiestruiken, waarbij de pitten in de uitwerpselen terecht 
komen. Als je die pitten verzamelt, spoelt en brandt krijg je 
een koffie met een heel bijzondere smaak. In Nederland is het 
peperduur, je betaalt ongeveer 50 euro voor een pak. 
 Wat precies zo’n speciale smaak geeft aan kopi luwak is niet 
bekend. De spijsverteringsenzymen van de civetkat werken 
kennelijk ook door op de koffieboon, waardoor de 
samenstelling anders wordt. Of misschien zit het hem in 
restanten van de uitwerpselen die meegebrand worden? 
 Omdat kopi luwak zo duur is wordt er ook vaak mee 
gesjoemeld. Een paar maanden geleden verscheen er een 
wetenschappelijk artikel van een stel Japanners die een 
methode ontwikkeld hadden om door chemische analyse kopi 
luwak te onderscheiden van andere koffiesoorten. Het is niet 
eens moeilijk; ik zou het bij ons op het laboratorium vrij 
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gemakkelijk kunnen doen. Het verschil zit in het gehalte aan 
appelzuur en citroenzuur, die in kopi luwak ruim twee keer zo 
hoog zijn als in gewone koffie. Ook andere stoffen verschillen 
maar als je deze twee meet heb je al voldoende bewijs. 
 Thuis genoot ik van de kopi luwak tubruk pahit. De 
gelukzalige sfeer van Banaran kwam over me heen. Waren het 
de hoge concentraties appelzuur en citroenzuur, waardoor ik 
me zo goed voelde, kwam het door het vriendelijke gebaar van 
Tari, of doordat die koffie zo duur is? Ik denk dat het kwam 
doordat er een substantie door mijn lichaam stroomde 
afkomstig van de uitwerpselen van een civetkat. 
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Overleven in de urbane wildernis 
 
Matt, mijn Amerikaanse post-doc op de VU, zag mij aan 
komen rijden op de fiets en zei: “Rijd jij elke dag van het 
station naar de universiteit? Maar dat is levensgevaarlijk, met 
al dat verkeer dat kriskras door elkaar flitst!” Ik realiseerde me 
dat ik zo gewend ben aan de stedelijke wildernis dat ik me niet 
meer verbaas over het gevaar. 
 Toevallig werd diezelfde middag mijn aanpassingsvermo-
gen weer eens zwaar op de proef gesteld. Terugrijdend naar het 
Centraal Station kwam ik aan bij het Spui, waar de 
Nieuwezijds Voorburgwal afgesloten bleek. Normaal vind ik 
wel een doorgang, maar dit keer stond er een verkeersregelaar 
die te dik was om langs te rijden. Er zat niets anders op dan 
rechtsaf het Spui op te draaien en via het Rokin en het Damrak 
verder te gaan. Maar even verderop bleek dat ook het Damrak 
afgesloten was en daar verwees de verkeersregelaar me naar de 
Warmoesstraat, met een gebaar van “zoek het verder zelf maar 
uit”. Nu vraag ik je: de Warmoesstraat! Daar kun je helemaal 
niet fietsen want daar lopen wel duizend mensen op straat. 
 Aangekomen op de Prins Hendrikkade kwam ik vervolgens 
terecht in een enorme menigte van fietsers terwijl honderden 
toeristen zich daartussendoor een weg probeerden te banen. 
Vanaf het Damrak reed een grote touringcar door het rode licht 
die vervolgens midden op het kruispunt vastliep, waarbij de 
hele meute zich er langs moest wurmen. Dat ging niet zonder 
gevloek. 
 In zulk soort situaties heb ik geleerd: verspil je energie niet 
aan Tsjechische touringcars of ossen van taxichauffeurs, ga 
niet als een gek schelden of bellen, maar zoek soepeltjes een 
gaatje waar je door kunt glippen. Blijf vooral rijden want dan 
houd je vaart en ben je wendbaar. 
 Deze strategie heeft me tot nu toe ver gebracht want ik rijd 
nog steeds schadevrij. Ik ben in al die jaren twee keer tegen 
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een voetganger op gereden en drie keer tegen een andere 
fietser, maar taxi’s die geen voorrang verlenen, trams die door 
het rode licht rijden, bussen die over de trambaan scheuren, en 
auto’s die je afsnijden op zoek naar een parkeerplaats hebben 
mij nog nooit te pakken gekregen. 
 Ik zei tegen Matt: “Het is een strijd om het bestaan, elke dag 
weer. Het is net evolutie. Sla Darwin er maar op na. Ik ben een 
overlever, aangepast aan de urbane wildernis”. 
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Geurenavond 
 
Mijn vrouw was uitgenodigd voor een geurenavond, maar ze 
kon niet. ”Zal ik gaan?” vroeg ik. “Dat heeft geen nut want jij 
ruikt toch niks”, zei ze. “En bovendien, die geurenavond gaat 
niet zomaar over luchtjes, het gaat erom wat geuren met je 
doen”. 
 Juist daarom zou ik naar een geurenavond moeten gaan, 
want inderdaad doen geuren wat met je. De reden daarvoor is 
een hele biologische: het waarnemen van geuren is diep 
verankerd in de hersenen van ons als zoogdier. We zien dat 
bijvoorbeeld bij muizen. De hersenkern waarin de reukzin 
waargenomen wordt is sterk verbonden met het gedeelte dat 
verantwoordelijk is voor het vastleggen van herinneringen en 
plaatsen. De uitgebreidheid van die zenuwverbindingen geeft 
aan dat knaagdieren een goed geheugen hebben voor geuren. 
Dat is direct te begrijpen als je ziet hoe intensief muizen bezig 
zijn met het continu snuffelen aan alles om zich heen. Al die 
geuren moeten ze onthouden en ook de plaatsen waar ze 
geroken worden. Hun wereld bestaat uit geuren. 
 De situatie bij knaagdieren is op te vatten als de voor-
ouderlijke toestand voor de zoogdieren. Later in de evolutie, 
bij de apen, is de verbinding tussen het reukcentrum en de 
herinneringen veel minder uitgebreid geworden. De snuit van 
een aap is verkort vergeleken met andere zoogdieren en het 
reukorgaan is verkleind. Bij de mens is de reukzin nog verder 
achteruit gegaan. 
 Toch zit er nog iets van een zoogdier in ons. Ook bij ons 
kunnen geuren heel sterke herinneringen en emoties oproepen. 
Het gaat vaak onbewust. Soms, als ik ’s middags door de 
Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam fiets, komt er opeens een 
heerlijk gevoel van verwondering over me heen, iets met een 
oosterse sfeer. Waar komt dat vandaan? Ik ging er op letten 
totdat ik er achter was: het is een vleug van de bazaar in 
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Isfahan, een plaats in Iran waar ik vroeger geweest ben. In een 
oosterse bazaar hangt een heel kenmerkende lucht; diezelfde 
lucht komt uit een winkel in de Spiegelstraat. Misschien 
verkopen ze daar Perzische tapijten? 
  Vanwege onze evolutionaire geschiedenis zijn geuren sterk 
geassocieerd met gevoelens, herinneringen en plaatsbepaling. 
Wij doen er niet zoveel meer mee, maar onze voorouders, de 
primitieve zoogdieren, beleefden de hele wereld via geuren. 
Die connectie zit nog steeds ergens in onze hersenen. Mijn 
vrouw dacht dat ik haar voor de gek wilde houden, maar het is 
echt zo. Het is de muis in hun hoofd die de dames naar een 
geurenavond drijft. 
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De kauw 
 
De kauw leert. En wij hebben daar last van. Kauwen zijn 
slimme dieren. Ze zitten bij de supermarkt op de fietssturen te 
wachten tot de klant met zijn winkelwagentje de deur uitkomt. 
Klant laadt boodschappen in de stuurtas en gaat dan het 
winkelwagentje wegzetten. Daar heeft de kauw op gewacht. 
Hij vliegt naar de fiets en pikt vanaf het stuur de plastic zakken 
open waarvan hij weet dat er brood in zit of iets anders 
eetbaars. Waar ik woon kun je haast niet meer met goed 
fatsoen je winkelwagentje wegzetten, want bij terugkomst zijn 
je boodschappen geplunderd door de kauwen. 
 Het deed me denken aan de pimpelmezen in Zuid-Engeland 
in de jaren vijftig. Ook toen was het op den duur onmogelijk 
voor de melkboer om de volle melkflessen op de stoep te 
zetten, want de pimpelmezen kregen in de gaten dat als je de 
aluminium dop kapot pikt, daaronder een heerlijk laagje room 
zat. 
 Biologen hebben er indertijd veel onderzoek naar gedaan. 
De vraag is, leren de dieren het van elkaar? Als je een mees 
bent en je ziet dat Pietje Pimpel lekker van de melk zit te 
snoepen, krijg je dan het idee: dat kan ik ook. Of is het zo, 
omdat mezen nu eenmaal in alles pikken dat ze ieder voor zich 
ontdekken dat er onder die doppen wat te halen valt? 
 Indertijd was de uitslag dat de pimpelmezen wel degelijk 
leerden van elkaar. Dat was een nogal belangrijke conclusie. 
Want als een dier een soortgenoot kan imiteren, betekent het 
dat hij zich een beeld kan vormen, in zijn eigen hersenen, van 
die soortgenoot. Hij moet begrijpen dat de ander beloond 
wordt en dan zelf die beloning ook gaan opzoeken. Dat is best 
wel ingewikkeld. Er gaat meer om in de mezenhersenen dan je 
denkt. Maar met deze verklaring kun je ook begrijpen waarom 
het pikgedrag zich zo snel verspreidde. Het ontstond in 
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Southampton, maar verspreidde zich in een paar jaar over heel 
Zuid- Engeland. 
 Hetzelfde is nu aan de hand met de kauwen, denk ik. 
Kareltje Kauw leert van zijn soortgenoten. Waar het begonnen 
is weet ik niet maar de kauwen in mijn omgeving hebben de 
slag te pakken. 
 Kauwen hebben het ook voorzien op vuilniszakken, 
waardoor het een rommel wordt op straat. De richtlijn van de 
gemeente is dat je je vuilnis goed moet verpakken en niet de 
avond van te voren moet buiten zetten. Maar dat lost het 
probleem niet op. Kauwen zijn in staat om binnen 10 minuten 
een geweldige puinhoop te maken van een paar vuilniszakken. 
Ze zitten gewoon op de loer en het zou me niet verbazen als ze 
weten op welke dag in welke wijk de vuilnis buiten gezet 
wordt. 
 Mensen en wilde dieren verdragen zich niet altijd goed met 
elkaar. Maar mijn stelling is: wij hebben vooral last van 
slimme dieren, dieren die kunnen leren. Dus mochten wij als 
soort uitsterven, wat zeer waarschijnlijk zal gebeuren, dan is 
mijn gok: misschien de pimpelmezen,  maar zeker de kauwen 
nemen de wereld over. 
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In het nirwana 
 
Even, een uurtje maar, was ik in het nirwana: de hoogste etage 
van de Borobudur-tempel op Midden Java, Indonesië. 
Borobudur is een kolossaal bouwwerk uit de negende eeuw na 
Christus dat als een heuvel uit het landschap oprijst en nog 
steeds een belangwekkend heiligdom is voor het Boeddhisme. 
Borobudur wordt vaak genoemd als Indonesië’s zevende 
wereldwonder, hoewel blijkens een wereldwijde peiling vorig 
jaar het monument nu plaats heeft moeten maken voor de 
komodovaraan. 
 Ik logeerde in het Manohara-hotel dat gelegen is op het 
terrein van de tempel. De katholieke universiteit van Semarang 
organiseerde daar een conferentie, waar ik te gast was. Op de 
conferentie waren ook een aantal studenten uit Polen en 
Slowakije, die toevallig een cursus volgden op de universiteit. 
Die studenten liepen er Europees bij, d.w.z. luchtig, wat gezien 
de hitte wel begrijpelijk was maar in het overwegend 
islamitische Indonesië discussie opriep. De decaan van de 
faculteit vroeg mijn advies: “Die studenten zijn gekleed alsof 
ze naar het strand gaan; wat moet ik daar nu mee?” Ik zei: 
“Gewoon laten lopen. Laat zien dat jouw universiteit open 
staat voor diversiteit; er zijn al genoeg fanaten met lange tenen 
die zich storen aan alles wat niet in hun kraam te pas komt.” 
Semarang heeft een traditie van tolerantie en diversiteit omdat 
er zich van oudsher veel handelaren en zeelieden gevestigd 
hebben. In dat opzicht lijkt het wel wat op Amsterdam. 
 Dus ik ging met de schaars geklede Poolse meisjes de 
Borobudur op. De tempel heeft vijf opeenvolgende terrassen 
en als je het goed doet loop je elke etage helemaal rond, 
rechtsom, voordat je de trap opgaat naar de volgende etage. 
Het eerste terras is dat van de wereldse verlangens zoals bezit, 
woede en begeerte. Door op te stijgen naar de volgende 
terrassen laat je die wereldlijke verlangens achter je. 
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Aangekomen op het bovenste terras heb je alle driften 
uitgebannen en bereik je een toestand van volledige leegte en 
gelukzaligheid, het nirwana. 
 Kijkend als bioloog vond ik de Borobudur tegelijkertijd een 
model voor de menselijke geest. De biologische driften en 
begeertes zijn in de oudste, onderste hersengedeeltes 
gelokaliseerd, ook wel genoemd het limbisch systeem, terwijl 
bij de mens daarbovenop de cortex sterk is ontwikkeld. Door 
gebruik te maken van de prefrontale cortex waarin functies 
zoals concentratie, aandacht en nadenken gelokaliseerd zijn 
kunnen wij onze driften controleren en kanaliseren. 
 Op de bovenste verdieping van de Borobudur aangekomen 
liep ik even mee met een stel boeddhistische monniken uit 
Thailand die al zingend rond de grote centrale stupa trokken. 
Maar met die Poolse meisjes erbij lukte het maar gedeeltelijk 
om een toestand van volledige leegte te bereiken. Weliswaar 
moesten we allemaal een sarong dragen, maar die bedekte 
alleen de benen en liet de schouders vrij. 
 Maar ik dacht: in de hersenen zijn onze zogenaamde hogere 
gedachtes ook niet los te zien van de biologische driften. 
Sterker nog, ze zijn er innig mee verbonden; juist uit de 
combinatie van begeerte en verstand ontstaan de mooiste 
dingen: muziek en creatieve vormgeving. Alle onderdelen van 
de hersenen werken met elkaar samen. Evenzo zou de bovenste 
verdieping van de Borobudur niet kunnen functioneren zonder 
een stevig fundament. Geen nirwana zonder wereldlijke 
verlangens! 
 Terwijl we naar beneden afdaalden maakte ik de studenten 
deelgenoot van mijn biologisch geïnspireerde filosofie van de 
koude grond. Ze verbaasden zich over de rol die ze gespeeld 
hadden. Gelouterd keerden we terug naar de aarde, waar we 
onze sarongs weer af deden. 
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Russen 
 
De vooroordelen over Russen, dat het allemaal lomperiken, 
vechtersbazen en dronkenlappen zouden zijn, worden van alle 
kanten van stal gehaald om het gelijk van Nederland aan te 
tonen in de serie diplomatieke affaires die we de laatste weken 
meemaken. Hoewel ik moet toegeven dat ook de Russische 
collega’s die ik persoonlijk ken zonder uitzondering van een 
flinke slok houden heb ik toch heel goede herinneringen aan de 
keren dat ik in Rusland geweest ben. 
 Waar maak je mee dat de helft van de forenzen in de metro 
een boek leest? Niet in de metro van Amsterdam; daar lezen 
mensen een futiel reclamekrantje met alleen maar nieuws over 
televisiesterren. In de metro van Moskou zie je mensen om je 
heen boeken van Paustovski lezen of korte verhalen van 
Tsjechov. In Rusland is een levendige aandacht voor literatuur, 
niet alleen in kwaliteitskranten maar ook onder gewone 
mensen, in de metro. De belangstelling voor lange verhalen 
met ingewikkelde relaties tussen mensen die zich gaande het 
boek ontwikkelen, plus prachtige beschrijvingen van situaties 
en landschappen met eindeloze treinreizen, die belangstelling 
dreigen wij te verliezen. 
 Verder kan ik ook erg waarderen dat in Rusland veel 
aandacht is voor wiskunde. In plaats van de verhaaltjes-
wiskunde bij ons leren de scholieren daar echte sommen op te 
lossen. Daardoor kon ik vorig jaar een Russische promovenda 
aannemen voor een project waarin veel gerekend moet worden. 
Ik heb nog nooit iemand gezien die zo snel de meest complexe 
computerprogramma’s kon gebruiken voor onze grootschalige 
DNA-analyse. 
 Dat West-Europeanen een raar beeld hebben van Russen is 
ook bekend uit de evolutiebiologie. Toen halverwege de 19e 
eeuw in de Neandervallei de fossielen van een nogal fors 
uitgevallen mensachtige ontdekt werden, wist men daar 
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aanvankelijk geen raad mee. De botten waren zo verschillend 
van die van mensen dat het fossiel wel iets bijzonders moest 
zijn. Allerlei theorieën deden de ronde en één van de raarste 
vind ik wel die van de Duitse dokter Rudolf Virchov die rond 
1860 beweerde dat het neanderthalerfossiel toebehoorde aan 
een kozak die met paard en al in het moeras was gezakt in de 
strijd tegen Napoleon. Wat voor beeld van Russen heb je, als je 
een neanderthaler vergelijkt met een Rus? Het is moeilijk te 
begrijpen dat iemand dit serieus kon beweren. 
 Vergeet het clichébeeld van Virchov. Russen hebben een 
echte volksliteratuur van hoog niveau, ze zijn ons de baas in 
wiskunde en zoals Sting al zong in 1985, ze houden van hun 
kinderen net als wij. 
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Mens steeds mooier 
 
Worden mensen steeds mooier? Je zou het wel zeggen als je 
om je heen kijkt op straat of in een collegezaal met studenten. 
Grotendeels is dit natuurlijk toe te schrijven aan gezonde 
voeding, goede tandverzorging, gebitscorrecties en het gebruik 
van make-up. Daardoor ziet een groep studenten er 
tegenwoordig aantrekkelijker uit dan toen ik zelf studeerde, 
denk ik. Er zijn haast geen jonge mensen meer met rotte tanden 
of een scheve neus. 
 De vraag is, is schoonheid ook onderworpen aan evolutie? 
Zijn wij tegenwoordig mooier dan de mensen in de 
Middeleeuwen, niet alleen omdat we minder vaak ziek zijn en 
onszelf beter verzorgen, maar ook doordat de genetische 
aanleg voor schoonheid toegenomen is? Ik kom op deze vraag 
vanwege een discussie die ik had met de studenten over mijn 
favoriete onderwerp: evolueert de mens nog? Eén van de 
studenten voerde aan dat de aantrekkelijkheid van de mens 
toeneemt door evolutie. 
 Het is niet onmogelijk. De gemiddelde schoonheid zou toe 
kunnen nemen als knappe vrouwen gemiddeld meer kinderen 
krijgen doordat ze vaker door mannen worden gekozen. Dat 
mannen hun partner selecteren op uiterlijke kenmerken is 
overduidelijk. Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog 
Michael Cunningham blijkt dat mannen een voorkeur hebben 
voor jonge kenmerken, vooral in het midden van het gezicht. 
Deze regel blijkt op te gaan voor alle mannen ter wereld. 
 Omgekeerd hebben vrouwen een voorkeur voor typisch 
mannelijke kenmerken, zoals een uitgesproken kaaklijn. 
Bovendien blijkt het ook zo te zijn dat hoe knapper de vrouw, 
des te meer ze de mannelijke kenmerken in het gezicht van een 
potentiële partner mee laat wegen. Dit speelt trouwens vooral 
een rol bij het aangaan van een seksuele relatie en minder als 
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vrouwen de partner beoordelen als een levensgezel voor de 
lange termijn. 
 Maar kan de voorkeur van mannen en vrouwen voor 
aantrekkelijke gezichten een evolutionair voordeel hebben? 
Dat zou het geval zijn als aantrekkelijkheid verband houdt met 
biologische vruchtbaarheid. Die relatie is niet zo duidelijk. 
Vruchtbaarheid is wel gerelateerd aan de vorm van het 
lichaam, met name aan de verhouding tussen taillewijdte en 
heupwijdte, maar er is geen duidelijk verband met een 
aantrekkelijk gezicht. 
 De studente die de opmerking maakte in de collegezaal was 
zelf het levende bewijs van de stelling dat mensen steeds 
mooier worden. Maar of het door evolutie komt, dat acht ik 
niet bewezen. Als je als man op zoek bent naar een vruchtbare 
vrouw kun je beter naar haar maten kijken dan naar haar 
gezicht. 
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Het puttertje 
 
Ik moest een maand wachten op de Engelse uitgave, die later 
kwam dan de Nederlandse vertaling, maar sinds vorige week 
heb ik hem: het nieuwe boek van Donna Tartt, “Het puttertje”. 
Het is zo’n boek waarin je vanaf de eerste bladzijde een 
meesterwerk herkent. Je laat je gelijk meevoeren met de mooie 
lange zinnen. Ik heb hem nog niet uit dus ik vertel er hier niks 
over; ik beperk me tot de titel. 
 De Nederlandse titel “Het puttertje” is helemaal terecht, 
want het boek gaat over het beroemde schilderij van Carel 
Fabritius uit 1654, waarop een puttertje, ook genoemd 
distelvink, is afgebeeld. In het Engels heet het boek “The 
Goldfinch”, wat de Engelse naam is voor dezelfde vogelsoort. 
Je zou dat gemakkelijk fout kunnen vertalen met “goudvink”, 
maar dat is in het Nederlands een andere vinkensoort. De 
Nederlandse goudvink heet in het Engels “bullfinch”, wat 
letterlijk “stiervink” betekent. Dat slaat op de dikke en stevige 
nek van deze vinkensoort. Eigenlijk zouden de Engelsen de 
appelvink zo moeten noemen want die heeft een nog steviger 
nek dan de goudvink. Maar de appelvink heet in het Engels 
“hawfinch”, wat letterlijk “haagvink” betekent. Dat vind ik ook 
weer niet zo’n geslaagde naam want als er één vink is die je 
altijd in een haag ziet dan is het de groenling. Die heet in het 
Engels trouwens “greenfinch”, wat een goede naam is want 
groen is ie. 
 Het schilderijtje van Fabritius (het is een klein ding) hangt 
in het Mauritshuis in Den Haag, waar ook het “Meisje met de 
parel” van Vermeer te bewonderen is. Ook over dat schilderij 
is een boek geschreven, door de Engelse schrijfster Tracy 
Chevalier. Het is een van de mooiste boeken die ik ooit 
gelezen heb. Chevalier heeft later nog een prachtige historische 
roman geschreven over het maken van een kunstwerk, het 
wandtapijt “De jonkvrouw en de eenhoorn”. Dat boek gaat 
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over de weefindustrie van Noord-Frankrijk in de zestiende 
eeuw en het voor die tijd schandaleuze ontwerp van de 
tapijtenmaker. 
 Zo doordenkend over boeken en schilderijen ontdekte ik bij 
mezelf een neiging die ik nog niet eerder herkend had: ben ik 
een liefhebber van historische romans over beroemde 
kunstwerken? Lezer, help me: welke boeken zijn er nog meer 
geschreven over het maken van schilderijen? Schilderijen 
waarbij de tranen in je ogen schieten als je er in het museum 
voor staat, zoals “De hooiwagen” van Jheronymus Bosch, “De 
hofdames” van Velázques, “De geboorte van Venus” van 
Botticelli. Allemaal moet ik ze lezen. 
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Bioloog schiet orang-oetan 
 
Vorige week herdachten de biologen Alfred Russel Wallace, 
die 100 jaar geleden overleed. Hij wordt meestal in één adem 
genoemd met Charles Darwin. Beiden waren Engelse biologen 
die onze kijk op de wereld ingrijpend veranderd hebben. 
Planten en dieren waren geen onveranderlijke, door God 
geschapen wezens, maar ze konden onder invloed van het 
milieu veranderen en zelfs nieuwe soorten voortbrengen. Dat 
gold ook voor de mens. 
 Darwin was een aristocraat van rijke komaf. Hij kon zijn 
hele leven in zijn landhuis proeven doen, corresponderen met 
de hele wereld en boeken schrijven. Wallace moest werken 
voor de kost. Het was een avonturier, die expedities ondernam 
naar onbekende landstreken en leefde van de verkoop van 
biologische materialen zoals huiden en schedels, die hij 
opstuurde naar Engeland. 
 Het meest bekende boek van Wallace, “De Maleise 
Archipel” geeft een goede indruk van hoe hij te werk ging. Hij 
trok met een groep gidsen, dragers en helpers door het 
oerwoud van Maleisië en Indonesië. Omdat ik zelf ook vaak in 
die regio geweest ben en een paar keer soortgelijke tochten 
door het oerwoud heb gemaakt kan ik me goed voorstellen hoe 
dat er toe ging. 
 Op een gegeven moment beschrijft Wallace dat ze een 
orang-oetan zagen. Hij wilde er graag eentje hebben; de huiden 
waren in Engeland veel geld waard, omdat ze opgezet konden 
worden in een museum. Hij schoot op de orang-oetan die 
geraakt werd en naar beneden viel. Ongelukkigerwijs bleef het 
dier hangen in de vork van een boom. Hij stuurde er een 
Maleise helper op af om in de boom te klimmen maar die kon 
er niet goed bij komen. Vervolgens schrijft hij dat ze verder 
gingen, op weg naar de volgende orang-oetan. 
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 Ik stond versteld van de achteloosheid van Wallace. Hoe 
kun je als bioloog zoiets doen? Maar in die tijd, de negentiende 
eeuw, waren alle biologen zo. Het onderzoeken van de natuur 
bestond eruit dat je dieren ving. Om ze te bestuderen moest je 
ze meestal dood maken. Darwin, bij zijn reis met de Beagle, 
deed dit ook. De reuzenschildpadden van de Galapagos-
eilanden stierven bijna uit omdat zoveel natuurliefhebbers een 
exemplaar wilden hebben. Zelfs toen ik studeerde was er nog 
een professor in de diersystematiek die een wapenvergunning 
had om vogels te kunnen schieten. 
 Ik vind dat we niet moeten vergeten hoe de biologen 
vroeger tewerk gingen. Gelukkig is dat tegenwoordig 
veranderd. Laat de passage uit het boek van Wallace ons eraan 
herinneren dat de natuur niet alleen begrepen, maar ook met 
rust gelaten moet worden. 
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Mok met koffieklaak 
 
Een journalist van de krant kwam me interviewen voor het 
personeelsblad van HDC Media. Het gesprek vond plaats in 
mijn natuurlijke omgeving, mijn werkkamer op de Vrije 
Universiteit. Toen ik zijn tekst teruglas viel het me op hoe raak 
zijn observaties waren. Onder andere had hij gezien dat de 
wetenschappers zelf hun koffie zetten, met hun eigen 
koffiezetapparaat aan het eind van de gang. En bovendien 
hebben ze allemaal hun eigen mok. 
 Wij vinden dat heel normaal, maar mensen van buiten 
kijken daar raar tegenaan. Is er dan niemand die de koffie komt 
rondbrengen? Nee, de koffiejuffrouw is al jaren geleden 
wegbezuinigd. En waarom gaan jullie dan niet naar de kantine? 
Die zit altijd barstensvol met studenten. 
 Maar die eigen mok heeft nog een ander nut. We zijn 
allemaal ecologen en begaan met het milieu. Bij andere 
afdelingen lopen de mensen ’s-morgens naar de koffiemachine 
en nemen dan koffie in een bekertje dat uit het apparaat komt. 
Dat bekertje gooi je weg. Ik doe jaren met mijn mok. 
 Nu hebben milieuwetenschappers uitgerekend dat het 
afwassen van een mok zoveel water en afwasmiddel kost dat je 
daarmee het milieu nog meer belast dan met een plastic 
bekertje. Maar het voordeel van een eigen mok is natuurlijk dat 
je hem niet steeds hoeft af te wassen. Eén keer per half jaar is 
genoeg volgens mij. Het gevolg is wel dat de koffie na een 
tijdje gaat aankoeken aan de binnenkant van je mok. Een hele 
klaak van koffiehistorie heeft zich in mijn mok vastgezet. 
 Nu wil het toeval dat mijn mok ook is gefotografeerd ten 
behoeve van het interview. Op die foto zit ik in mijn 
werkkamer, op de achtergrond een portret van Darwin, planten 
voor het raam, en op tafel staat mijn mok, waarvan een stukje 
van de binnenkant is te zien. Dat is wat de journalist ook 
opviel. 
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 Het mokkenbeleid van onze afdeling vindt ook navolging 
bij de studenten. Twee van hen, Andrea en Sandra, zijn nu een 
campagne begonnen om andere afdelingen ook zover te krijgen 
om geen plastic bekertjes maar mokken te gebruiken. Ze 
hadden het nog even nagevraagd bij Kassa Groen, een VARA-
programma dat vorig seizoen aandacht besteedde aan de 
enorme plasticvervuiling op de wereld: iedereen een eigen mok 
en niet te vaak schoonmaken, eventueel alleen omspoelen met 
koud water, is het beste voor het milieu. De koffieklaak in mijn 
mok is daar getuige van, maar die neem ik op de koop toe. 
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Fascinatie voor de borst 
 
Waar komt de fascinatie van mannen voor de vrouwenborst 
vandaan? Die vraag werd me gesteld door journalist Amanda 
van Schaik die een artikel maakte voor de VIVA. Als 
evolutiebioloog moet je van alle markten thuis zijn, dat blijkt 
maar weer eens. 
 Het aangetrokken worden door een blote borst, het mooi 
vinden, het willen aanraken en eraan sabbelen is een neiging 
die alle heteroseksuele mannen hebben. Overduidelijk is het 
precies dezelfde neiging die een pasgeboren baby heeft. Het 
eerste waar zo’n baby aan denkt, zodra hij of zij lichaams-
warmte voelt, is het hoofd daar naar toe draaien, de tepel 
vinden en eraan sabbelen. Dat een baby het fijn vindt om in de 
nabijheid van een moederborst te verkeren heeft een 
overduidelijke overlevingswaarde. Zonder erbij na te denken 
doet de baby wat het beste voor hem is en hij wordt beloond 
met een plezierig gevoel. 
 Behalve de baby voelt de moeder ook een gevoel van 
plezier over zich komen als de melk toeschiet en de baby 
tevreden ligt te drinken. Het toeschieten van de melk gebeurt 
zonder er bij na te denken; vanuit de hersenen komt het 
hormoon oxytocine vrij dat de spiertjes van de borstklier 
samentrekt waardoor de melk naar buiten komt. 
 Wat heeft dit nu te maken met de obsessie van mannen voor 
borsten? Het aangetrokken worden door een blote borst is zo’n 
sterke reflex dat hij later in het leven opnieuw gebruikt wordt. 
Het hersencircuit waarmee het fijn vinden van blote borsten 
geregeld wordt, is onder controle komen te staan van de 
geslachtshormonen. De reflex uit de babytijd wordt nu ingezet 
ten behoeve van de seksuele binding tussen man en vrouw. 
Ook bij vrouwen is dat zo, want net als toen ze moeder waren, 
gaan ze het fijn vinden als er aan hun borst gesabbeld wordt. 
Bovendien komt hetzelfde hormoon vrij als toen ze hun baby 
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de borst gaven; alleen veroorzaakt het nu geen toeschieten van 
de melk, maar een algeheel gevoel van knuffelplezier. Van 
beide kanten komt dit de voortplanting ten goede en daarom 
heeft de borstfascinatie een evolutionair voordeel. 
 Ik had dus mijn best gedaan om Amanda een goed 
wetenschappelijk antwoord te geven, maar het bleek dat de 
VIVA meer geïnteresseerd was in de schoonheids- en 
gezondheidsaspecten van de borst dan in haar biologie. Ik zei 
tegen Amanda: ”Evolutie en vrouwenbladen, daar is nog een 
wereld mee te winnen, want je kunt mij niet wijsmaken dat 
vrouwen niet geïnteresseerd zijn in de biologie van hun 
lichaam.” 
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Veel mooie mannen, één mooie vrouw 
 
Voor een lezing over seksuele selectie had ik even een paar 
plaatjes nodig van een aantrekkelijke zangeres en dito zanger. 
De vrouw had ik zo gevonden, daarvoor nam ik Amy 
Winehouse, maar wat is tegenwoordig een aantrekkelijke 
mannelijke artiest, eentje die jonge mensen aanspreekt? Ik 
stuurde even een berichtje naar het WhatsApp-groepje dat ik 
onderhoud met de assistenten van mijn cursus, vier 
vrouwelijke ouderejaars studenten. 
 Onmiddellijk kwam er een stroom van suggesties, waarbij 
de meiden ook op elkaar reageerden. Hoge ogen gooiden 
Adam Levine, Jude Law, Ian Somerhalder, Chris Martin en 
Robin Thicke, maar uiteindelijk kwam ik terecht bij Passenger, 
een Britse singer-songwriter die er inderdaad best wel goed 
uitziet. 
 Wat onmiddellijk opviel in de reacties was dat de meningen 
onder vrouwen over de vraag wat een aantrekkelijke man is 
veel meer uiteenlopen dan de meningen onder mannen over de 
vraag wat een aantrekkelijke vrouw is. Ik wil niet beweren dat 
alle mannen het met me eens zijn dat Amy Winehouse in haar 
hoogtijdagen de meest aantrekkelijke zangeres ter wereld was, 
maar toch denk ik dat het beeld van mannen over vrouwen veel 
uniformer is dan het beeld van vrouwen over mannen. Heb ik 
een nieuwe hoofdwet van de partnerkeuze ontdekt? 
 Ik zou geen bioloog zijn als ik me niet afvroeg of hiervoor 
een evolutionaire verklaring is. Die is bij nader inzien nogal 
triviaal: bij vrouwen hangt de vruchtbaarheid veel meer af van 
uiterlijke schoonheid dan bij mannen. Bij de vrouw is 
lichamelijke schoonheid, met name de verhouding tussen 
taille- en heupwijdte, gecorreleerd met vruchtbaarheid. 
Bovendien zijn zachte kenmerken in het gezicht een indicator 
voor jeugdigheid en jonge vrouwen zijn nu eenmaal 
vruchtbaarder dan oudere vrouwen. Mannen hebben een 
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evolutionair voordeel als ze het ideaalbeeld van de vrouw goed 
voor ogen hebben. Het gevolg is dat uiteindelijk alle mannen 
min of meer hetzelfde denken over de schoonheid van de 
vrouw. 
 Bij vrouwen spelen andere argumenten een rol bij de 
partnerkeuze, vragen zoals: Gaat deze man een tijdje bij mij 
blijven en heeft hij voldoende middelen om het opgroeien van 
gezonde kinderen te garanderen? Het verwekken van een kind 
lukt altijd wel; dat hangt niet af van hoe knap hij is. Daarom 
hebben vrouwen niet zo’n duidelijk schoonheidsideaal voor de 
man. 
 Zo kwam mijn nieuw ontdekte hoofdwet voor de 
partnerkeuze neer op een vrij traditioneel verschil tussen 
mannen en vrouwen. Ik heb eigenlijk een hekel aan die 
stereotypen, maar tegen de biologie valt moeilijk op te boksen. 
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Een lesje Baskisch 
 
Gelukkig was ik er al een paar keer eerder geweest, want een 
halve dag na het congres was totaal onvoldoende om volledig 
te genieten van Bilbao, de stad en het wereldberoemde 
Guggenheim-museum. Men zegt het is kenmerkend voor de 
Basken dat ze het voor elkaar gekregen hebben om niet alleen 
het Guggenheim-museum naar Bilbao te krijgen, maar ook 
architect Frank Ghery zoveel ruimte te geven dat hij zich 
volledig kon uitleven. Daardoor is aan de rivier, waar vroeger 
de vuile scheepswerven lagen, nu het meest krankzinnig mooie 
gebouw verrezen dat je ooit gezien hebt, een schip, een roos 
van titaanplaten. 
 Mijn gastheer beaamde dat Basken een speciaal volk zijn. Je 
schijnt het ook aan de neus te kunnen zien, die lang en recht is. 
Inderdaad zag ik bij het congres verschillende mannen en 
vrouwen met zo’n neus. Het bijzondere van de Basken blijkt 
ook uit de taal, die niet lijkt op enige andere Europese taal en 
daardoor voor ons moeilijk te leren is. Dat wordt nog 
bemoeilijkt doordat het Baskisch veel woorden heeft die erg op 
elkaar lijken. Mijn gastheer wees me bijvoorbeeld op “ur” 
(water),  “lur” (land), “lurra” (bodem) en “elura” (sneeuw). 
 De biologische verklaring voor het bijzondere karakter van 
de Basken is dat ze nog een groot gedeelte van het 
oorspronkelijke DNA van de Pleistocene mensen bewaard 
hebben. Ongeveer 40.000 jaar geleden, tegen het einde van het 
Pleistoceen, werd Europa gekoloniseerd door de moderne 
mens, die oorspronkelijk uit Afrika kwam. Die eerste 
Europeanen hadden een hoogstaande cultuur; ze maakten 
grotschilderingen, beeldjes van ivoor en scherpe stenen 
messen, maar ze leefden van de jacht en woonden niet vast op 
één plek. Deze mensen staan bekend als de Cro-magnon. 
 Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden, toen het Pleistoceen 
eindigde en het klimaat warmer werd, gingen de mensen in de 
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vruchtbare gebieden van het Midden Oosten landbouw 
bedrijven: gierst en tarwe, geiten en koeien. Ook bouwden ze 
vaste nederzettingen waarna de bevolking snel in omvang 
toenam. Die revolutionaire ontwikkeling verspreidde zich 
geleidelijk over Europa en dat ging gepaard met grootschalige 
migraties. Vroeger dacht men dat de oude Europeanen daarbij 
volledig verdrongen werden, maar uit genetisch onderzoek 
blijkt dat de nieuwe mensen zich gedeeltelijk mengden met de 
oude mensen uit het Pleistoceen. Het DNA van de huidige 
Europeanen is dus voor een groot deel afkomstig uit het 
Midden Oosten en de gebieden rond de Kaukasus, maar bij 
verschillende volkeren kun je ook afdrukken zien van de oude 
Europeanen. 
 Bij de Basken is die afdruk het sterkst; hun voorouders 
hebben zich niet erg gemengd met de migranten uit het oosten. 
Dat blijkt ook uit de enigszins afwijkende erfelijke aanleg; zo 
is bijvoorbeeld de frequentie van de Resusnegatieve 
bloedgroep onder Basken tweemaal zo hoog als bij andere 
Europeanen. 
 Toen mijn gastheer me de Baskische woorden uitgelegd had 
kon ik gelijk verklaren waarom de Basken een eigen 
afstammingslijn vertegenwoordigen. Ik stel me zo voor dat de 
nieuwe mensen aankwamen in het zuidwesten van Europa en 
toen een voorouderlijke Bask tegenkwamen die ze toeriep: “ur 
ura lur lurra elura!” waarmee hij gewoon wilde zeggen: ”Er 
ligt allemaal sneeuw op het water, de bodem en het land”. 
Maar de vreemdeling dacht: “Wat een rare snuiter is dat, laat ik 
maar maken dat ik wegkom”. 
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Het Godschot 
 
Na een prachtige preek van Freek en een discussie onder 
leiding van Leoni Jansen mocht ik afgelopen zondag een 
column voorlezen in de Grote Kerk in Alkmaar. Het was een 
bijeenkomst over zingeving en de rol van het geloof in de 
moderne maatschappij georganiseerd door theater de Vest en 
de krant, onder het thema “Zin op zondag”. 
 Biologen hebben vaak te maken met zulke discussies, want 
alle biologen zijn evolutiebiologen en evolutie is een 
onderwerp dat vaak weerstand oproept in religieuze kringen. 
Maar zijn evolutie en religie wel zo sterk met elkaar in 
conflict? Niet volgens Paus Johannes Paulus II. Op 22 oktober 
1996 hield hij een opvallende toespraak waarin hij zei: “De 
waarheid kan niet in strijd zijn met de waarheid”. Dit argument 
ging terug op de encycliek “Humani Generis Unitas” van Pius 
XII waarin gezegd werd: “Wetenschap en religie hebben ieder 
hun eigen magisterium”, hun eigen domein van geldigheid. Ze 
doen uitspraken over verschillende aspecten van de 
werkelijkheid; wetenschap over de structuur van de materie en 
natuurlijke processen, religie over morele zaken zoals 
barmhartigheid en naastenliefde. 
 De toespraak van Paus Johannes Paulus II werd omarmd in 
een beroemd artikel van de Amerikaanse evolutiebioloog 
Stephen J. Gould; hij noemde het de “niet-overlappende 
magisteria”. Hij zette als het ware een schot tussen religie en 
wetenschap. Ik noem dat “het Godschot”. 
 Tot op de dag van vandaag is het Godschot een manier voor 
wetenschappers om hun relatie met het religieuze te definiëren. 
God zit aan de andere kant van het schot. Over wat daar 
gebeurt houden wij onze mond. Als zij aan die kant zich nu 
ook een beetje rustig houden dan hebben we geen problemen. 
 Maar is dat wel een duurzame situatie? Evolutiebioloog 
Richard Dawkins probeerde in zijn beroemde boek “God als 
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misvatting” met wetenschappelijke argumenten aan te tonen 
dat God niet bestaat. De creationist Harun Yahya beweert dat 
evolutie bedrog is en alle evolutiebiologen bedriegers. De niet-
overlappende magisteria van Gould raken elkaar wel degelijk. 
Er zijn voortdurende aanvallen over en weer. 
 Het Godschot is zo lek als een mandje. Dat lijkt me 
helemaal niet erg. Als de wetenschap buiten de religie 
gehouden wordt kan ze radicaliseren; andersom kan er een rol 
zijn voor religie als bezielende kracht in de wetenschap. 
Volgende week stemt de Eerste Kamer over het schrappen van 
artikel 147 uit het wetboek van Strafrecht dat gaat over 
Godslastering. Er gaat weer een stuk Godschot geslecht 
worden. Laat ze maar met elkaar stoeien, dat maakt het 
spannend. Weg met het Godschot! 
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Nederigheid door botten 
 
Bas Bruning, bioloog aan de Vrije Universiteit, kwam bij me 
aanzetten met een fossiel bot van de bodem van de Noordzee. 
Hij had het gevonden in een verzameling rommel die opgevist 
wordt van de Bruine Bank door boomkorvissers uit 
Oudeschild, Texel. De vissers verzamelen de spullen in een 
mand en af en toe mag het publiek daar in graaien. De fossiele 
botten zijn zo’n 30.000 tot 40.000 jaar oud; ze komen uit een 
tijd waarin de Noordzee nog land was. 
 “Wat is dat voor bot, Nico?” vroeg Bas. Ik wist het niet! 
Wat je kon zien was dat het feitelijk twee met elkaar 
vergroeide beenderen waren van een voor- of achterpoot. Ik 
kende die situatie van het kuitbeen en het scheenbeen van de 
vogels, die vergroeid zijn tot één been. Maar het bot dat op 
tafel lag was duidelijk niet van een vogel maar van een 
zoogdier. Al doorredenerend kwamen Bas en ik erop uit dat 
zo’n vergroeiing vooral te vinden zou zijn bij zware dieren met 
stevige poten die eenvoudige bewegingen maken, bijvoorbeeld 
een hoefdier. Andere zoogdieren zoals knaagdieren, roofdieren 
en apen hebben beweeglijke poten en daar past geen 
vergroeiing van de beenderen bij. 
 Zo probeerden we al redenerend uit te maken van welk dier 
het bot zou kunnen zijn, een groot hoefdier, een paard 
misschien? Maar ik durfde het niet met zekerheid te zeggen, 
daarom stuurde ik een foto naar mijn collega John de Vos, 
werkzaam bij Naturalis in Leiden. Onmiddellijk kreeg ik het 
antwoord: een spaakbeen van een paard. Het was dus niet van 
een achterpoot maar van een voorpoot, maar onze redenering 
was wel goed. 
 Toen kwam Bas met twee andere botten die er moeilijker 
uitzagen, want ze waren niet compleet. Maar binnen mum van 
tijd had John het antwoord klaar: een middenhandsbeen van 
een paard en een opperarmbeen van de steppenwisent. Met 
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name die laatste vond ik interessant want de steppenwisent is 
een uitgestorven hoefdier verwant aan de Europese wisent en 
de Amerikaanse bizon, die tot 10.000 jaar geleden rondliep en 
in aanraking kwam met de mensen die na de laatste ijstijd onze 
streken koloniseerden. 
 Maar bovenal waren die fossielen een lesje in nederigheid. 
Ik dacht dat ik aardig wat wist van botten, maar dat bleek niet 
het geval. Redenerend kon ik nog wel een eindje komen maar 
het bottenoog van een specialist heb ik niet. “Alle begin is 
moeilijk” zei John droogjes. En dat terwijl ik al 40 jaar bioloog 
ben! 
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Van links naar rechts 
 
Toen ik deze week college gaf over de evolutie van het 
menselijk lichaam moest ik weer terugdenken aan mijn 
wiskundedocent Paul Doucet, die helaas alweer drie jaar 
geleden is overleden. Eén van de subtiele didactische trucs die 
hij toepaste was het bewegen van links naar rechts als hij 
dingen uitlegde die op elkaar volgen of in een bepaalde logica 
achter elkaar te plaatsen zijn. Het knappe vond ik dat hij 
automatisch rekening hield met het effect “voor de kijkers 
andersom”, door zelf van rechts naar links te bewegen. 
 Er is iets bijzonders met onze logica, dat het altijd van links 
naar rechts moet gaan. Als je een helling tekent die van links 
naar rechts oploopt en je zet er een auto op, dan zie je een 
plaatje van een auto die een helling oprijdt. Als je hetzelfde 
plaatje maakt met een helling die van rechts naar links oploopt, 
zie je een plaatje van een auto die een helling afrijdt. 
 In de filmwereld schijnt het ook altijd zo te zijn dat de 
goede dingen van links naar rechts lopen. Bij een veldslag wint 
het leger dat van de linkerkant opkomt. Denk maar aan de 
verschrikkelijke veldslag voor de poorten van Mordor tegen 
het einde van de film “The Lord of the Rings”. Ook de trein 
door de Oeral in de film Dr. Zhivago rijdt van links naar rechts 
voor de kijker, terwijl de achtergrond van rechts naar links 
beweegt als er vanuit de trein gefilmd wordt. 
 Vanwege deze kennelijk ijzeren logica probeer ik in mijn 
colleges daar bij aan te sluiten. Maar er is één situatie waar ik 
steeds mee in de war raak, dat is de positie van de linker en 
rechter kamer en boezem van het hart. Het hart wordt namelijk 
op afbeeldingen altijd getekend met de rechterkant links, want 
je geeft de situatie weer alsof de persoon waar dat hart in zit 
met de voorkant naar je toe staat. Dat blijft zo als je zo’n 
plaatje projecteert. Omdat ik het principe “voor de kijkers 
andersom” toepas, corrigeer ik daar in mijn hoofd voor en wijs 
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dan, kijkend naar de studenten, naar de rechter zijde als ik de 
aorta bedoel die uit de linker kamer komt. Maar het punt is, de 
tekenaar van het plaatje heeft er al voor gecorrigeerd, zodat ik 
de verkeerde kant van het hart aanwijs. Zo moet ik helaas 
concluderen dat ik nog niet zo ver ben als Paul Doucet, die ook 
dit ongetwijfeld automatisch goed gedaan had. 
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Gefascineerd door een ei 
 
Even mocht ik het vasthouden: het ei van een dinosauriër. Mijn 
student Juliën Lubeek kwam terug van een stage in India en hij 
had in zijn koffer een fossiel dinosaurus-ei meegenomen dat 
hij gekregen had van de lokale onderzoekers. Het ziet eruit als 
een voetbal van kalksteen, 20 cm doorsnede en het weegt een 
paar kilo. “Niet laten vallen” zei Juliën. 
 In de staat Tamil Nadu, in het zuidoosten van India, zijn in 
2009 spectaculaire ontdekkingen gedaan. Over een lengte van 
een paar kilometer vonden de onderzoekers eieren van dino’s, 
in groepjes van zeven tot acht bij elkaar, uit verschillende 
jaren. Het leek alsof de dieren elk jaar speciaal naar die plek 
gingen om eieren te leggen. Waarschijnlijk waren het 
sauropoden; dat zijn de bekende gigantische plantenetende 
dinosauriërs met lange nekken die overal rondliepen tijdens de 
periode die we kennen als het Krijt. 
 De eieren zijn 65 miljoen jaar geleden terecht gekomen op 
de bodem van een rivier waar ze begraven werden onder het 
sediment, totdat ze in 2009 gevonden werden als versteende 
fossielen. Een aantal eieren heeft men open gezaagd om te 
kijken of er een kuiken in zat, maar dat was jammer genoeg 
niet het geval: ze vertoonden geen tekenen van ontwikkeling 
en waren waarschijnlijk onbevrucht. Misschien liepen die grote 
lobbesen al op hun laatste benen en er hoefde maar iets te 
gebeuren en ze zouden uitsterven, wat ook gebeurd is 
trouwens. 
 Het ei dat ik vasthield is tot nu toe het enige sauropoden-ei 
in Nederland. Het is fantastisch om zoiets unieks vast te 
houden vooral als je beseft dat het afkomstig is van een 
dinosauriër van 65 miljoen jaar geleden. Het ei fascineerde me. 
 Je vraagt je af waarom dinosauriërs zo tot de verbeelding 
spreken. Ongetwijfeld hebben de film Jurassic Park en de 
documentaire Walking with Dinosaurs daar veel aan 
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bijgedragen, maar het kan ook andersom zijn: de fascinatie 
voor dinosauriërs was de aanleiding om de film te maken. 
 Mijn eigen kinderen hadden het niet zo sterk, maar het 
zoontje van een collega van me is volkomen gek van 
dinosauriërs. Hoewel de Latijnse namen knap ingewikkeld 
zijn, kent hij alle dino’s bij naam en weet precies te vertellen 
wat ze aten en hoe ze leefden. Hij heeft een hele collectie van 
dinosauriërmodellen en leest er allerlei boeken over. Op de een 
of andere manier hebben die beesten met hun enorme lijf, hun 
vreemde lichaamsvormen en gevaarlijke uitstraling een 
geweldige aantrekkingskracht op kinderen, vooral jongens. Je 
vraagt je af waarom dat zo is. 
 Ik weet nog dat ik zelf een soortgelijke passie had toen ik 
klein was. Er was in die tijd nog niet zoveel bekend over 
dinosauriërs; mijn aandacht ging uit naar jaguars en tijgers. In 
een tijdschrift las ik een artikel over “De meedogenloze rover 
van het oerwoud”. Het woord “meedogenloos”, waarvan ik 
amper wist wat het betekende, vergrootte de fascinatie enorm. 
Ik knipte plaatjes uit van jaguars en plakte ze in een schrift. 
Het was precies hetzelfde gevoel als de belangstelling voor 
dinosauriërs bij de kinderen van deze tijd. Iets dat groot en 
gevaarlijk is heeft aantrekkingskracht, vooral op mannen. 
 Toen ik dat dino-ei mocht vasthouden werd ik weer aan dat 
gevoel herinnerd. Op de een of andere manier wil je als man 
iets opvallends doen, iets dat indruk maakt. In gedachten was 
ik in het Krijt waar ik tussen de geweldige sauropoden strijd 
moest leveren met de levensgevaarlijke Velociraptor. Dat 
gevoel is onontkoombaar. Jammer genoeg moest ik het ei al 
weer snel afgeven. De dinosauriërfascinatie blijft. 
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Een schuw aapje 
 
Opeens zat ik met Mieke van der Weij en Twan Huys in de 
TROS Nieuwsshow over apen te praten. Na allerlei serieuze 
nieuwsonderwerpen was het voor de presentatoren even 
ontspannen: met een bioloog praten over aapjes. 
 De aanleiding was dat er vorige week een nieuwe apensoort 
ontdekt is in het oerwoud van Kongo. Hij kreeg de 
wetenschappelijke naam Cercopithecus lomamiensis. Dat is 
best wel bijzonder, want nieuwe zoogdieren, laat staan nieuwe 
apen, worden niet vaak gevonden. We denken dat we van de 
zoogdieren wel zo ongeveer alle soorten kennen, in 
tegenstelling tot de insecten waarvoor aan de lopende band 
nieuwe soorten gerapporteerd worden. Als ik het goed uittel is 
de nieuwe apensoort nummer 438; tot vorige week waren er 
437 soorten primaten bekend. 
 In de berichtgeving over het aapje werd een foto getoond 
van het beest, dat er zo schattig uitziet dat je onmiddellijk 
geroerd bent. Ik zei tegen Twan: “De evolutionaire verwant-
schap tussen ons en de apen is onmiddellijk duidelijk”. Hij 
kijkt je aan met grote ogen en een lichte glimlach, op zo’n 
manier dat je er direct iets bekends in ziet: alsof het een mens 
is die je aankijkt. 
 Dat is tegelijk ook ons probleem met de studie van apen: we 
zien er zoveel bekends in dat we allerlei menselijke 
eigenschappen aan apen toedichten. Biologen zijn zich hier 
over het algemeen van bewust maar toch zijn er in het verleden 
veel gevallen geweest waarin onderzoekers allerlei kwaliteiten 
meenden te zien in het gedrag van apen die ze eigenlijk niet 
hebben. 
 Bekend is het werk van de familie Gardner in de jaren 60 
die een jonge chimpansee genaamd Washoe lieten opgroeien in 
een volledig menselijke omgeving. Met behulp van een 
speciaal ontwikkelde gebarentaal communiceerden ze met de 
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aap en probeerden haar allerlei dingen te leren. Op een 
gegeven moment kon Washoe inderdaad een groot aantal 
zaken duidelijk maken, bijvoorbeeld als ze lekkernij uit de 
koelkast wilde hebben. De conclusie van het onderzoek was 
dat apen taal kunnen gebruiken met een grammatica 
vergelijkbaar met de menselijke taal. 
 Later is er veel kritiek gekomen op de bewering dat 
mensapen zoals chimpansees en bonobo’s een vorm van taal 
hebben. Geen enkele mensaap is in staat meer dan drie 
begrippen met elkaar te verbinden; meestal waren het er een of 
twee. De apen hadden geleerd de volgorde van een serie 
gebaren te associëren met bepaalde uitkomsten zonder dat ze 
de logica ervan begrepen. Dat wil niet zeggen dat apen niet 
intelligent zijn; mensapen zijn de meest intelligente dieren die 
we kennen, maar of ze een taal hebben zoals wij is zeer de 
vraag. 
 Ook het geval van de nieuw gevonden apensoort illustreert 
onze neiging om menselijke eigenschappen  te projecteren op 
apen. In de berichtgeving over het aapje werd steeds gezegd 
dat hij “verlegen” was. Maar dat is gewoon een foute vertaling 
van het Engelse woord “shy”, dat inderdaad verlegen betekent 
als het op een mens slaat maar “schuw” als het een dier is. Het 
was een schuwe aap, geen verlegen aap; dat was ook de reden 
dat men hem nu pas gevonden had. Dieren die veel lawaai 
maken of zich opvallend gedragen worden nu eenmaal eerder 
opgemerkt dan een dier dat stil zit, hoog in de bomen, vooral in 
een afgelegen gebied in Kongo. 
 De nieuwe apensoort vertelde op die manier ook iets over 
onszelf: onze nauwe evolutionaire relatie met de apen ligt ten 
grondslag aan onze neiging om aan apen menselijke 
kenmerken toe te schrijven. 
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In Barcelona 
 
Twee dagen maar was ik vorige week in Barcelona, maar ze 
waren de moeite waard. Na aankomst met de bus op Plaça de 
Catalunya liep ik de Ramblas af, naar het standbeeld van 
Columbus, en vanaf daar langs de kust naar het instituut waar 
ik moest vergaderen. Dat deel van Barcelona is helemaal 
opgeknapt ter gelegenheid van de Olympische spelen in 1992. 
Het is een ruime en rustige wijk, vergeleken met de drukke 
winkelstraten van het oude centrum. 
 Lopend over de Passeig Maritim overviel me opeens een 
intens gevoel van geluk. Het was mooi weer, rechts lag het 
strand, links de boulevard, de jongens reden op hun 
skateborden, de meisjes liepen in luchtige zomerjurkjes, 
gitaarmuziek klonk vanaf een strandtentje, alle ingrediënten 
voor een plezierig gevoel waren daar, maar mijn geluk was 
sterker. 
 Het duurde even voor ik er achter was waarom ik opeens zo 
ontroerd was. Maar na een tijdje wist ik het: het kwam doordat 
ik daar eerder was geweest, een paar jaar geleden, met mijn 
vrouw, tijdens een heerlijke stadsvakantie waarin je elke dag 
uitgeslapen bent en alles intensief in je opneemt. Op het 
moment dat die herinnering me te binnen schoot kwam ook het 
geluksgevoel weer terug. En door de herinnering aan de 
herinnering werd het gevoel versterkt. Het is een mechanisme 
dat uitvoerig is beschreven door Marcel Proust in zijn 
boekenserie “Op zoek naar de verloren tijd”. 
 Voor mij als bioloog was het een typisch voorbeeld van de 
werking van het episodisch geheugen. In onze hersenen 
worden gebeurtenissen opgeslagen voorzien van een 
aanduiding van plaats, tijd en context. Bij die context hoort 
ook het gevoel dat je had toen je de gebeurtenis meemaakte. 
Als je de gebeurtenis herinnert komt ook het bijbehorende 
gevoel weer naar boven. Het sterkste effect wordt bereikt als 
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het onwillekeurig gaat, d.w.z., je bent niet actief op zoek naar 
de herinnering, maar opeens duikt ze op, bijvoorbeeld omdat je 
op een bepaalde plaats bent, zoals bij mij lopend langs de 
boulevard van Barcelona. 
 De Zwitserse schrijver Alain de Botton schreef in 1997 een 
boek met de titel “Hoe Proust je leven kan veranderen”. Dat 
klinkt overdreven, maar soms werkt het. Ga naar een plek waar 
je ooit erg gelukkig was en laat je dan overvallen door de 
herinnering aan dat geluk. Het Proustiaanse effect zorgt voor 
een nieuwe dosis geluk die sterker is dan de eerste. En het 
leuke is: het is gewoon een gevolg van de biologie van de 
hersenen. 
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De lucht van een oude man 
 
Vorige week deed ik met de studenten de zweterige T-shirtjes 
test. Het is een klassiek experiment, in 1995 gedaan door de 
Zwitserse bioloog Claus Wedekind. Je vraagt een aantal 
mannen om gedurende twee nachten een T-shirtje te dragen. 
Overdag mogen ze geen deodorant of luchtje gebruiken. Op de 
derde dag laat je een serie vrouwen ruiken aan de shirtjes en je 
vraagt aan welke man ze de voorkeur geven. 
 Uit de proef blijkt dat vrouwen een man kiezen die wat 
betreft zijn erfelijke aanleg voor het immuunsysteem anders is 
dan zijzelf. De verklaring is dat als de vrouw een partner 
uitkiest die een ander immuunsysteem heeft, haar kinderen 
twee verschillende typen immuungenen krijgen en daarmee 
beter gewapend zijn tegen infectieziektes. Dus de vrouwen 
doen precies wat je verwacht op basis van de evolutietheorie: 
ze kiezen voor gezonde kinderen. Ook bleek dat vrouwen die 
een anticonceptiepil gebruiken de juiste keuze minder goed 
kunnen maken. 
 De proef is verschillende keren herhaald en hij klopt echt, 
maar in het hele verhaal is onduidelijk hoe vrouwen het 
immuunsysteem van een man kunnen ruiken. Een idee is dat 
het gaat door middel van feromonen, dat zijn vluchtige stoffen 
die uitgescheiden worden om een bepaald effect in een 
soortgenoot op te wekken. 
 Zoogdieren hebben een speciaal orgaan in hun neus, het 
vomeronasaal orgaan, waarmee ze feromonen van 
soortgenoten kunnen ruiken. Vaak hebben feromonen te maken 
met seksueel gedrag. Zeugen gaan automatisch in de 
copulatiestand staan als ze de feromonen ruiken die door een 
mannelijk varken worden afgegeven. Bij ons werkt dat niet zo; 
ons vomeronasaal orgaan is gedegenereerd. Wij ruiken veel 
slechter dan zoogdieren. Men neemt aan dat feromonen geen 
rol spelen bij ons seksueel gedrag. Maar misschien is er toch 
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nog een onbewust effect, een evolutionair overblijfsel? 
Daarom had ik bedacht dat we de T-shirtjes proef een keer 
moesten doen door te kijken naar de erfelijke aanleg voor 
geurwaarneming. 
 De studenten wilden graag meewerken. Toen de jongens ’s 
morgens op het practicum verschenen met hun nachtelijke T-
shirt nog aan zijn we eerst even de trappen naar de zesde 
verdieping opgerend om de hoeveelheid zweet nog wat te 
vergroten. Vervolgens mochten de meisjes, die we een half uur 
later hadden besteld, hun keuze maken en daarna namen we 
van iedereen een DNA monster. 
 Bij de proef was ook Kristien Hemmerechts aanwezig, die 
dit jaar de schrijver op locatie is van de Vrije Universiteit. Zij 
hield een warm verhaal om de meisjes in de stemming te 
brengen. “Doe je ogen dicht en neem de geur in je op, waarbij 
je denkt: zou ik deze man in mijn bed willen toelaten?” 
 Het bleek dat de meisjes inderdaad verschillen roken. Er 
waren twee jongens die duidelijk de voorkeur hadden. We 
konden echter geen relatie aantonen tussen de keuze van de 
meisjes en de erfelijke aanleg voor geurwaarneming. 
 Ik had zelf ook meegedaan. Mijn T-shirt werd twee keer 
gekozen, wat gemiddeld te verwachten was, gezien het aantal 
meisjes en het aantal shirtjes dat op tafel lag.  Omdat we alles 
geanonimiseerd hadden weet ik niet welke meisjes dat waren 
en zij weten het ook niet van mij. Ik houd dat maar zo. Stel je 
voor dat ze zouden ontdekken dat ze gekozen hebben voor de 
lucht van een oude man. 
 Maar laat ik het omkeren: mijn lichaamsgeur is niet te 
onderscheiden van die van een jongen van 25 bij wie het 
testosteron rijkelijk door de aderen vloeit. Ze moesten eens 
weten, die twee studentes, hoe gelukkig ze me gemaakt 
hebben. 
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Zaadkwaliteit 
 
Elk jaar loof ik onder de studenten een prijs uit voor het beste 
essay dat gemaakt wordt voor mijn cursus Evolutie van de 
mens. Ik kijk al die essays, meer dan honderd in totaal, 
persoonlijk na, omdat ik graag kennis neem van de creativiteit 
van jonge mensen en er altijd juweeltjes tussen zitten. De 
bedoeling is dat de student een stelling verdedigt en 
wetenschappelijke argumenten gebruikt om die te 
onderbouwen. 
 Jasper Molleman, student Biologie aan de VU, had de 
volgende stelling: Doordat de mannelijke zaadkwaliteit 
achteruitgaat zal de samenlevingsvorm van de mens 
veranderen, van de huidige overwegend monogame relaties 
tussen mannen en vrouwen, naar lossere seksuele contacten 
waarbij de kinderen van een vrouw van verschillende mannen 
zijn. Ik kan niet het hele essay hier herhalen, maar geef de 
hoofdpunten van de redenering weer. 
 De kwaliteit van het mannelijk sperma gaat achteruit 
vanwege de invloed van milieuchemicaliën, schadelijke 
leefstijlen zoals roken en drugsgebruik, en het oprukken van 
obesitas en testiskanker. De westerse maatschappij is extra 
kwetsbaar voor deze ontwikkeling. Onze evolutionaire 
voorouders waren minder monogaam dan wij. De eerste 
aapmensen hadden een samenlevingsvorm met harems, 
waarbij één mannetje de baas was over meerdere vrouwtjes. 
Later is de mens gaan leven in een min of meer monogame 
gezinssituatie, waarbij mannen en vrouwen zich voor lange tijd 
aan elkaar hechtten. 
 Maar als in zo’n monogame relatie de man geen 
hoogkwalitatief sperma heeft, bestaat de kans dat het gezin 
kinderloos blijft. In een situatie waarbij de vrouw meerdere 
mannen heeft zal er altijd wel een bij zijn met goed zaad, 
waardoor de kans op kinderen groter is. Als vruchtbare 
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mannen zeldzaam worden zal het ideaal van de monogame 
relatie steeds meer verlaten worden. 
 Er is geen reden waarom zoiets niet zou kunnen gebeuren, 
kijk maar naar de mensapen. Chimpansees en bonobo’s hebben 
een totaal andere samenlevingsvorm dan wij. Bonobo’s hebben 
helemaal geen vastomlijnde seksuele relaties; ze “doen het” 
met iedereen in de groep. Ons monogame systeem lijkt meer 
op dat van de gibbon, een soort die van alle mensapen het 
minst aan ons verwant is. 
 Jasper voorziet niet dat het van de ene op de andere dag gaat 
veranderen, want er zijn  grote psychologische en zeker ook 
sociale barrières tegen een bonobo-achtige samenlevingsvorm. 
Maar als de achteruitgang van de mannelijke zaadkwaliteit 
doorzet, zou over honderden, misschien duizenden, jaren het 
tekort aan goede mannen zo nijpend kunnen worden dat onze 
enige redding eruit bestaat dat we ons gaan gedragen als 
bonobo’s. 
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Waar zijn alle mannen? 
 
Ik was een middagje uit met de columnisten van de krant. Wij 
columnisten hebben een wat rare relatie met elkaar: we hebben 
ieder onze eigen achtergrond, we komen elkaar nooit tegen en 
lezen hoogstens elkanders stukjes. Maar nu gingen we gezellig 
op elkaar geperst in de auto van redactiechef Yvo naar het AZ-
stadion voor de thuiswedstrijd tegen VVV. Alleen Joost mocht 
prinsheerlijk voorin zitten. Voor mij was die middag een eye 
opener. Ik deed een belangrijke waarneming waarmee ik een 
probleem oploste waar ik al jaren mee worstel: waar zijn toch 
alle mannen? 
 In de dagelijkse praktijk van het onderwijs aan de 
universiteit sta ik regelmatig voor een groep die voor 80% of 
meer uit meisjes bestaat. Bij de studierichting Biologie is de 
verhouding nog ongeveer fiftyfifty, maar bij opleidingen als 
Gezondheidswetenschappen kom je vrijwel alleen maar 
vrouwelijke studenten tegen. Niet dat ik er iets op tegen heb, 
maar je vraagt je af waar de jongens gebleven zijn. 
 Ook de geneeskunde en de gezondheidszorg zijn sectoren 
die sterk feminiseren: de studenten bestaan voor het merendeel 
uit meisjes en het zal niet lang meer duren voordat ook alle 
huisartsen vrouw zijn en chirurg het enige beroep is waar je 
nog een man tegenkomt. 
 Dezelfde situatie is van toepassing op het koor waarin ik 
een tenorpartij mag zingen. Wij moeten met vier tenoren 
opboksen tegen een heel leger aan vrouwen. Van de 
weeromstuit zetten we een flink volume op, om tenminste 
onszelf nog een beetje te horen. Dat wordt dan weer minder 
gewaardeerd door de vrouwen. Niet dat ik iets tegen alten of 
sopranen heb, maar je vraagt je af: waar zijn de mannelijke 
zangers? 
 Ook bij dansclubs heerst een schrijnend gebrek aan mannen, 
zo erg dat de helft van de vrouwen verplicht is om de 



 204 

mannelijke passen te leren. In het basisonderwijs kom je 
helemaal geen mannen meer tegen, evenals in ziekenhuizen, 
bejaardenhuizen, supermarkten, organisatiebureaus en 
communicatieafdelingen. Programma’s op de televisie, van 
Gooise vrouwen tot Boer zoekt vrouw, lijken alleen nog maar 
voor vrouwen gemaakt te worden en boeken worden bijna 
uitsluitend door vrouwen gelezen en trouwens ook geschreven. 
Yvo vertelde bovendien dat vrijwel alle stagiaires bij de krant 
vrouwelijk zijn. Zelfs in traditionele mannenberoepen zoals de 
politie zijn vrouwen in opkomst. 
 De emancipatie van de vrouw lijkt in een effect te hebben 
waarvan je je kunt afvragen of het wenselijk is: als het aandeel 
mannen onder een bepaalde drempel daalt voelen de resterende 
mannen zich niet meer thuis en vertrekken ook. Zo zal ik zeker 
van het koor afgaan als we met twee mannen overblijven. Het 
is raar om te zeggen, maar ik denk dat het niet goed is dat hele 
sectoren van de maatschappij bevolkt worden door maar één 
geslacht, man of vrouw. Een gezonde mix is beter, lijkt mij. 
 Maar de vraag waar ik mee worstel is: als ik om me heen 
alleen maar vrouwen zie, waar zijn dan al die mannen? De 
biologie zorgt er toch voor dat er evenveel jongens als meisjes 
geboren worden, gemiddeld zelfs iets meer jongens. Sinds 
afgelopen zondag ken ik de oplossing: de mannen zitten bij de 
voetbal. Ik kom zelden in een voetbalstadion, daarom had dit 
tot nu toe over het hoofd gezien. Je gaat het pas zien als je het 
door hebt. Ik zag alleen maar mannen op het veld en vrijwel 
alleen mannen op de tribune. Niet dat het iets uithaalde: AZ 
verloor smadelijk van VVV. Het was een blamage, al die 
mannen bij elkaar. De volgende dag zocht ik de vrouwen weer 
op. 
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Waarom is de mens bedekt, maar Tatjana 
niet? 

 
“Meneer, waarom is de mens bedekt?” vroeg een student me 
tijdens de cursus. Ik had de jongelui uitgedaagd om me een 
vraag te stellen over de evolutie van de mens waar ik het 
antwoord niet op zou weten. 
 “Niet alle mensen zijn bedekt”, zei ik, “Kijk maar naar 
Tatjana, die deze week voor de dertiende keer in haar blootje 
in de Playboy staat.” Dat moest de student toegeven, maar toch 
had hij gelijk: de meeste mensen houden hun lichaam bedekt, 
zelfs als het snikheet is. Ook Tatjana moest waarschijnlijk iets 
overwinnen om uit de kleren te gaan. 
 Mijn student bedoelde niet dat wij ons lichaam bedekken 
om warm te blijven of ons te beschermen tegen de omgeving. 
Dat is natuurlijk een belangrijke reden, zeker in onze streken, 
maar ook bij warm weer op het strand houden wij liever een 
zwembroek of een bikini aan. Het merendeel van de mensen 
voelt zich niet op zijn gemak zonder het kruis en de borsten te 
bedekken. De vraag is of het gevoel van schaamte, dat ervoor 
zorgt dat we ons niet helemaal blootgeven, een biologisch 
gegeven is of een door de cultuur bepaalde gewoonte. 
 Toen Charles Darwin tijdens zijn beroemde reis met het 
zeilschip “Beagle” in het zuiden van Zuid-Amerika kwam 
verwonderde hij zich over de Vuurlanders die hij daar aantrof: 
“Ik stond er versteld van hoe groot het verschil was tussen 
deze wilden en de beschaafde mens. Hun enige kleding bestaat 
uit een mantel gemaakt van guanaco-huid, met de wollen kant 
naar buiten, waarbij hun edele delen net zo vaak zichtbaar zijn 
als bedekt.” Het was voor Darwin vooral een schok om deze 
“wilden” te zien omdat hij zelf afkomstig was uit het 
Victoriaanse Engeland waar goede manieren en fijn verzorgde 
kleding hoog in aanzien stonden. 
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 Ik kan me herinneren dat ik een keer op vakantie was op een 
Grieks eiland, waar bijna iedereen volledig naakt op het strand 
lag. Er kwam een oud vrouwtje op een ezeltje aanzetten, in het 
zwart gekleed, met een doek over haar hoofd, op weg naar het 
dorp een eindje verderop; ze leidde haar ezeltje langs de naakte 
lichamen van de Duitse toeristen. Dat vrouwtje moet ook een 
schok gevoeld hebben, van een soortgelijke omvang als 
Charles Darwin bij de Vuurlanders. 
 Denkend aan deze voorbeelden was mijn antwoord aan de 
student dat lichaamsbedekking een typisch voorbeeld is van 
een wisselwerking tussen biologie en cultuur. De neiging om 
het lichaam te bedekken, vooral de delen die met seksualiteit te 
maken hebben, is een overduidelijk biologisch gegeven. 
Volgens psychologen komt schaamte voort uit de behoefte om 
aantrekkelijk te blijven voor soortgenoten. Het bedekt houden 
van je lichaam is een manier om te laten zien dat je gevoelig 
bent voor verlies van sociale status. In deze theorie is het 
gevoel van schaamte op te vatten als een aanpassing aan het 
leven in een groep waarin maatschappelijk aanzien belangrijk 
is. Bij volkeren die weinig verschil in sociale status kennen, 
zoals de jager-verzamelaargemeenschappen van Afrika en de 
Vuurlanders in de tijd van Darwin, is bedekking van het 
lichaam minder belangrijk. 
 Maar overduidelijk kan het primair biologisch bepaalde 
schaamtegevoel enorm uitvergroot of sterk onderdrukt worden, 
afhankelijk van de cultuur waarin je leeft. In onze Westerse 
maatschappij is de grens tussen onbevangenheid en schaamte 
behoorlijk opgerekt. Dat is de reden dat Tatjana in de Playboy 
kan verschijnen zonder dat we er van opkijken. 
 Ik had nooit gedacht dat Tatjana nog eens in een column 
van mij zou figureren en zijzelf waarschijnlijk ook niet. 
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IJsbeer van de lage landen 
 
Ik heb vorige week mijn persoonlijk record noordelijkheid 
verbeterd: ik was in de stad Tromsø in Noorwegen. Het ligt 
nog een stuk boven de poolcirkel, vrij dicht bij Hammerfest en 
de Noordkaap. 
 In het programmaboekje van het congres waar ik een lezing 
mocht geven stond te lezen dat Tromsø de meest noordelijke 
universiteit heeft, en ook de meest noordelijke brouwerij, 
botanische tuin en planetarium. Ik voegde er aan toe: “Het is 
ook de meest noordelijke plek waar Nico van Straalen ooit 
geweest is, noteer dat erbij”. Tromsø is ook één van de 
allerbeste plaatsen ter wereld om het noorderlicht te zien, maar 
in de paar dagen dat ik er was wilde dat niet lukken. 
 Op het congres waren verschillende lezingen over 
verontreiniging van de poolstreken en mogelijke effecten op de 
ijsbeer. We weten al enkele jaren dat milieuverontreiniging 
van grote afstanden zich daar ophoopt. Als er in India een 
fabriek ontploft kan het stof zich over de hele aarde 
verspreiden. Vanwege de lage luchttemperaturen aan de polen 
condenseert de boel daar, slaat neer en komt terecht in de 
voedselketen van rendieren, zeehonden en ijsberen. 
Vermoedelijk kun je de luchtverontreiniging die het gevolg 
was van de enorme brand bij Chemie-Pak in Moerdijk, in 
januari 2011, op dit moment nog terugvinden in het vet van de 
ijsbeer. 
 De Noren in Tromsø doen onderzoek naar de gezondheid 
van ijsberen op Spitsbergen. Het vermoeden is dat deze dieren 
bijzonder kwetsbaar zijn voor verontreiniging omdat ze vaak 
langdurig honger hebben en dan een beroep doen op hun 
vetvoorraad waar de verontreiniging zich in ophoopt. 
Bovendien is vanwege de klimaatverandering de ijsvrije 
periode in de zomer tegenwoordig veel langer, waardoor ze 
moeilijker aan voedsel kunnen komen. Inderdaad liet een 
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Noorse onderzoekster gegevens zien waaruit heel duidelijk 
bleek dat er een negatief verband is tussen de concentraties van 
giftige stoffen en het schildklierhormoon van de ijsbeer. 
 Terwijl we aan het diner zaten met romantisch uitzicht op 
het noorderlicht dat er niet was, vroeg ik haar hoe ze zulk 
onderzoek eigenlijk doet. Ik weet van mijn collega Jelte 
Rozema, die ook werkt op Spitsbergen, dat ijsberen 
levensgevaarlijk zijn. Iedereen die daar het veld in gaat moet 
een geweer bij zich dragen en krijgt schietlessen. Je kunt 
ijsberen absoluut niet benaderen. Als je ze in het zicht krijgt 
ben je al in gevaar want ze kunnen ontzettend hard lopen, ze 
zijn altijd hongerig en beschouwen mensen als prooien. 
 De Noorse dame vertelde me dat ijsberen met een 
verdovingspijl geschoten worden vanuit een helikopter. Dan 
daalt er iemand op het ijs neer om een bloedmonster te nemen 
en een stukje onderhuids vet. Daar merkt de ijsbeer weinig 
van. Je kunt je voorstellen dat het afnemen van één bloed- of 
vetmonster van een ijsbeer al een enorme operatie is, nog 
afgezien van alle vergunningen die je moet aanvragen. 
 Ik dacht: hoe kan ik tegenover zulk spectaculair onderzoek 
ooit indruk maken? Ik probeerde het door bij mijn lezing ons 
eigen proefdier, de springstaart, te presenteren als de ijsbeer 
van de lage landen. Hij is ook wit en schattig, alleen hij heeft 
geen vier maar zes poten en hij is een stuk kleiner. Ik schat dat 
er 10 miljard springstaarten in een ijsbeer gaan. Maar om 
springstaarten te monsteren heb je geen helikopter nodig en 
zelfs geen vergunning. “En de grootte doet er niet toe, toch?”, 
zei ik. Maar ik vraag me af of mijn Noorse dame onder de 
indruk was. Ik liet haar achter met de eerste sneeuw van het 
jaar. 
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M2 getrokken 
 
“Kijk, u bent blij dat u daar vanaf bent”, zei de tandarts en hij 
liet me de kies zien die hij getrokken had. Mijn achterste kies 
rechtsonder was chronisch ontstoken maar ik had er niet zoveel 
last van en daarom had ik het trekken heel lang uitgesteld. De 
mondhygiëniste had tenslotte gedreigd dat mijn hele gebit 
eraan zou gaan, want de ontsteking zou zich naar voren toe 
kunnen uitbreiden. Uiteindelijk durfde ik niet meer bij haar te 
verschijnen zonder eerst naar de tandarts te gaan. Nu is M2 
eruit en hij komt niet meer terug. 
 Achter de kies die ik nu moet missen heeft ooit nog een 
verstandskies gestaan, maar die ben ik al jaren kwijt. Die kies 
stond bij mij in het opstaande deel van de onderkaak en stak 
meer naar voren dan naar boven. De kaakchirurg heeft hem 
samen met de andere drie verstandskiezen vakkundig 
verwijderd toen ik begin twintig was. “Niet schrikken” zij hij, 
“Ik zal hem even splijten. Dan kan ik hem er gemakkelijker uit 
trekken”. Met een forse klap op de drevel kraakte mijn kies in 
tweeën. 
 Het menselijk gebit heeft links en rechts, boven en onder, 
gerekend vanaf het midden, twee snijtanden, één hoektand, 
twee valse kiezen en drie echte kiezen. Biologen nummeren de 
snijtanden als I1 en I2, de hoektand heet C, de valse kiezen 
(premolaren) P3 en P4 en de echte kiezen (molaren) M1, M2 
en M3. De valse kiezen zijn niet echt vals natuurlijk, ze zijn 
alleen kleiner dan de grote knobbelkiezen daarachter. 
 Het is een beetje raar dat onze twee valse kiezen de 
nummers 3 en 4 hebben. Dat komt omdat biologen de 
nummering van het zoogdiergebit aanhouden. Het gebit van 
onze evolutionaire voorouders, de eerste zoogdieren, had meer 
elementen dan wij nu hebben: drie snijtanden, één hoektand, 
vier valse kiezen en drie echte kiezen. Je kunt die structuur nog 
terugvinden in de onderkaak van de hond (de bovenkaak van 
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de hond mist M3). Bij ons zijn I3, P1 en P2 verdwenen, maar 
de overgebleven kiezen worden nog wel aangeduid met hun 
oorspronkelijke nummer, om de evolutionaire overeenkomst 
van ons gebit met dat van de dierenwereld vast te houden. 
 Waarom zijn bij ons één snijtand en twee valse kiezen 
verloren gegaan? Dat is al begonnen bij de apen. Apen hebben 
ten opzichte van andere zoogdieren een vrij korte snuit, een 
slecht reukvermogen, maar wel goede ogen en grote hersenen. 
De ontwikkeling van de schedel is meer naar boven en naar 
achteren gericht, in plaats van naar voren. Daardoor ontstond 
er aan de bovenkant meer ruimte voor de hersenen, maar aan 
de voorkant kwam het gebit in de knel. Bij ons is die 
ontwikkeling nog verder doorgezet. Tijdens de evolutie van de 
mensapen en de mensen is het gebit in principe hetzelfde 
gebleven, behalve dat alle tanden en kiezen nog dichter bij 
elkaar kwamen te staan. Onze kaken zijn erg klein geworden 
waardoor ook de achterste kies, de verstandskies, in het 
gedrang is gekomen. 
 Wat wel veranderd is, is de volgorde van doorbreken van de 
tanden en kiezen. Bij het volwassen gebit van de apen breekt 
M2 direct door na M1 en de twee snijtanden, maar bij mensen 
komt M2 pas helemaal op het eind, net voor de verstandskies. 
De hoektand daarentegen is naar voren geschoven; hij komt 
door vóór kies M2; bij apen is het andersom. 
 Mijn rechtsonder M2 moest boeten voor dat gerommel 
tijdens de evolutie; eruit ermee. M3 heb ik ook niet meer. Ik 
doe het met M1. 
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Linksdragend 
 
Mijn Leidse collega Menno Schilthuizen schreef een prachtig 
artikel in het tijdschrift van de Nederlandse Dierkundige 
Vereniging over asymmetrische geslachtsorganen. Je denkt, 
waar maken die biologen zich nu weer druk om, maar toch is 
het een interessant evolutionair probleem: hoe is het zo 
gekomen dat een dier genitaliën heeft waarvan de linkerkant 
anders is dan de rechterkant? Het gaat dan om penissen die 
naar links of naar rechts gebogen zijn, of aan de rechter kant 
een rand hebben en aan de linkerkant niet. Zo heeft 
bijvoorbeeld de penis van een mannelijk varken de vorm van 
een kurkentrekker, maar die is altijd linksom gedraaid, nooit 
rechtsom. Kamelen en lama’s hebben een gevorkte penis 
waarbij het rechter deel bestaat uit een grote kromme haak 
terwijl het linker deel een dun puntig staafje is. Zo zijn er 
talloze voorbeelden te geven. 
 Het is wel zo dat het onderzoek nogal gedomineerd wordt 
door de mannelijke organen, wat logisch is omdat die nu 
eenmaal beter zichtbaar zijn. Over asymmetrie van de 
vrouwelijke genitaliën is veel minder bekend. 
 De vraag is waarom een man een asymmetrisch 
geslachtsorgaan zou hebben, terwijl de rest van het lichaam, 
tenminste de buitenkant, keurig tweezijdig symmetrisch is. 
Omdat de oorspronkelijke toestand symmetrisch is, moet het 
wel zo zijn dat asymmetrie heel vaak in de evolutie ontstaan is, 
bij allerlei dieren. Waarschijnlijk zijn er dus ook veel 
verschillende redenen waarom asymmetrische genitaliën 
handig waren. 
 In sommige gevallen is de scheefheid te begrijpen vanuit de 
copulatiehouding. Bij de paring van sprinkhanen bijvoorbeeld 
is de vrouwelijke geslachtsopening voor het mannetje, dat op 
het vrouwtje zit, alleen te bereiken door een bocht te maken 
met zijn achterlijf: over rechts of over links. Dan moeten de 
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genitaliën ook links of rechts georiënteerd zijn. Maar bij het 
varken gaat die verklaring niet op: de beer bestijgt de zeug 
recht van achteren. In dit geval verhoogt de gedraaide penis het 
bevruchtingssucces. We weten dit vanwege de praktijk van de 
kunstmatige inseminatie. De kans op een geslaagde 
bevruchting is groter als je bij de inseminatie een katheter 
gebruikt met een gedraaid uiteinde. Verder is het ook mogelijk 
dat een asymmetrische penis bijdraagt aan de stimulatie van 
het vrouwtje. Zodra de vrouwtjes een scheef gevormde penis 
prettiger vinden dan een rechte penis zijn scheve mannen sterk 
in het voordeel en zullen in frequentie toenemen ten koste van 
de rechte jongens. 
 Ik vroeg Menno: “Hoe zit het dan bij de mens?” Bij mannen 
hangen immers de teelballen niet even hoog en de penis vlijt 
zich in rust vaak wat makkelijker aan de zijkant neer dan 
precies in het midden. 
 Menno verwees me naar een Canadees onderzoek uit 1997 
over genitale asymmetrie bij mannen. Hieruit blijkt dat bij 
ongeveer twee derde van de mannen de linker bal lager hangt 
dan de rechter; de linksdragende mannen zijn bovendien vaker 
rechtshandig. De onderzoekers leggen een relatie met de 
taakverdeling tussen onze hersenhelften: bij rechtshandigen is 
de linker hersenhelft gespecialiseerd in taalverwerking. Het is 
voorstelbaar dat de asymmetrie van de hersenfuncties niet 
alleen gevolgen heeft voor de rechts- of linkshandigheid maar 
ook voor de indaling van de testikels tijdens de puberteit. 
 Er is zelfs een onderzoeker geweest die voor de grap 
gekeken heeft naar asymmetrie van de balzak bij Griekse en 
Romeinse standbeelden. Zelf heb ik dit waargenomen bij de 
David van Michelangelo, op het Piazza della Signoria in 
Florence. Het scheelt niet veel, maar toch is het zichtbaar: 
Michelangelo heeft David linksdragend gemaakt. 
 Wat ben ik zelf eigenlijk? In ieder geval rechtshandig. 
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Getroffen door een regendruppel 
 
Kijkend uit het raam naar de stromende regen gingen mijn 
gedachten uit naar de vele dieren die overgeleverd zijn aan het 
winterse regengeweld. Sneeuw en vorst is nog tot daar aan toe, 
maar die regen en wind de hele tijd? Met zoogdieren en vogels 
heb ik niet veel medelijden: het water loopt van ze af en ze 
kunnen zich warm houden met hun vacht of verenkleed. Maar 
insecten? Hoe overleven die kleine dieren zulk weer? 
 Je zou denken dat voor insecten de regen ronduit gevaarlijk 
is. De meeste insecten hebben afmetingen die in de buurt van 
een waterdruppel liggen; sommige zijn zelfs kleiner dan een 
waterdruppel. Stel je voor dat iemand een bak water van 100 
liter of zelfs een kubieke meter over je uitstort. Dat is het effect 
van een waterdruppel die op een insect valt. Hoe overleef je 
dat? 
 Als eerste moet je bedenken dat kleine dieren naar 
verhouding veel sterker zijn dan wij. Dat komt door het 
simpele natuurkundige gegeven dat de verhouding tussen 
oppervlakte en inhoud toeneemt als dingen kleiner worden. De 
kracht die een spier kan ontwikkelen hangt af van zijn 
doorsnede, een oppervlaktemaat, terwijl de gewichten die een 
dier moet tillen afhangen van het volume. Als je de wereld tien 
keer zo klein maakt neemt de doorsnede van je spieren af met 
een factor honderd maar alle voorwerpen om je heen worden 
duizend keer lichter. Naar verhouding kun je dus een tienmaal 
zo zwaar gewicht optillen.  
 Inderdaad zie je dat bijvoorbeeld mieren dingen kunnen 
torsen die vele malen groter zijn dan zijzelf, zoals een rups. 
Het record staat dacht ik op naam van een neushoornkever die 
850 maal zijn eigen lichaamsgewicht kan tillen. Als een insect 
zich schrap zet hoeft dus ook een regendruppel geen ramp te 
zijn. Bovendien zal een klein dier niet proberen zo’n druppel 
op te vangen of de val ervan tegen te houden. Met hun 
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waterafstotende buitenkant zorgen ze ervoor dat de watermassa 
geen vat op ze krijgt. De druppel glijdt aan alle kanten langs ze 
heen. Even zitten ze midden in de druppel, daarna vervloeit de 
druppel met het oppervlak waarop ze lopen. Het is 
vergelijkbaar met de branding aan het strand; als je de 
branding wilt tegenhouden word je meegesleurd; je moet door 
de branding heen duiken. 
 In de microkosmos liggen de krachtsverhoudingen anders 
dan in onze wereld. Gelukkig maar. Ik kan de natte buiten-
wereld met een gerust hart overlaten aan de kleine dieren en 
zelf droog binnen blijven zitten. 
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Beerdiertje 
 
Máxima had ik gemist bij de opening van Micropia, het 
nieuwe museum gewijd aan de microbiologie naast Artis, maar 
ik werd wel verrast door een ontmoeting met een beerdiertje, 
de Emile Roemer onder de planktonwezens. In Micropia 
stonden levensgrote modellen van twee beerdiertjes. In 
werkelijkheid zijn ze kleiner dan een millimeter en alleen 
onder de microscoop zichtbaar. 
 Bij het planktonpracticum op de universiteit open ik altijd 
de jacht op beerdiertjes met de biologiestudenten. Wie is de 
eerste die er eentje ziet? De studenten bekijken plankton dat 
we uit de sloot gevist hebben of oud bloemenwater. Als je er 
ooit eentje gezien hebt vergeet je dat je leven niet meer. 
 Een beerdiertje ziet eruit als een minuscuul beertje dat met 
vier paar poten rondscharrelt over draadwieren in het plankton, 
zoals een koala tegen een boom aan omhoog kruipt. Het is een 
wonder dat een dier dat zo klein is toch nog poten kan hebben, 
een mond, een anus en geslachtsorganen, allemaal piepklein. 
Alleen de voorkant ziet er heel raar uit, wat vooral opvalt als je 
hem uitvergroot. Hij heeft een soort stofzuiger op zijn kop 
waarmee hij bacteriën opslobbert; duidelijke ogen heeft hij ook 
al niet. 
 Beerdiertjes heten in het Engels waterberen, maar het zijn 
natuurlijk geen beren, zelfs geen gewervelde dieren; ze vormen 
hun eigen tak in de stamboom van het leven, die vlak naast de 
grote stam van de duizendpoten, spinnen, kreeften en insecten 
staat. 
 Beerdiertjes zijn onder biologen vooral bekend vanwege 
hun extreme tolerantie tegen uitdroging. Het vochtige mos 
waarin ze rondscharrelen kan in de zomer gortdroog worden. 
De beerdiertjes gaan dan in zomerslaap, waarbij ze bijna al hun 
vocht verliezen. Ze zijn zelfs uitgedroogd en al onder vacuüm 
in een raket tien dagen in de ruimte geweest waarna ze, op 
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aarde teruggekeerd, weer tot leven gewekt konden worden met 
een beetje water. 
 De beerdiertjes van Micropia waren 10.000 keer 
uitvergroot. Als je dat doet komen ze eruit te zien als 
angstaanjagende monsters, aliens gelijk. Maar ze waren een 
beetje toonbaar gemaakt. Als leren knuffels stonden ze daar, de 
een op zijn poten en de ander rechtop, op zijn achterste. 
 Achteraf bleek dat ik Máxima niet had kunnen ontmoeten 
want ik zat op de verkeerde dag. Máxima deed de officiële 
opening op dinsdag, terwijl ik uitgenodigd was voor de tweede 
opening op woensdag, voor sponsors en adviseurs. Qua 
ontmoetingen is het met de koningin moeilijk concurreren 
natuurlijk, maar de beerdiertjes kwamen een heel eind in de 
richting. 
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Afbijten 
 
Het is raar maar waar – voor iemand met mijn staat van dienst 
– ik las een biologische term waarvan ik nog nooit had 
gehoord: apofallatie. Het overkwam Michael Milton in de 
Wereld volgens Garp, maar verder is het bij mensen toch vrij 
zeldzaam denk ik. Ik herinner het me ook niet uit de boeken 
van Markies de Sade, maar dat kan ik niet controleren want 
Justine en Juliette heb ik al jaren geleden weggegooid voordat 
mijn kinderen oud genoeg werden om ze uit de boekenkast te 
halen. 
 Ik kwam de term tegen in een artikel over het gedrag van 
naaktslakken. Ik ben een boek aan het schrijven over de 
biologie van ongewervelde dieren in de bodem, dus ik lees 
alles wat los en vast zit. In het hoofdstuk over voortplanting 
komen de vele verschillende manieren aan de orde waarop de 
dieren het doen. Van de meeste dieren bestaan mannetjes en 
vrouwtjes, net als bij ons, maar er zijn er ook die hermafrodiet 
zijn, dat wil zeggen man en vrouw tegelijkertijd. Onder die 
hermafrodieten kom je vaak extreme manieren van voort-
planting tegen. 
 Neem de bananenslakken. Dat zijn knalgele, grote 
naaktslakken van 20 cm lang. Als je ze ziet denk je dat er een 
banaan op de grond ligt. Twee slakken paren achtereenvolgens 
met elkaar: eerst treedt de ene slak op als mannetje en als die 
klaar is worden de rollen omgedraaid. Bij elkaar duurt de 
paring van deze dieren behoorlijk lang, soms wel vier uur. Dat 
is op zich niet bijzonder voor slakken, maar het rare van 
bananenslakken is dat het herhaaldelijk voorkomt dat de ene 
slak de penis van de andere slak afbijt. Degene die als vrouwtje 
paart draait haar kop in een U-bocht en begint het apparaat van 
haar partner te bewerken met haar rasptong, terwijl die nog in 
haar zit. De ander kronkelt om vrij te komen maar dat lukt niet. 
Ook het afkauwen duurt een hele tijd, rustig een uur. 
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 Waarom doen die slakken dat? Ik vat het op als een uit de 
hand gelopen concurrentieslag tussen de mannetjes. Het is 
voordelig om andere mannetjes schade toe te brengen omdat je 
dan zelf meer nakomelingen kunt krijgen. Dat komt bij veel 
dieren voor. Het bijzondere van de bananenslakken is dat ze 
hun mannelijke geldingsdrang uitoefenen terwijl ze paren in de 
vrouwelijke rol. 
 Ik twijfelde wat ik zou doen met deze vieze verhalen. In 
mijn boek bespreken of weggooien zoals indertijd met de 
Sade? Nee, het is biologie, het moet erin. 
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Denksport 
 
Ik ga nooit naar voetbal, maar sinds mijn kleinzoon Finn bij de 
F’jes traint sta ik af en toe langs de lijn. Het valt me op hoe 
moeilijk het voor kinderen is om een normaal potje te spelen. 
Het is niet dat ze niet kunnen rennen of niet tegen de bal 
trappen; dat is misschien nog wel het makkelijkste: een trap 
tegen de bal geven en er achteraan hollen. 
 Wat moeilijk is heeft eerder met de hersenen dan met de 
spieren te maken: waar sta ik in het veld, waar staan mijn 
medespelers, hoe kan ik de bal richting doel spelen als hij niet 
in een keer kan? De bal overspelen naar iemand die vrij loopt, 
zelf vrijlopen zodat je de bal aangespeeld kunt krijgen, dat 
soort dingen is extreem moeilijk voor ze. Alleen al de aandacht 
vasthouden bij het spel en niet om de haverklap afgeleid 
worden door iets dat buiten het veld gebeurt is al een hele klus. 
Taakbewustzijn, daar draait het om: weten wat je moet doen en 
daar aan werken. 
 Het geheel van bewuste bewegingen die vanuit de hersenen 
aangestuurd worden heet de psychomotoriek. Bij kinderen is 
dat aanvankelijk beperkt tot lopen, gooien en het hanteren van 
objecten zoals een lepel of een beker. Maar wil je een balspel 
kunnen spelen dan moet de psychomotoriek verbonden worden 
met ruimtelijk inzicht en sociaal inzicht. Dat gaat niet zomaar, 
daarvoor moeten de verschillende hersengebieden die zulke 
functies aansturen, met elkaar in verband gebracht worden. Bij 
jonge kinderen is dat nog niet het geval. Naarmate de hersenen 
zich verder ontwikkelen gaat dat steeds beter. Omgekeerd kan 
het regelmatig deelnemen aan balspelen het aanleggen van de 
benodigde verbindingen versterken. 
 Wat me ook opviel was dat het luisteren naar de trainer voor 
de F’jes moeilijk is. Ze hoorden hem wel, en af en toe deden ze 
ook wat hij zei, maar een minuut later zijn ze het weer 
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vergeten. Gelukkig was trainer Gerard een uitermate geduldige 
man. 
 Zo had ik vanaf de zijlijn zomaar een biologische theorie 
over het voetballen ontwikkeld. Volgens mijn theorie is Ángel 
di María, de Argentijnse voetballer die vorige week voor 75 
miljoen euro van Real Madrid naar Manchester United 
verhuisde, behalve lichamelijk sterk en behendig, ook voorzien 
van een goed ruimtelijk inzicht, uitermate sociaal, bovendien 
gedisciplineerd en in staat om te leren. Mijn bezoek aan het 
voetbalveld en het waarnemen van Finns gedrag kon maar tot 
één conclusie leiden: voetbal is een denksport. 
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Kikker koken 
 
Via de dienst communicatie kreeg ik een wel heel rare vraag 
doorgespeeld: “Klopt het dat als je een kikker in een pannetje 
water zet en je verwarmt dat heel langzaam, het dier gewoon 
blijft zitten en zich dood laat koken? En als het niet klopt, is er 
dan bij jullie iemand bereid om de proef te doen?” 
 Het verhaal is afkomstig van Duitse biologen uit de 
negentiende eeuw. Kikkers zijn koudbloedig, wat betekent dat 
hun lichaamstemperatuur gelijk is aan die van de omgeving. 
Als de buitentemperatuur omhoog gaat, gaat hun 
lichaamstemperatuur gewoon mee. Ze raken niet in paniek 
want ze hebben geen inwendige referentiewaarde; mits het 
opwarmen heel langzaam gaat blijven ze gewoon zitten tot het 
te laat is.  
 Maar is dit verhaal wel waar? Ik geloof er niks van. Ik ben 
er van overtuigd dat de kikker wel degelijk in de gaten heeft 
dat het water te warm wordt en dat hij uit het pannetje zal 
proberen te springen als de temperatuur tegen de 40 graden 
loopt. 
 Maar in de publieke opinie overheerst de mythe van de 
gekookte kikker. Al Gore gebruikt het beeld in zijn film uit 
2006 “The inconvenient truth”. Door de klimaatverandering 
laat de mensheid zich zachtjes opwarmen, totdat we er met zijn 
allen aan gaan, is de les. Als het verhaal met de kikker niet 
waar is, geeft Al Gore een foutieve voorstelling van zaken, dus 
het is niet zomaar wat. 
 Daarom zou het op zich interessant zijn om deze proef nog 
een keer te doen. Ik denk dat je er twee kikkers voor nodig 
hebt, waarvan er hoogstens één dood gaat. De eerste warm je 
zachtjes op in een pannetje. Als hij blijft zitten heeft Al Gore 
gelijk en kun je stoppen. Als hij eruit springt doe je de proef 
nog een keer. Als de tweede er ook uit springt is het ongelijk 
van Al Gore aangetoond en heeft het geen kikkers gekost. Als 
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de tweede blijft zitten geven we Al Gore het voordeel van de 
twijfel. 
 Maar als ik zo’n proef officieel zou willen doen moet ik 
toestemming vragen aan de ethische commissie van de VU, 
want het is duidelijk een dierproef. Dierproeven zijn ontzettend 
streng gereguleerd in Nederland. Nu weet ik zeker dat die 
commissie nooit en te nimmer toestemming zal geven, want 
het nut van de proef is twijfelachtig. Dus mijn antwoord aan de 
dienst communicatie was: “We zullen nooit weten of de kikker 
zich laat koken, Al Gore of niet”. 
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Pieter en de mammoet 
 
Wandelend in Dierenpark Amersfoort kwam ik toevallig Pieter 
Hulst tegen, van Pieter in de prehistorie, een prachtige 
jeugdserie van de VPRO die dit seizoen elke zondagochtend 
draait. We stonden bij de olifanten en hij vroeg me: “Professor, 
hoe komt het dat de mammoet is uitgestorven en de olifant 
niet?”. 
 Ik zei: “Dat is inderdaad opmerkelijk want de mammoet 
stamt af van de Aziatische olifant; de olifant is zelfs ouder dan 
de mammoet. Maar je moet het zo zien: de mammoet leefde op 
de steppe tijdens de ijstijden. Hij kon daar heel goed overleven 
want hij was groot, behaard en goed bestand tegen de koude. 
Hij was optimaal aan zijn omgeving aangepast. Maar dat had 
ook een nadeel: hij was erg gespecialiseerd. Eén ding kon hij 
heel goed: voedsel vinden en overleven op de ijskoude steppe. 
Maar toen het klimaat veranderde, na afloop van de laatste 
ijstijd, was hij de klos. 
 Loop maar even mee naar de giraffen, dan zie je hetzelfde. 
Ook dat zijn hele gespecialiseerde beesten. Met die lange 
nekken zijn ze heel goed in het eten van blaadjes boven uit de 
boom, maar als die hoge bomen verdwijnen, zijn ze de klos. 
Mijn voorspelling is dat ze een van de eerste dieren zullen zijn 
die uitsterven als het klimaat in Afrika verandert. 
 Specialisten leggen eerder het loodje dan generalisten. Het 
geldt ook voor de evolutie van de mens. Nadat er 7 miljoen 
jaar geleden in Afrika een rechtop lopende aapmens was 
ontstaan kreeg je daarin twee lijnen. Eén groep specialiseerde 
zich in het eten van noten, zaden en harde bladeren. Daar 
waren ze erg goed in; ze kregen hele grote kaken en enorme 
kiezen waarmee ze die bladeren konden vermalen en harde 
noten konden kraken. 
 Een andere groep ontwikkelde zich als alleseters. Ze aten 
planten, maar ook het vlees dat overbleef van een karkas 
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waaraan de leeuwen zich tegoed hadden gedaan; ze zogen het 
merg uit de botten; aan het strand schooiden ze wat 
schelpdieren bij elkaar; ze aten alles wat ze tegenkwamen. Die 
plantenknauwers zijn uitgestorven; ze waren te 
gespecialiseerd. De alleseters hebben het overleefd en daar 
stammen wij van af.” 
 Zo ging het ongeveer. Ik heb met de filmploeg van Pieter in 
de prehistorie een hele middag opnames gemaakt, bij de 
olifanten, de giraffen, de neushoorns en de beren. Vorige week 
zondag kon u het resultaat zien: 41 seconden Nico was er van 
overgebleven. Het programma was ook mooi zonder mij. Het 
is het lot van de deskundige denk ik: te gespecialiseerd. 
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Winkelen is verzamelen 
 
“Winkelen is een doorgeslagen verzameldrang. De drie dwaze 
dagen van de Bijenkorf vallen niet voor niks aan het begin van 
de herfst. De Bijenkorf maakt dankbaar gebruik van ons 
biologische instinct”. Dat zei ik tegen Fiona Harmsen die me 
interviewde voor een artikel in de Telegraaf. Gisteren kon u 
haar artikel al lezen. 
 Kijk naar de dieren: de herfst is de periode om een voorraad 
aan te leggen. Het is het meest bekend van kleine knaagdieren 
zoals hamsters en eekhoorns, maar ook veel vogels vertonen 
het gedrag, bijvoorbeeld eksters, vlaamse gaaien en spechten. 
Zaden, vruchten en insecten: alles wat enigszins bewaard kan 
worden wordt weggestopt. 
 Overduidelijk is het aanleggen van een voorraad gunstig als 
er een overdaad aan voedsel is, zoals eikels in de herfst, terwijl 
je weet dat er een periode aankomt waarin het vinden van 
voedsel moeilijk is. Vooral kleine dieren met een hoge 
stofwisseling die niet in winterslaap gaan kunnen dan baat 
hebben bij een wintervoorraad. Maar het is ook mogelijk dat 
het verstoppen tot doel heeft om voedsel weg te houden van 
soortgenoten. Die zullen dan merken dat er bij jou in de buurt 
weinig te halen valt en hun geluk een eindje verderop gaan 
proberen. Zo houd je concurrenten buiten de deur. 
 Ondanks dat veel dieren voedsel verstoppen kunnen ze niet 
alle plekken later terugvinden. Uit Zweeds onderzoek met 
glanskopmezen is gebleken dat die vogels maar 40 procent 
kunnen terugvinden van de zaden die ze eerder verstopt 
hadden. In een soortgelijke situatie konden mensen 100% 
terugvinden. Dus het geheugen van mezen haalt het niet bij dat 
van mensen. Toch gaat het verstoppen door, ook al wordt er 
veel teveel verstopt en kunnen de dieren het merendeel niet 
terugvinden. Kennelijk kost het ook niet veel moeite en is het 
niet nodig om het gedrag af te remmen. 
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 De overeenkomst tussen het doorgeslagen verzamelgedrag 
van dieren en het bijna dwangmatige winkelen dat je deze 
dagen om je heen ziet is verassend: kopen om te kopen is 
verzamelen om te verzamelen; niet nadenken of je het wel 
nodig hebt, maar gewoon de tassen volladen. 
 Vandaag is de laatste dolle dwaze dag. U heeft nog één kans 
om uw winkeldriften te bevredigen. Houd u niet in. En mocht 
iemand naast u graaiend in de bakken vinden dat u alles voor 
haar neus weghaalt, zeg dan gewoon: “Ik kan het niet helpen. 
De herfst begint en de winter komt eraan. Mijn biologisch 
instinct zegt me dat ik moet verzamelen.” 
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Nulgroei 
 
Een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science vorige 
week stelde dat de wereldbevolking naar alle 
waarschijnlijkheid nog steeds niet is uitgegroeid aan het einde 
van deze eeuw. Ik schrok ervan. Terwijl altijd gedacht werd 
dat omstreeks het jaar 2050 het aantal mensen op aarde zou 
afvlakken op ongeveer 10 miljard, blijkt uit nieuwe 
berekeningen dat de groei doorzet tot voorbij het jaar 2100 en 
we ruim boven de 10 miljard uitkomen, misschien wel 12 
miljard. Nu zitten we op 7 miljard en dat is al veel meer dan de 
aarde op lange termijn kan verdragen. 
 Een stabiele bevolking krijg je als het gemiddeld aantal 
kinderen per vrouw gelijk is aan 2,1. Maar in Nigeria is dat 
cijfer gelijk aan 6,0, in Ethiopië 5,3 en in Kenia 4,8. Met de 
toenemende welvaart dalen ook de geboortecijfers, maar die 
afname gaat erg langzaam en stokt in sommige landen. 
 Het bericht in Science heeft weinig aandacht gekregen van 
de pers, misschien omdat het allemaal nog zo ver weg lijkt. 
Maar mijn kleinkinderen kunnen het jaar 2100 nog meemaken 
dus zo ver weg is het niet. Hoe moet dat aflopen met twaalf 
miljard mensen terwijl we nu al in een razend tempo alle olie, 
gas en grondstoffen er door heen jagen? Het is onvermijdelijk 
dat de doorgaande groei leidt tot een ongekende uitputting van 
het milieu en schaarste aan eerste levensbehoeften zoals 
schoon water en betrouwbaar voedsel, maar ook tot toename 
van de vervuiling, hoge werkloosheid, lage inkomens en 
slechte gezondheidszorg in landen met een hoge 
bevolkingsgroei. 
 In Nederland is het aantal geboortes per vrouw gelijk aan 
1,76. Dit is onder het vervangingsniveau, dus de Nederlandse 
bevolking zou afnemen als er geen netto immigratie was. Men 
zegt vaak dat zo’n laag geboortecijfer een probleem is, maar 
feitelijk is het een zegen. In dezelfde aflevering van Science 
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stond daar ook een heel verhelderend artikel over. Een laag 
kindertal, een afnemende bevolking en een relatief hoog aantal 
senioren is helemaal geen probleem. Een geboortecijfer onder 
het vervangingsniveau is zelfs in economisch opzicht het beste, 
volgens de Amerikaanse schrijvers van het artikel. 
 De regering klaagt ach en wee over de stagnerende 
bevolkingsgroei. Voor de overheidsfinanciën is het inderdaad 
gunstig als de bevolking snel groeit. Maar voor het behoud van 
een hoge levensstandaard is een stabiele of licht afnemende 
bevolking veel beter. Mijn kleinkinderen moeten ook in een 
leefbare wereld kunnen leven. We moeten onze economie zo 
inrichten dat groei niet nodig is. Dat groeidenken is ouderwets. 
Nulgroei is een teken van beschaving. 
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Mijnheer de kasuaris 
 
Op de dag waarop ’s avonds het Groot Dictee der Nederlandse 
Taal op de televisie werd uitgezonden, gaf ik ’s morgens een 
college over de evolutie van de vogels. Ik liet daarbij een 
plaatje liet zien van een kasuaris, een van de vele 
struikelwoorden in het dictee. Vijfentwintig fouten had ik, en 
één daarvan was nota bene een dierennaam; ik schreef kasuaris 
namelijk met een c, zoals alle biologen. Terwijl ik toch van 
mezelf vind dat ik helemaal niet slecht ben in spelling was ik 
maar vier fouten beter dan het gemiddelde van de mensen op 
de televisie. 
 Die kasuaris zat me dwars. Je zou denken dat de spelling 
van biologische soortnamen bepaald wordt door biologen, die 
toch de soorten ontdekken en beschrijven, maar de praktijk is 
anders: de Nederlandse Taalunie bestaat uit taalkundigen die 
lak hebben aan biologen. Zo is bij de spellingwijziging van 
2006 de spelwijze paardenbloem doorgedrukt terwijl die plant 
toch al eeuwen door biologen paardebloem genoemd werd. 
 In het dictee zat nog een dierennaam die discussie gaf: 
orang-oetan. De voorkeursspelling bleek te zijn orang-oetang, 
wat natuurlijk onzin is, want “oetan” is afgeleid van “hutan” 
(Maleis voor bos), niet van “hutang”, wat “schuld” betekent. 
Geen enkele bioloog zal ooit orang-oetang schrijven. Gelukkig 
was orang-oetan ook goed. 
 De kasuaris is een loopvogel uit Nieuw Guinea. Hij is 
verwant aan andere loopvogels zoals de struisvogel van Afrika, 
de rhea van Zuid-Amerika en de emoe van Australië. Maar 
terwijl een struisvogel eruit ziet als een verschrikte wasvrouw, 
een rhea als een overjarige hippie en een emoe als een halve 
gare, heeft een kasuaris iets voornaams. Iedereen die wel eens 
een kasuaris in Artis gezien heeft zal beamen dat het een 
bijzonder beest is. Hij stapt heel deftig rond en kijkt je aan met 
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agressieve blik, alsof hij wil zeggen: “Kijk, ik ben iets tussen 
een notaris en een actuaris, let goed op mij”. 
 De loopvogels vertegenwoordigen de oudste evolutionaire 
afsplitsing van de vogels. Bijna alle vogels kunnen vliegen, 
maar de eerste vogels, die afstammen van de dinosauriërs, 
hadden nog een beperkt vliegvermogen, hoewel ze wel veren 
hadden. Waarschijnlijk zijn die veren dus niet ontstaan 
vanwege hun voordeel bij het vliegen: ze hadden aanvankelijk 
een andere functie, bijvoorbeeld om het andere geslacht mee te 
imponeren; na een tijdje bleek dat je er ook mee kon vliegen. 
 Toen er nog dinosauriërs leefden en de continenten nog niet 
uit elkaar gedreven waren, liepen er al loopvogels rond. Dat de 
struisvogels, rhea’s, emoes en kasuarissen zo op elkaar lijken 
komt dus door hun gemeenschappelijke oorsprong. Het is niet 
zo dat de loopvogels ontstaan zijn uit vliegvogels die zich ieder 
apart, op verschillende continenten, hebben aangepast aan het 
lopen in open terrein. 
 Maar het aller gekste van de loopvogels is dat er ook 
vliegende vogels bij zitten, de tinamoes. Dit zijn Zuid-
Amerikaanse vogels die lijken op hoenders en ook zo genoemd 
worden, hoewel ze totaal niet verwant zijn aan kippen. Het lijkt 
erop dat het vliegen van de tinamoes onafhankelijk van de rest 
van de vogels is ontstaan. Dat vliegen meerdere malen is 
ontstaan laat zien dat de aanwezigheid van veren de vogels als 
het ware voorbestemde om te vliegen. 
 In mijn telling van de columns die ik voor deze krant schrijf 
is dit nummer 300. Het is weliswaar geen 500 of 1000, maar 
toch een mooi rond getal, waard om opgedragen te worden aan 
de kasuaris, die arrogante kwast van een vogel, die me ook nog 
de vijfentwintigste fout in het dictee bezorgde. Nummer 300 
voor u, mijnheer de kasuaris! 
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Dier van het jaar 
 
Aan het eind van het jaar kijkt iedere zichzelf respecterende 
vereniging of beroepsgroep terug om vast te stellen welke 
persoon het meest betekend heeft in het afgelopen jaar. Zo 
werd Ranomi Kromowidjojo gekozen tot sportvrouw van het 
jaar en Epke Zonderland was de sportman van het jaar. De 
parlementaire pers koos Diederik Samsom tot politicus van het 
jaar. 
 Maar is er ook een verkiezing voor het dier van het jaar? Is 
er een dier dat in het afgelopen jaar sterk de aandacht 
getrokken heeft, of een bijzondere prestatie heeft geleverd? 
Zo’n verkiezing bestaat niet voor zover ik weet. Zelfs op de 
website van de Partij voor de Dieren kon ik er niks over 
vinden, terwijl dat toch de plaats zou moeten zijn waar het wel 
en wee van de dieren speciale aandacht krijgt. 
 Het afgelopen jaar viel voor de Chinezen grotendeels samen 
met het jaar van de Draak, maar een draak kun je amper een 
dier noemen; het is in ieder geval geen biologische soort en dat 
is wat mij betreft toch wel een randvoorwaarde om mee te 
mogen doen met de verkiezing. 
 Misschien moeten we Johannes de bultrugwalvis de eretitel 
toekennen? Johannes werd wereldberoemd in de omgeving van 
Texel en daarbuiten vanwege zijn eenzame dood op de 
zandplaat Razende Bol, in het zicht van een leger machteloos 
toekijkende hulpverleners. Jonas in Johannes zat – wat een 
mooie woordspeling! Tegelijkertijd spoelde ook nog een potvis 
aan op dezelfde plek, maar die was al dood en bleef naamloos. 
Maar bij nader inzien vind ik dat je de titel Dier van het Jaar 
niet kunt verdienen door op dramatische wijze dood te gaan. Je 
moet je op positieve wijze onderscheiden hebben om zo’n  
eretitel te verdienen. 
 Voor de biologen was dit jaar het jaar van de bij. Met bijen 
gaat het al jaren bijzonder slecht in Nederland, zowel met de 
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honingbij als met de talloze wilde bijen en hommels. Er zijn 
allerlei acties gevoerd om de mensen bewust te maken van de 
grote economische waarde van bijen. Zonder honingbijen en 
andere bestuivers zouden veel vruchten en groentes niet 
verbouwd kunnen worden. Mensen moeten meer bloeiende 
wilde planten en bijenhotels in hun tuin zetten. Maar ondanks 
deze sympathieke doelstelling vind ik niet dat de honingbij 
Dier van het Jaar kan worden. Het gaat om een dier dat in dit 
jaar een bijzondere verdienste op zijn naam schreef, niet om 
eentje die zonder iets te doen aan het begin van het jaar al tot 
held uitgeroepen werd. 
 Terugkijkend naar de dieren waar ik in het afgelopen jaar op 
deze plaats over geschreven heb kom ik op de volgende lijst: 
mens, spons, hond (2x) springstaart (2x), krokodil, poelslak, 
panda, slang, spin, hooiwagen, dansmug, aap, muis, ijsbeer, 
dinosaurus, Tatjana en kasuaris. 
 De kasuaris, die solitaire loopvogel uit het Groot Dictee der 
Nederlandse taal wordt het niet want zijn k bezorgde mij een 
spelfout, terwijl ik er al zoveel had gemaakt in dat verrekte 
dictee. Ook Tatjana sluit ik uit, want stoeipoezen zijn geen 
echte dieren. Verder schrap ik ook de dinosaurus, want die is 
uitgestorven, en de mens, want dat zou vriendjespolitiek zijn. 
Dan blijven er nog dertien over. 
 Ik open een verkiezing. Stuur mij vóór volgende week 
woensdag een berichtje met uw gemotiveerde keuze uit mijn 
dertien dieren. Of wilt u uw eigen dier nomineren? Het meest 
genoemde dier zal ik volgende week eren in mijn column en 
uitroepen tot Dier van het Jaar. 
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