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Vrouw met hermelijn
Evolutiebiologie in het dagelijks leven

Nico M. van Straalen
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Voorwoord
In dit boekje heb ik de columns gebundeld die wekelijks
verschenen in de regionale dagbladen van Holland Media
Combinatie, van oktober 2014 tot en met juli 2016. Met deze
bundel sluit ik de serie, die ik schrijf sinds april 2007,
voorlopig af. Ze zijn nu gepubliceerd in vijf boekjes. In juli
2016 begon ik met een nieuwe opzet; ik verhuisde van de
tweede pagina naar de vrijdagse wetenschapsbijlage,
waarmee de columns langer werden en een ander karakter
kregen.
In de columns van dit boekje schrijf ik over dingen die ik
meemaak in mijn positie als docent aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Ik probeer ze in een evolutionair kader te
plaatsen. Maar vaak zijn het ook gewoon dingen die me
interesseren als bioloog met een brede belangstelling en een
beetje verstand van aanpalende disciplines zoals natuurkunde
en wiskunde.
Ik doceer evolutiebiologie, een van de mooiste vakken uit
de biologie omdat er veel in samenkomt: erfelijkheid,
ontwikkeling, lichaamsbouw en ecologie. Alle soorten in de
natuur, ook wij als mens, zijn onderworpen aan de wetten van
de evolutie. De evolutie van de mens, een onderwerp waar ik
gedurende vele jaren cursus in gegeven heb, is wel het meest
aansprekende vak. De mens is een prachtig evolutionair
model omdat we er zoveel van weten: het hele genoom is van
voor tot achter bekend, we kennen de ontwikkeling, elke
millimeter van het lichaam, de samenstelling van de
bevolking, enz., allemaal dingen die bij dieren niet altijd goed
te onderzoeken zijn. Bovendien zijn er van de voorlopers van
de mens heel veel fossielen bekend, omdat er zo intensief
naar gezocht wordt en ze vrij recent zijn. Uit alles blijkt dat er
een grote mate van continuïteit is, in lichaamsbouw en
genetica, tussen ons en de mensapen en dat geldt zelfs –
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-6tenminste voor een flink deel – voor onze hogere cognitieve
vermogens en emoties zoals afgunst en medeleven.
Veel mensen verwonderen zich om de schoonheid en de
rariteiten van de biologie die ze dagelijks om zich heen
waarnemen. Een bioloog verwondert zich niet alleen, maar
wil die biologie ook begrijpen, uitpluizen, en er commentaar
bij geven. Met deze columns hoop ik dat die onderzoekende
en vragen stellende houding ook overslaat op de lezer.

Nico M. van Straalen, oktober 2016
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Er is geen tijd
De tijd vervliegt; we beginnen alweer aan een nieuw jaar. We
hebben het gevoel dat de tijd ongrijpbaar is en onafhankelijk
van de natuur voortschrijdt. Maar eigenlijk is het andersom:
de tijd bestaat bij gratie van de natuur, inclusief de dode
natuur en de sterren. Namelijk als alle hemellichamen stil
zouden staan, als de aarde niet zou draaien en als alle planten
en dieren zouden ophouden met groeien, als alles zou zijn
zoals in het kasteel van Doornroosje, dan zou de tijd niet
bestaan.
De tijd is een weerbarstig iets. Vele wijsgeren hebben er
hun hoofd over gebroken. Vele boeken zijn er over
geschreven, boekenplanken vol, wat zeg ik, hele bibliotheken.
Er is een tijd geweest, tijdens mijn promotieonderzoek,
waarin ik een artikel schreef over het tijdsbegrip in de
biologie, met name bij koudbloedige dieren waarvan de
stofwisseling afhankelijk is van de temperatuur. Als je een
insect bent gebeurt er des te meer naarmate het buiten warmer
is. Op een zomerse dag word je opgejaagd: eten, groeien, een
partner vinden, eieren leggen, enzovoorts. Maar als de
temperatuur laag is komt je hele leven tot stilstand; er gebeurt
niks meer, je kruipt weg in een holletje, de tijd staat stil. Op
basis van dit principe had ik een paar prachtige formules
afgeleid om de veranderingen in de aantallen insecten te
corrigeren voor het seizoen. Ik publiceerde ze in een mooi
tijdschrift. Ik was erg trots op die formules, maar inmiddels is
iedereen ze weer vergeten, denk ik. De tijd schrijdt voort.
Maar nu komt het echte filosofische probleem: waar komt
ons tijdsbesef vandaan? Kunnen wij iets voelen dat verloopt,
iets zien dat voortschrijdt, iets waarnemen dat zich
ontwikkelt, als de tijd niet bestaat?
Dick de Vos uit Leiden maakte mij een tijdje geleden
attent op de Franse filosoof Henri Bergson, die een boek

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-8geschreven heeft met de titel “De scheppende evolutie” (l’
évolution créatrice). Jaren geleden, toen ik studeerde, heb ik
dat boek ook gelezen, in het Frans nota bene; het staat nog
steeds in mijn boekenkast, met aantekeningen in de kantlijn.
Je snapt niet waar je de tijd vandaan haalde om zo’n boek te
lezen; tegenwoordig heb ik nergens meer tijd voor.
Bergson introduceert het begrip “duur” (durée) als een
oplossing voor het dilemma van de tijd. Als dingen
veranderen of evolueren duren ze. Op elk moment van ons
leven vervliegt de tijd en ontsnapt ze ons, maar iets wat zich
ontwikkelt en daardoor duurt, kunnen we vasthouden. We
nemen niet de tijd waar, maar de duur. De duur is een
samengebald verleden, waar we op terug kunnen kijken.
Lieve lezer, ik ben tijdens de jaarwisseling een beetje
filosofisch geworden. Maar in het komend jaar zal ik u weer
trakteren op echte biologie. Ik wens u een durend jaar.
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Het kapucijnaap-effect
Bij mij in de buurt was Gaston Starreveld van de
postcodeloterij langs gekomen. Die vrolijke man wil je graag
ontvangen want hij komt met prijzen. Een hele groep mensen
bij mij in de buurt was blij maar niet iedereen. In de krant las
ik dat een man uit Sittard uitgeroepen is tot pechvogel van het
jaar omdat hij de prijs van miljoenen euro’s die in zijn straat
was gevallen niet kreeg: de betaling voor zijn lot was niet
afgeschreven vanwege saldotekort op zijn rekening. En dat
terwijl hij al drie jaar meedeed. Die man moet zich voelen als
de kapucijnaap van Frans de Waal.
De Nederlandse apendeskundige Frans de Waal laat in
lezingen vaak een filmpje zien om te illustreren dat apen net
zo zijn als wij. Ook apen kennen gevoelens die heel
herkenbaar en menselijk zijn. Hij heeft het filmpje talloze
malen gepresenteerd dus u kent het misschien al, maar het is
zo leuk!
Zijn kapucijnapen waren getraind om een steen uit de kooi
aan de oppasser te geven als die zijn hand op hield. Als
beloning kregen ze dan een stuk komkommer. Op een
gegeven moment gaf de oppasser de ene aap een
komkommer, en een andere aap naast hem een druif. De
kooien waren zo gemaakt dat de aap in de naburige kooi kon
zien dat de ander een druif kreeg, terwijl hij het moest doen
met een stuk komkommer. Druiven zijn natuurlijk veel
lekkerder dan komkommers. Toen dat nog een paar keer
gebeurde weigerde hij het stuk komkommer; hij gooide het
zelfs terug naar de oppasser. Dit gedrag is zo menselijk dat we
het gelijk begrijpen. De waarde van een beloning is
afhankelijk van beloningen die de mensen om je heen krijgen.
Dit is precies het sentiment waar de postcodeloterij een
beroep op doet. Je wilt niet de enige in de straat zijn die geen
prijs krijgt. Al is de kans om een prijs te krijgen nog zo klein,
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-10je wilt te allen tijde voorkomen dat je buurman een miljoen
krijgt en jij niet. Daarom koop je een lot. In 2007 heeft een
vrouw uit Heusden zelfs een proces aangespannen tegen de
postcodeloterij omdat ze niet kon verdragen dat de buren een
prijs kregen en zij niet; ze stelde de postcodeloterij
aansprakelijk voor de psychische schade.
Ik weet niet of de organisatoren van de postcodeloterij een
lezing van Frans de Waal gezien hebben of door hem zijn
ingefluisterd, maar ze hebben het in ieder geval goed
begrepen. Het succes van de postcodeloterij is gelegen in het
kapucijnaap-effect.
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Vogelen
Een kerkganger gaat naar de kerk, een sporter gaat hard lopen
en een feestvierder slaapt uit, maar wat doet een bioloog op
een mooie zonnige zondagochtend? Hij gaat vogelen.
De vogelgids van Peterson, een van de meest populaire
onder vogelaars, is opgedragen aan “Onze lankmoedige
vrouwen”. De auteurs doen dat met een citaat uit het
toneelstuk “The Merry Wives of Windsor” van Shakespeare.
De huidhoudster zegt tegen Falstaff over diens geliefde: “Ze
klaagt, mijnheer. Het zou uw hart vervullen van verlangen als
u het zou zien. Haar man gaat vogelen deze morgen”.
Shakespeare had het goed begrepen: voor een echte bioloog
gaat er niks boven vogelen; hij heeft er zelfs het gemis aan
ochtendwarmte van zijn vrouw voor over.
Dat zou voor mij ook moeten gelden, maar ik ben niet zo
fanatiek. In het voorjaar moet je voor dag en dauw gaan
vogelen omdat rondom de dagenraad de meeste vogels actief
zijn. Maar voor de vogels die je in de winter kunt zien maakt
het niet zoveel uit.
Afgelopen zondag had ik besloten dat het me niet weer zou
overkomen wat me twee jaar geleden overkwam: dat er in de
weilanden achter mijn huis een uiterst zeldzame vogel was
gesignaleerd, waardoor heel vogelend Nederland naar mijn
woonplaats kwam, terwijl ik, bioloog, dat hele beest nooit
gezien heb.
Dus met verrekijker en vogelgids gewapend trok ik er op
uit om te zien of er toevallig niet een sneeuwgans zat tussen
de duizenden ganzen in de polder. Een echte vogelaar ziet een
zeldzame soort onmiddellijk. Een afwijkend vliegbeeld in de
hoek van je oog, een bijzondere beweging, een geluid dat je
niet kent, alles kan een aanleiding zijn om je waakzaamheid te
verscherpen.
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Vogelen is geen bezigheid voor het hele gezin. Het is hoogst
irritant als iemand om de haverklap zijn fiets stil zet en met
zijn kijker in de verte staat te turen terwijl daar volgens jou
niks bijzonders te zien is. En ook al is er iets te zien, dan nog
zie je het bijzondere daarvan niet in.
Dus ik ging alleen. Maar zoals verwacht, op mijn rondje
door de polder zag ik niets bijzonders, alleen het gewone spul:
grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen en nijlganzen, geen
sneeuwgans of roodhalsgans. Toch moet je niet te min doen
over gewone vogels. Een weiland vol met rondscharrelende
ganzen is een prachtig gezicht. Het zonnetje scheen mooi op
hun dikke konten en mijn vrouw was toch al uit bed.
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Recht van stage diving
Een van de allerleukste dingen die je kunt doen als artiest is
stage diving. Het schijnt tegenwoordig bij de meeste festivals
verboden te zijn, maar sommige artiesten doen het toch en ik
kan me dat zo goed voorstellen! Het lijkt me zo lekker om
door het publiek gedragen, als een schip op een wilde zee,
vervoerd te worden in een richting die je niet zelf in de hand
hebt.
Ik ben zelf ook een beetje een artiest, want toen ik een
lezing mocht geven voor Lowlands University (cum grano
salis) kreeg ik een polsbandje met het opschrift “artist”. Ik
heb dat bandje nog een week om gehouden om het gevoel dat
ik tenminste één dag van mijn leven een artiest was er goed in
te prenten.
Maar diezelfde status geeft mij ook het recht van stage
diving, zou ik denken. Dat kan bijvoorbeeld in een collegezaal
als die lekker vol zit. Tijdens het college over de evolutie van
de vogels spreid ik mijn armen en duik vanaf de tafel op de
eerste rij.
Een bijzonder aspect van het stage diving is dat je
tegelijkertijd wordt aangeraakt door tien of meer studenten.
Normaal raken studenten hun docent niet aan natuurlijk, ze
houden een veilige afstand, maar als zo’n vent op je neerduikt
moet je natuurlijk wel je handen gebruiken om hem in de
lucht te houden. Zwenkend van links naar rechts bereik ik de
bovenste rij van de collegezaal.
Maar het is een droom; de zalen zijn er ongeschikt voor, de
studenten zitten niet dicht genoeg op elkaar en ik ben te
zwaar, dus het zal niet gebeuren. Maar het zou om tenminste
één reden goed zijn: je maakt gebruik van elkaars lijfelijke
aanwezigheid.
Het directe contact tussen student en docent is belangrijk.
Uiteraard kun je in het onderwijs veel dingen op afstand
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boven een collegezaal vol met studenten van vlees en bloed,
studenten die je kunt ruiken, die bekken trekken en die je met
een krijtje kunt bekogelen als het nodig is. Een beetje geinen
met de docent, daarvoor kom je toch naar de universiteit?
Anders kun je net zo goed thuis studeren, gebruikmakend van
het internet.
Tegenwoordig wordt er veel gepraat over onderwijsvernieuwing. Altijd als het over onderwijsvernieuwing gaat
moet je iets doen met computers of ipads, iets digitaals.
Idealiter maak je een “Massive Open Online Course”
(MOOC), die voor iedereen via het internet te volgen is. Maar
ik weet zeker dat een stage dive meer indruk zou maken op de
studenten.
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Een onfatsoenlijk voorstel
“Zijn mensen eigenlijk kruisbaar met chimpansees?” Die
vraag bereikte mij via de afdeling voorlichting van de
universiteit. Ik antwoordde: “Als mensen en chimpansees
kruisbaar waren liepen er vast wel een paar “aapmensen” rond
in Afrika. Je wilt er niet aan denken. Dat er geen levende
aapmensen zijn bewijst de onmogelijkheid van kruisingen.
Bovendien hebben mensen één chromosoom minder dan
mensapen, wat de kans op levensvatbare nakomelingen sterk
verkleint.”
Maar vorige week kwam ik er achter dat er in de
negentiende eeuw biologen waren die uit wetenschappelijke
belangstelling dit idee echt wilden uitproberen. Eén van hen
was Bernelot Moens, ook genoemd de Nederlandse Darwin.
Er is een ontzettend leuk boekje over deze meneer Moens
geschreven door historicus Pieter de Rooy. Ik kreeg het bij
wijze van nieuwjaarsgeschenk toegestuurd door de redactie
van de krant. Het is zeer de moeite waard. Niet alleen schrijft
Pieter de Rooy erg leesbaar en vlot, het levensverhaal van
Moens is ook zo buitenissig dat je het in één ruk uitleest.
Moens was een aanhanger van Darwin. Hij was er door het
lezen van Darwins boeken van overtuigd geraakt dat mensen
waren ontstaan uit mensapen. Het moest dus mogelijk zijn om
de tussenvorm tot leven te wekken via een kruising,
bijvoorbeeld tussen een mens en een chimpansee. Daarmee
zou een experimenteel bewijs gegeven zijn voor de evolutie.
Het is natuurlijk een logica van likmevestje, want een hybride
soort lijkt niet noodzakelijkerwijze op de voorouder. Het is
hetzelfde als wanneer je zou zeggen dat een muildier lijkt op
de gemeenschappelijke voorouder van paard en ezel.
Maar goed, Moens had het nu eenmaal in zijn kop
gekregen en hij probeerde overal fondsen te werven voor zijn
project. Hij wilde een apenstation in Congo oprichten waar hij
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kunstmatige bevruchtingen met sperma van Afrikanen, want
die stonden volgens hem het dichtst bij de apen. Het is
schokkend om te merken hoe mensen in die tijd dachten over
volkeren buiten Europa. Pikant is dat hij zelfs een subsidie
kreeg van het koninklijk huis, hoewel het onzeker is of
koningin Wilhelmina voldoende in de gaten had wat die
Moens precies van plan was.
De proef van Moens is niet door gegaan; hij kreeg niet
genoeg geld bij elkaar en het plan raakte meer en meer
omstreden; vervolgens gooide de Eerste Wereldoorlog roet in
het eten en Moens verhuisde naar de Verenigde Staten. Wat
een verhaal.
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Rekentoets
De politiek maakte zich deze week nogal druk over de
rekentoets die ingevoerd gaat worden in het middelbaar
onderwijs. De achtergrond is dat Nederlandse kinderen van
alles goed kunnen, maar in vergelijking met andere landen
relatief slecht scoren op rekenen. De regering wil daar
verbetering in aanbrengen.
Ik heb geleerd dat toetsen een essentieel onderdeel is van
het onderwijsproces. Je stelt eerst vast wat je leerdoelen zijn,
dan stem je de inhoud van de leerstof daar op af en vervolgens
toets je of je de leerdoelen hebt bereikt – met een toets. Het is
zo logisch als het maar kan. Als je niet toetst wat je leert
wordt het onderwijs vrijblijvend, met het gevaar op verlies
van kwaliteit. Als je vindt dat kinderen aan het eind van hun
schoolcarrière goed moeten kunnen rekenen moet je dat ook
toetsen, en natuurlijk moet je het onderwijs zo inrichten dat de
leerlingen goed uitgerust zijn om zo’n toets te maken. Dus zo
raar is het niet dat staatssecretaris Sander Dekker, gesteund
door onderwijskundigen, de rekentoets gaat invoeren.
Maar het voornemen van de staatssecretaris leidde tot grote
consternatie in de Tweede Kamer. Alle politici bemoeiden
zich ermee, want rekenen is het enige bètavak dat een
gemiddelde politicus enigszins beheerst. Optellen en
aftrekken doet een Kamerlid regelmatig, soms ook
vermenigvuldigen en delen, maar daar blijft het bij. Het zijn
feitelijk vaardigheden van de lagere school. Dat iedereen die
moet beheersen, kamerleden incluis, lijkt me vanzelfsprekend. Een rekentoets is een logische methode om dat voor
elkaar te krijgen.
Maar toen ik in de krant een paar voorbeelden zag van de
rekentoets was ik teleurgesteld. Het is het soort rekenen waar
de groenteboer goed in is: je koopt vijf preien van elk 120
gram en ze kosten € 1,10 per kilo; je geeft twee euro, hoeveel
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meeste vraagstukken bestonden uit minstens een alinea tekst,
een “aangekleed probleem” zeiden we vroeger. Het gevolg is
dat je vooral toetst op het vermogen van leerlingen om een
stukje tekst te begrijpen en daarin een rekenprobleem te
herkennen. Het feitelijke rekenen wordt niet eens getoetst,
want dat mogen ze doen met een rekenmachine. Is dat wat we
willen?
Dus Sander: die toets is OK, maar haal die verhaaltjes eraf.
Maak vraagstukken in de trant van: “Los x op uit:…”,
gevolgd door een lekkere formule met wortels, kwadraten en
logaritmes. Zonder rekenmachine! En ook de leden van de
Tweede Kamer moeten de toets afleggen.
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Mooie blauwe ogen
Een studente van mijn cursus had haar essay geschreven over
de evolutie van oogkleur. Ze beweerde dat de blauwe
oogkleur van Europeanen in stand wordt gehouden doordat
mannen met blauwe ogen een voorkeur hebben voor vrouwen
met dezelfde oogkleur. Namelijk, als je beiden blauwe ogen
hebt kun je geen kinderen krijgen met bruine ogen. Een man
met blauwe ogen kan dus bij een vrouw met dezelfde
oogkleur controleren of de kinderen wel van hemzelf zijn. De
oogkleur van de kinderen is zijn verzekering voor vaderschap.
Het is bekend dat blauwe ogen een recent verschijnsel zijn
in de evolutie van de mens. Oorspronkelijk hadden alle
mensen bruine ogen. Ergens in Oost-Europa, zo’n 10.000 tot
7.000 jaar geleden, is er toevallig een verandering ontstaan in
de aanmaak van oogpigment, waardoor die persoon blauwe
ogen kreeg. Omdat het een erfelijke eigenschap is werd de
blauwe aanleg doorgegeven. De vraag is, waarom komen
tegenwoordig blauwe ogen zo vaak voor? In Noord-Europa
heeft meer dan de helft van de mensen blauwe ogen. Als dat
allemaal een gevolg is van die ene mutatie van 10.000 jaar
geleden moet de blauwe eigenschap erg voordelig geweest
zijn zodat ze zich snel kon verspreiden.
Het essay van mijn student gaf een verklaring. Als
blauwogige vrouwen erg gewild waren vanwege het feit dat
mannen met zulke vrouwen meer zekerheid konden
verwerven over hun ouderschap, zouden bruinogige vrouwen
minder snel aan de bak komen en dus in frequentie achteruit
gaan. Ik vond het wel een mooie gedachte en daarom zocht ik
het oorspronkelijke artikel er even bij. Het is een publicatie
van Noorse onderzoekers uit 2007. Ze hadden 88
proefpersonen portretten laten zien die met de computer
bewerkt waren zodat ze konden kiezen uit verschillende
oogkleuren terwijl de plaatjes voor de rest hetzelfde waren.
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vrouwen hadden geen speciale voorkeur voor mannen met een
bepaalde oogkleur; bruinogige mannen hadden ook geen
voorkeur, maar blauwogige mannen vonden vrouwen met
blauwe ogen aantrekkelijker dan vrouwen met bruine ogen.
Ik werd ongerust naar aanleiding van dit verhaal. Ik heb
mijn vrouw niet speciaal uitgekozen vanwege haar oogkleur.
Heb ik daar goed aan gedaan? Ze heeft mooie ogen, maar wat
voor kleur precies? En wat voor kleur heb ik zelf eigenlijk? Ik
moest even in de spiegel kijken: een onbestemd mengsel van
blauw, grijs en groen. Mijn kinderen hebben ook zoiets,
hoewel mijn dochter wat meer naar het groene neigt. De
praktijk is minder duidelijk dan de theorie, gelukkig maar.
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Almaar bladeren
Dat we tegenwoordig geen winter meer hebben en de herfst
zachtjes overgaat in het voorjaar, dat is nog tot daar aan toe,
maar dat je het hele jaar aan het vegen bent om de gevallen
bladeren op te ruimen, daar heeft niemand het over. Toch is
dat zo.
Bij mij achter het huis is een steeg waar ik vrijwel elke dag
door heen fiets en mijn vrouw soms wel zes keer per dag.
Daar mogen geen bladeren liggen want dan wordt het een
natte en vieze bende. Maar met het zachte weer tot in de
winter vallen de bladeren de hele tijd. In de tuin van de
buurman staat een wilg die tot ver in december nog groene
bladeren heeft. Langs het parkeerterrein staat een
beukenhaagje waar de dode bladeren de hele winter aan
blijven zitten en ook afvallen. En als je denkt dat je dat gehad
hebt en het voorjaar wordt, gaan mijn steeneikboompjes
uitlopen en laten dan de bladeren van vorig jaar vallen. Zo
ben ik het hele jaar bezig met bladeren op te ruimen.
Het ecosysteem van mijn tuin begint te lijken op een
tropisch regenwoud. Daar vallen ook het hele jaar door
bladeren van de bomen. Ik weet dat zo goed omdat we ooit
een project deden in het tropisch regenwoud van Borneo,
waarbij we keken naar de afbraak van bladeren op de
bosbodem. De toevoer van bladeren naar de bodem werd
bepaald met speciaal gebouwde vangnetten van een vierkante
meter, op poten, die steeds verzet werden om een goede
indruk te krijgen van de gemiddelde bladval over het hele
perceel.
Mijn promovendus trok er elke week op uit, van het
veldstation het snikhete bos in, om de vangnetten te legen. De
bladeren werden gedroogd, gewogen en op naam gebracht. Zo
heeft hij dat twee jaar achter elkaar gedaan. Het artikel dat hij
daar over heeft geschreven wordt nog steeds vaak geciteerd
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tijd precies heeft bijgehouden wanneer de verschillende
boomsoorten hun bladeren laten vallen. Er bleken grote
verschillen te zijn: veel bomen laten één keer per jaar hun
bladeren vallen, meestal in de droge tijd, maar sommige juist
in de natte tijd; bij andere soorten vallen de bladeren het hele
jaar door en bij weer andere twee keer per jaar. Maar één ding
is duidelijk: almaar bladeren.
Zo gaat het ook in mijn tuin: almaar bladeren. Het wordt
hier een tropisch regenwoud.
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Kijk in je mond
Ik kan het iedereen aanraden: een regelmatig bezoek aan de
mondhygiëniste. Je gaat ontspannen achterover zitten en ze
maakt met haakjes en krabbertjes je tanden schoon.
Speciaal voor mij gaf mijn mondhygiëniste Bianca er ook
nog een gratis college bij. Ze vertelde dat ze aan de mond van
een patiënt zijn gezondheid kan aflezen. Als iemand op
andere plekken in zijn lichaam problemen heeft of iemand
heeft iets ergs meegemaakt en staat langdurig onder stress, is
er ook een grote kans op tandvleesontstekingen. Het
omgekeerde is ook waar: mensen die de hele tijd ontstekingen
in hun mond hebben kunnen last krijgen van darminfecties,
hoge bloeddruk, prostaatklachten en zelfs hartfalen. De
hartchirurg doet geen hartoperatie bij een patiënt die een
ontstoken kies heeft, want er is een kans dat de ontsteking
overslaat op het hart. Een ontsteking activeert het
immuunsysteem met als gevolg dat als er ergens in het
lichaam agressieve bacteriën groeien, op een andere plek
auto-immuunziektes kunnen ontstaan zoals reuma en diabetes.
Het is allemaal een gevolg van het microbioom, de
verzameling van bacteriën en andere eencellige organismen
die overal op en in je lichaam zitten. De meeste wonen
natuurlijk in de darm maar ook mond, neus, geslachtsopeningen en vooral ook de huid zitten allemaal vol met
bacteriën. De mondholte alleen al wordt bevolkt door
miljoenen cellen die behoren tot gemiddeld 700 soorten.
De meeste eencelligen doen geen kwaad; ze zitten daar en
profiteren van de bescherming van je lichaam. Maar er zijn er
ook die ellendige ontstekingen kunnen veroorzaken als ze de
kans krijgen. Weer andere voorkomen juist dat de slechte
bacteriën kunnen groeien. Het is een kwestie van evenwicht:
een paar slechteriken is niet erg als er maar voldoende
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heb je geen last behalve als die ook kwaad in de zin krijgen.
Het inzicht in het microbioom van het lichaam en de relatie
met de mondbacteriën is iets van de laatste tijd, dus Bianca
was helemaal up-to-date met haar college. Pas sinds 2005,
toen biologen op grote schaal DNA konden uitlezen, is men er
achter gekomen hoe ontzettend veel bacteriën er eigenlijk in
ons lichaam zitten. En dat een gezonde mond ook een gezond
lichaam bevordert is pas een inzicht van de laatste jaren.
Ik kwam helemaal gesterkt en ontspannen onder de
behandeling vandaan. De mondhygiëniste had haar werk goed
gedaan. En ook toen het een beetje minder lekker ging wist ik
dat het goed bedoeld was. Mijn gezondheid begint bij Bianca.
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Zonder poten
Jan Fetchet, handelaar in curiosa en assistent van dokter Tulp,
kreeg op een dag in 1632 ’s morgens een briefje in zijn hand
gedrukt van zijn leverancier: “Ik heb een levende
paradijsvogel uit Australië. Vijftien stuivers. Alleen vandaag.
Bij de stallen van de Compagnie. Ik vaar vanavond weer uit.
Met poten!” Het is een scene uit “De anatomische les”, een
historische roman over het beroemde schilderij van
Rembrandt, door de Amerikaanse schrijfster Nina Siegal.
De argeloze lezer zal zich afvragen: Met poten? Waarom is
dat zo bijzonder? Toch klopt het helemaal.
Paradijsvogels komen voor op Nieuw Guinea en een aantal
andere eilanden in het Oostelijk deel van de Maleise archipel.
Ze zijn heel bekend vanwege de extravagante verentooi van
het mannetje. Het zijn schoolvoorbeelden van seksuele
selectie: de vrouwtjes hebben een voorkeur voor mannetjes
die met hun prachtige verenkleed laten zien dat ze gezond en
sterk zijn. De nadelen van de extreme uitdossing wegen
kennelijk niet zo zwaar op eilanden waar paradijsvogels
nauwelijks natuurlijke vijanden hebben.
Maar hoe zit het met hun poten? De huiden van de eerste
vogels die in de zestiende eeuw Europa bereikten hadden
geen poten, want die waren eraf geknipt. Dat was namelijk de
traditionele manier van bewaren door de inheemse
preparateurs. De verzamelaars die de vogels per schip
opstuurden hadden dat er niet bij verteld. Linnaeus, de
bioloog die in de achttiende eeuw alle soorten een naam gaf,
noemde de grote paradijsvogel daarom “Paradisaea apoda”,
een verwijzing naar dit misverstand.
In de zestiende eeuw dachten de mensen echt dat
paradijsvogels nergens konden neerstrijken en gedurende hun
hele leven moesten blijven vliegen. De voortdurende
vleugelbeweging werd verondersteld een uiting te zijn van de
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kooi stopte. De paring moest ook wel in de lucht plaatsvinden,
al vliegend, maar hoe men dacht dat de paradijsvogel haar
eieren legde en uitbroedde weet ik niet. Misschien gold het
eeuwig vliegen alleen voor de mannetjes?
Je vraagt je af, waarom heeft Nina Siegal het verhaal over
de pootloze paradijsvogel in haar boek verwerkt? Misschien
omdat van Rembrandt een schets bekend is van twee
paradijsvogels, zonder poten. Maar ik beeld me in dat Nina’s
anatomische detail speciaal bedoeld is voor de biologische
lezer, want die kent het verhaal. Het is haar eigen anatomische
les, verweven met die van Rembrandt.
Nina Siegal woont in Amsterdam. Misschien kom ik haar
wel eens tegen, fietsend door de stad. Dan zal ik haar
complimenteren met haar mooie boek en beide anatomische
lessen.
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Praten met merels
In onze tuin zit een merel waarmee je een gesprek kunt
voeren. Ik wil niet beweren dat het van hoog niveau is, maar
het is duidelijk communicatie: als je naar hem fluit, fluit hij
terug en zo ontstaat een band.
Het is nog een beetje aarzelend; eigenlijk hoort hij nog
helemaal niet te zingen, het is nog veel te vroeg. Maar
kennelijk beginnen zijn geslachtsorganen alweer te groeien
onder invloed van het zachte weer, de testosteronproductie
komt op gang en dan kun je als vogel het zingen niet
onderdrukken. “Wat een mooi tuintje, buur. Kan ik hier mijn
territorium vestigen? Het duurt nog even, maar als ik straks
mooi zing komt er vast wel een vrouwtje op af.”
De merel is niet de enige vogel waarmee je een gesprek
kunt hebben. Bijna alle zangvogels kunnen geluiden die ze
om zich heen horen imiteren. Die omgevingsgeluiden worden
dan verwerkt in hun normale zang. Je hoort dat het een merel,
spreeuw of spotvogel is, maar tegelijkertijd hoor je dat ze een
telefoon, een scholekster of een fluitende mens nadoen. Ook
blijkt dat zangvogels hun zang aanpassen aan achtergrondgeluiden. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben
aangetoond dat koolmezen in een stedelijke omgeving in een
hogere toonsoort zingen dan hun soortgenoten in het bos. Zo
proberen ze zich verstaanbaar te maken tegen de achtergrond
van stadsherrie. De zang van vogels is typisch iets dat zowel
door de genetische aanleg als door het milieu bepaald wordt.
Over de biologie van de vogelzang is het meest bekend bij
zebravinken, een vogeltje dat je goed in kooien kunt houden
en dus erg geschikt is voor onderzoek. Er is bij jonge
zebravinken een periode van 14 dagen waarin ze gevoelig zijn
voor geluiden in hun omgeving. Meestal is dat de zang van
hun vader, die ze vervolgens overnemen.
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zebravink helemaal in kaart gebracht hadden ontdekten ze dat
10% van de genen te maken had met het zingen. Dat is
ontzettend veel als je bedenkt dat je ook nog talloze genen
nodig hebt voor essentiële processen zoals spijsvertering,
voortplanting, afweer tegen ziektes, e.d. Vergeleken daarmee
zou je denken dat zingen niet zo essentieel is. Maar voor de
zebravink wel en waarschijnlijk voor alle zangvogels,
inclusief de merel in mijn tuin die zo lief praat tegen mijn
vrouw. Mijn vrouw is beter in de conversatie met de merel
dan ik, ondanks het feit dat de merel gehoorzaamt aan zijn
testosteron. Ik kan nog wat van hem leren.
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Robot-baby
Mogelijk heeft u het gemist, maar dan vertel ik het nu: op 19
februari van dit jaar is in de laboratoria van de Vrije
Universiteit Amsterdam de eerste robot-baby geboren. Mijn
collega Guszti Eiben, specialist in robotica en kunstmatige
intelligentie, was de vroedvrouw.
Ik werd er weer aan herinnerd doordat Eiben afgelopen
week een lezing hield op ons faculteitscolloquium. Vorige
maand organiseerde hij een persbijeenkomst en hij haalde alle
nieuwsmedia, over de hele wereld.
Guszti had bij de lezing de babyrobot en beide ouders
meegenomen. Nu is baby een groot woord, want de robot
bestaat uit vier plastic poten met in het midden de aandrijving
(de hersenen). Hij loopt als een spin. De robot kan eenvoudige
taken uitoefenen zoals rondlopen in een arena en een rood
licht vinden. Als er een andere robot rondloopt kan hij die
herkennen en besluiten om “het” met hem of haar te doen. Ze
lopen dan samen naar een station waar ze contact mee maken
en de informatie over hun persoonlijkheid doorgeven. De
informatie van beide ouders wordt gecombineerd en met een
3D-printer wordt een nieuwe robot gemaakt. Essentieel is dat
het kind de eigenschappen van twee ouders combineert, zoals
dat in de biologie ook gaat. Inderdaad zag ik dat de babyrobot twee blauwe en twee groene poten had terwijl de ene
ouder alleen blauwe poten en de andere alleen groene had.
Voorlopig ziet het er nog een beetje uit als een
geavanceerde vorm van technisch lego, maar het gaat om het
principe. Eiben wil het systeem in het groot gaan bouwen en
een hele wereld maken waarin het jonge robotje eerst naar
school gaat, d.w.z. dingen leert, voordat hij toetreedt tot de
volwassen wereld en nakomelingen krijgt.
Robots kunnen tot nu toe alleen vastomlijnde mechanische
opdrachten uitvoeren, zoals een onderdeel aan een auto
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buisjes pipetteren. Er zijn ook robots die denkwerk kunnen
doen zoals schaken. Maar de robots van Eiben kunnen
evolueren. Ze zijn daardoor inzetbaar op plaatsen waar
menselijk toezicht ontbreekt, bijvoorbeeld op de
oceaanbodem of op een andere planeet. Ook al weet je niet
precies wat de omstandigheden daar zijn, door evolutie
ontstaat een robot die ter plaatse de beste eigenschappen
heeft.
Als ik een lezing geef over evolutie zijn er altijd mensen
die me vragen of we in de toekomst overgenomen worden
door robots. Ik heb dat altijd afgehouden omdat ik niet inzie
hoe dat zou kunnen gebeuren. Maar na Guszti’s presentatie
ben ik daar niet meer zo zeker van.
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De vorige dag
Over het overlijden van Umberto Eco, de beroemde Italiaanse
schrijver van historische romans, kan ik niet zwijgen op deze
plek. Al zijn boeken heb ik verslonden. Het is jammer dat het
er maar zeven zijn. Na “De naam van de roos” vond ik “Het
eiland van de vorige dag”, verschenen in 1994, het mooiste,
ondanks de destijds matige recensies. Misschien is het omdat
het het meest wetenschappelijke boek van Eco is, dat het me
aansprak. Bovendien is het ontzettend grappig.
Het begint ermee dat de hoofdpersoon, Roberto, na een
schipbreuk en een paar dagen ronddobberen in de Stille
Oceaan tegen een schip aan botst dat stil ligt. Er blijkt geen
bemanning aan boord te zijn, behalve een wereldvreemde
Jezuïtische pater, waarmee hij uitvoerige filosofische
gesprekken heeft. Het verhaal speelt zich af in de zeventiende
eeuw dus we horen van alles over de stand van de wetenschap
van die tijd. De vraag is echter wat de rare pater op het schip
doet. Het blijkt een supergeheime expeditie te zijn die een
nieuwe navigatiemethode moet uitproberen.
Eco refereert aan een bekend probleem dat men in de
zeventiende eeuw nog niet opgelost had: hoe bepaal je de
lengtegraad van je positie? De lengtegraad is de afstand tot de
nulmeridiaan, een lijn die loopt door het Observatorium van
Greenwich in Londen, haaks op de evenaar.
De bepaling van de breedtegraad is relatief gemakkelijk.
Die kun je afleiden uit de hoogte van de zon of de poolster.
Maar voor de lengtegraad heb je een klok nodig, en dat was
een probleem, want een uurwerk is moeilijk aan de gang te
houden op een zeevarend schip.
Op Roberto’s andere schip, dat vergaan was, had men een
geniale list verzonnen: aan boord was een hond die in Londen
met een zwaard verwond was. De wond werd opengehouden
en mocht niet genezen. Er was afgesproken dat elke dag op
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worden. Als gevolg daarvan ging de hond janken. Op die
manier kon men er op het schip achter komen hoe laat het in
Londen was. Dit werd vergeleken met de lokale tijd, gemeten
op de plek waar je was. Op die manier zou je dan de
lengtegraad kunnen bepalen. Ik vond dit indertijd zo’n
geestige wending dat het me al die tijd bijgebleven is.
Het schip waarop het verhaal zich afspeelt ligt op de
datumgrens in de Stille Oceaan. In de verte ligt een eiland, het
eiland van de vorige dag. Voor Roberto en de pater was dat
eiland onbereikbaar, want ze konden niet zwemmen. Maar
Eco is daar nu naar toe gevaren.
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Wetten van Newton
De gladheid op de weg is voorbij. Gelukkig ben ik niet één
keer onderuit gegaan in de afgelopen weken. Ik schrijf dat toe
aan mijn basale kennis van de natuurkunde, vooral aan de drie
wetten van Newton. U zult denken, wat heeft Newton nu met
gladde wegen te maken – wel: alles.
Isaac Newton heeft in de achttiende eeuw ongeveer in zijn
eentje de basis gelegd voor de hele natuurkunde, net als
Darwin dat een eeuw later deed voor de biologie en Einstein
daarna voor de moderne natuurkunde.
Jaren geleden gaf ik met een collega een zomercursus
Natuurkunde voor scholieren die biologie wilden studeren
maar geen natuurkunde in hun eindexamenpakket hadden. In
vier weken tijd exerceerden we de hele VWO-stof door. De
drie wetten van Newton deden we op de eerste dag. Vandaar
dat ik ze kan dromen.
Elke fietser weet dat als het glad is, je vooral met constante
snelheid moet blijven rijden. Dat is een illustratie van de
eerste wet van Newton die zegt dat elk voorwerp waarop geen
kracht werkt zich met constante snelheid voortbeweegt. Je
kunt het ook omdraaien: als iets met constante snelheid
voortbeweegt werkt er geen kracht, of ze heffen elkaar op. Je
kunt dus perfect fietsen, zelfs op een hele gladde straat,
zolang je met constante snelheid rijdt.
De problemen beginnen als je probeert te versnellen of af
te remmen; dan ga je slippen. Dat is een illustratie van de
tweede wet van Newton, namelijk kracht is massa maal
versnelling. Voor een versnelling is een kracht nodig en die
kracht moet des te groter zijn naarmate de massa groter is.
Natuurkundig gesproken is elke verandering van snelheid een
versnelling dus zowel bij afremmen als optrekken komt een
kracht kijken. Dat geldt ook voor het maken van een bocht;
dan is er een zijwaartse kracht nodig. Hiermee is het
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optrekken, afremmen of de bocht om gaan.
De derde wet van Newton stelt dat als een voorwerp een
kracht uitoefent op een ander voorwerp, het tweede voorwerp
een even grote tegenkracht uitoefent. Dit is het cruciale punt
van het fietsen op gladde straat; namelijk, zodra je versnelt
oefen je een netto kracht uit op de straat. Maar als het glad is
kan de straat geen tegenkracht uitoefenen, want er is geen
wrijving. Je valt omdat je kracht zet terwijl er geen
tegenkracht is.
De lessen van Newton indachtig en denkend aan die
vervlogen zomercursus, fietste ik vrolijk over ijzel, sneeuw en
rijp.
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Examens
Ik heb weer examen gedaan. En geslaagd! Ik zag er tegen op,
want ik doe het niet zo vaak meer. Maar achteraf was ik blij
en tevreden. Ik had weer iets gehaald!
Het examen moest ik doen om toegelaten te worden als
voorzitter van een stembureau, straks voor de verkiezingen
van de Provinciale Staten en de Waterschappen, op 18 maart.
Ik heb eigenlijk al verschillende keren op een stembureau
gezeten, maar nu had de gemeente besloten dat alle
stembureauleden verplicht een cursus moesten volgen. Achter
de computer worstelde ik me door vier oefenmodules, met
filmpjes en meerkeuzevragen. Is een stembiljet geldig als je
het bovenste rondje rood maakt maar erbij schrijft: “Ik houd
van hem”? Mag je voor de Provinciale Staten stemmen en
tegelijk
een
volmachtstem
uitbrengen
voor
de
Waterschappen? Je wilt niet weten hoeveel vragen je over dat
soort dingen kunt stellen. Daarna moest je de toets zelf doen.
Ik was er een hele zondagmiddag mee bezig. Je snapt niet dat
er nog mensen zijn die op een stembureau willen zitten.
Maar goed, het is gedaan en ik had er een goed gevoel aan
over gehouden. Dat lijkt me het allergrootste nut van zo’n
examen: dat je er met een goed gevoel op terug kijkt.
Ik ben een doetje als het om examens gaat, want ik ben niet
gewend te zakken. Het overkwam me één keer: mijn rijexamen. Dat ik daar niet gelijk bij de eerste keer voor slaagde
knaagt nog steeds. Ik dacht het wel even te doen, na elf lessen,
maar de examinator dacht daar anders over. Nooit een examen
onderschatten, heb ik toen geleerd.
Een andere strategie is geen examens te doen in dingen
waarvan je van te voren ziet aankomen dat het erg moeilijk
zal worden. Zo heb ik nooit een zwemdiploma gehaald en ik
waag me ook niet aan een typediploma of een dansdiploma,
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beleid, dan slaag je overal voor.
Het is een kenmerk van de moderne maatschappij om
overal een diploma voor te eisen. De rekentoets, de taaltoets,
alles moet in prestaties gemeten worden. Zelfs voor
verkeersregelaar bij een atletiekvereniging moet je nog
gediplomeerd zijn. Ik heb me uitgesloofd en ben geslaagd als
stembureauvoorzitter, maar een examen zou geen examen zijn
als er geen mensen zakten. Die kijken er niet met plezier op
terug. Wil je mensen ongelukkig maken die gemotiveerd zijn
om op een stembureau te zitten, maar de toets niet halen? We
moeten het niet overdrijven, die diplomacultuur.
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Onze man in Isfahan
Het zijn van die dingen die je gebruikt om indruk te maken op
een collega, bij een borrel: “Wat vind jij, wat zijn de drie
mooiste pleinen ter wereld?”, om direct te vervolgen met je
eigen mening: “de Campo in Siena, het Rode Plein in Moskou
en de Medan-e-Sjah in Isfahan”.
Ik ben verschillende keren in Siena geweest, dus ik ken de
Campo vrij goed, ook een paar keer in Moskou, maar mijn
mening over de Medan-e-Sjah is gebaseerd op een
herinnering van heel lang geleden. We trokken toen met een
groepje van vijf vrienden en vriendinnen naar Iran, over land,
een reis die nu onmogelijk zou zijn. Het was nog vóór de
islamitische revolutie, het lijkt een eeuwigheid geleden, de
sjah was nog aan de macht. We bivakkeerden een week of zo
in Isfahan, een stad 350 km ten zuiden van Teheran. In de
brandende hitte liepen we over het enorme plein, met rondom
de bazaar, twee oogverblindend mooie moskeeën en het paleis
van Sjah Abbas uit het begin van de zeventiende eeuw. De
stad heeft op mij altijd een magische aantrekkingskracht
uitgeoefend.
Dus toen een Iraanse professor in Teheran mij uitnodigde
om mee te doen aan de promotie van een student die een tijdje
bij ons gewerkt heeft, zei ik direct ja, maar ik voegde er aan
toe: ik moet ook naar Isfahan, al is het maar één dag! Al die
jaren heb ik opgeschept over dat plein, nu moest ik nagaan of
het echt een van de drie mooiste ter wereld is.
Het bleek dat de medan intussen van naam is veranderd.
Het draagt nu de raadselachtige titel “Plein van het
wereldbeeld”. Maar het lag er nog net zo bij als 40 jaar
geleden, met één cruciale verandering: op het paleis van Sjah
Abbas zijn links en rechts, hoog op de voorgevel, de
afbeeldingen geschilderd van Imam Khomeini en Imam
Khamenei. Die Siamese tweeling kijkt je sowieso aan vanaf
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gezichten ook nog een keer af te beelden op een prachtig
cultureel erfgoed uit 1600? Het is natuurlijk bedoeld als
affront naar de wereld: wij hebben lak aan jullie.
Ook voor mij was het een schok. Mijn herinnering aan het
plein klopte, maar de twee bebaarde ayatollahs gaven er een
onverwachte draai aan. Na de wandeling over het plein, sprak
ik ter afscheid: “OK, plein, je bent met je tijd meegegaan;
maar je bent nog steeds de mooiste”.
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De naam van de mijt
Mijn gastheer in Iran, waar ik een paar dagen bivakkeerde, is
een wereldspecialist in mijten. Hoe kan iemand zijn hele
carrière aan mijten wijden, vraag je je af. Maar zijn werk is
belangrijk want hij bekijkt de mijten die parasiteren op
schadelijke rupsen. Het idee is dat je die mijten massaal zou
kunnen kweken, om ze in te zetten als biologische bestrijders
van insectenplagen.
Maar eerst moet je de mijten allemaal kunnen herkennen
en uit elkaar houden. Dat is geen kleinigheid want er zijn er
een heleboel van, men schat zo’n 50.000 soorten. Daar is mijn
Iraanse collega expert in. Het is een tak van de biologie,
genaamd taxonomie, die je in Nederland alleen nog bij
Naturalis in Leiden tegenkomt; aan de universiteiten is de
taxonomie uitgestorven.
Professor Saboori heeft zelf ook tientallen nieuwe soorten
beschreven, zelfs een hele nieuwe familie van mijten. Als je
voor het eerste een nieuwe soort beschrijft mag je hem een
naam geven. In de biologie heeft elke soort eigenlijk twee
namen, de eerste is het geslacht en de tweede wordt er aan
toegevoegd om de soort aan te duiden. Biologen hebben
strikte regels over de schrijfwijze van die namen. Zo wordt de
geslachtsnaam altijd met een hoofdletter geschreven en de
soortaanduiding nooit. Ik vertel dit er even bij omdat
journalisten er meestal een potje van maken.
In zijn nieuwe mijtenfamilie stopte professor Saboori twee
nieuwe soorten behorend tot een geslacht met zo’n
onuitsprekelijke naam dat ik hem hier even afkort tot A. De
soorten zelf heten A. cyrusi en A. dariusi. Dat zegt u
waarschijnlijk niks maar de klassiek geschoolde gymnasiast
herkent hierin direct de namen van twee Perzische koningen,
Cyrus en Darius. Cyrus de Grote was de stichter van het
Perzische rijk, ongeveer 500 voor Christus. Darius was zijn
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bewonderen als ruïne in Zuid-Iran. De geschiedenis van de
Perzen is ouder dan die van de Christelijke wereld.
Om een mijt van nog geen millimeter groot te vernoemen
naar een Perzische koning is een statement, vond ik. Saboori
had zijn mijten ook naar ayatollah Khomeini kunnen noemen,
maar dat heeft hij niet gedaan. De ayatollahs moeten niks
hebben van het oude Perzische rijk. Maar of ze in de gaten
hebben dat er twee Iraanse mijten naar Perzische koningen
genoemd zijn betwijfel ik want ze zijn vermoedelijk ook niet
geïnteresseerd in mijten. Zo vinden de Iraanse biologen een
manier om stilletjes een statement te maken.
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Het nut van de zak
Bij mijn college over de ontwikkeling en evolutie van
inwendige organen van de mens bracht ik ook de afdaling van
de testikels ter sprake. Ik hoopte dat een paar studenten
gegrepen zouden worden door dit raadselachtige verschijnsel.
Het heeft mij altijd bezig gehouden, sinds het eerste jaar
van mijn biologiestudie. In het Duitstalige boek van Adolf
Portmann dat we toen moesten leren, stond een figuur over de
positie van de mannelijke geslachtsorganen in het lichaam van
diverse gewervelde dieren. Bij vissen ligt de testis uitgestrekt
over een groot gedeelte van het lichaam. Gaande van vissen
via reptielen naar zoogdieren zie je dat de testis steeds meer
een compact orgaan wordt en achterin het lichaam komt te
liggen. Bij zoogdieren gaat het zo ver dat de ballen uit het
lichaam treden en in het scrotum gedragen worden.
Interessant is dat deze trend zich ook voordoet bij de
ontwikkeling van de mens. In het embryo liggen de testes ter
hoogte van de nieren, maar naarmate de foetus groeit dalen ze
af naar beneden, om vlak voor of kort na de geboorte in de
balzak terecht te komen.
De vraag die ik de studenten stelde is: waar is dit
ontzettend ingewikkelde proces eigenlijk voor nodig? Wat is
het nut van de zak?
In het leerboek van Portmann stond een nogal cryptische
verklaring: de afdaling van de testikels is onderdeel van de
“Selbstdarstellung” van de zoogdieren. Het is een manier om
te laten zien wie je bent, om je te onderscheiden. In normale
woorden: de zak is voor de show.
De verklaring van Portmann is in de vergetelheid geraakt.
Tegenwoordig wordt altijd gewezen op de temperatuurregulatie: door de plaats buiten het lichaam rijpt het sperma
bij een temperatuur ongeveer 4 graden lager dan de
lichaamstemperatuur. Dat zou gunstig zijn. Maar met deze
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zoogdieren zonder ingedaalde testikels, nota bene eentje die
nauw aan ons verwant is: de gorilla. Zijn gorilla’s, maar ook
mollen, zeehonden en walvissen, minder vruchtbaar omdat
hun ballen in het lichaam liggen in plaats van in een scrotum?
De lagere optimale spermatemperatuur lijkt me eerder een
gevolg dan een oorzaak van de afdaling.
Ik ben al die jaren niet verder gekomen dan Portmann. Ik
vond het wel een geruststellend idee dat mijn scrotum een
onderdeel is van mijn Sebstdarstellung. Maar een echte
verklaring is het niet natuurlijk. Nu maar hopen dat er een
paar slimme biologiestudenten zijn die het nut van de zak
voor me aantonen.
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Meer tredplanten
In mijn gemeente worden sinds 31 maart van dit jaar geen
chemische middelen meer toegepast om onkruid te bestrijden
op wegen en paden. Het werd tijd ook, want het gebruik van
vergif op plaatsen waar veel mensen komen en kinderen
spelen is niet meer van deze tijd. Andere gemeenten zijn al
jaren geleden met chemische onkruidbestrijding gestopt.
In een persverklaring liet de gemeente weten dat de
inwoners moesten wennen aan wat meer onkruid op straat.
“Het beeld van wat een nette straat is moet bijgesteld
worden”. Ze hadden ook een paar extra mannetjes kunnen
inhuren om de zaak netjes te houden, maar nee: “Als inwoner
kunt u helpen door opgeschoten groen in het trottoir voor uw
huis handmatig te verwijderen”.
Nu heb ik zelf geen hekel aan wieden. Na vijf dagen lang
college geven, vergaderen en moeilijke gesprekken voeren wil
je in het weekend wel eens wat doen waar je je verstand niet
voor nodig hebt. Het wieden van onkruid tussen de klinkers
van mijn achterstraat, op de knieën met een mesje, is een heel
goede ontspanningstherapie. Ik had eens een collega die alle
studenten die bij hem stage wilden doen, eerst een meter van
zijn klinkerpad liet wieden. “Ze moeten aandacht krijgen voor
hun omgeving en leren waarnemen”, zei hij. Na het wieden
ging hij ze ondervragen over wat ze gezien hadden.
Maar ik ga er vanuit dat niet iedere inwoner van mijn
gemeente op de knieën gaat om met een wiedmesje zijn
trottoir schoon te houden, dus waarschijnlijk gaat het nieuwe
beleid er toe leiden dat we veel meer groen op straat zien.
Veel mensen zullen het lelijk vinden maar een toename van
biodiversiteit in onze directe leefomgeving is winst voor de
natuur.
In eerste instantie zal vooral straatgras profiteren van het
nieuwe gemeentebeleid. Dat is een eenjarige grassoort, een
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zelfs tussen twee tegels die strak tegen elkaar aan liggen.
Maar ook andere planten zoals purpersteeltje, Engels raaigras,
varkensgras, grote weegbree, madeliefje en zilverschoon,
krijgen een kans. Al deze plantensoorten profiteren van een
zonnige, warme, en bij tijden droge, standplaats en ze hebben
gemeen dat ze goed bestand zijn tegen betreding. Ze groeien
langs het oppervlak; als je erop stapt ondervinden ze weinig
schade en kunnen zich weer oprichten. De biologen noemen
ze tredplanten.
Is het een lelijk gezicht, onkruid tussen de tegels? Zolang
de veiligheid niet in het geding is zou ik zeggen: het is winst
voor de natuur.
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De fauna van Bosch
Toen ik vorige week de schilderijen van Jheronimus Bosch
bekeek op de magnifieke tentoonstelling in ‘s-Hertogenbosch
viel het me op hoeveel dieren er op te zien zijn.
De dieren van Bosch vormen een bonte verzameling. Aan
de ene kant heb je natuurlijk de fantasiedieren: rare wezens,
vaak half mens, half dier die op merkwaardige wijze door de
lucht vliegen, in een hoekje rondstappen of allerlei vreselijke
dingen uithalen met de mensen die tot de hel veroordeeld zijn.
Maar ik had speciaal oog voor de dieren die door Bosch als
echt dier bedoeld zijn. De fauna van Bosch is niet lukraak
samengesteld. Hij heeft een bijzondere voorkeur voor
bepaalde diergroepen. Vissen en vogels komen bijvoorbeeld
erg veel voor op zijn schilderijen en bij de vogels zie je veel
uilen, kraaien, kauwen en zwaluwen, haast geen zangvogels.
Ook zilverreigers, ooievaars en exotisch aandoende vogels die
lijken op kolibries en paradijsvogels bevolken zijn
schilderijen. Sommige van zijn vogels hebben een specifieke
betekenis. De uil is bij ons een teken van wijsheid, maar ik las
in de catalogus dat in de tijd van Bosch een uil stond voor het
kwaad, dat uit onverwachte hoek, vaak in het donker, kon
toeslaan.
Ook bij de zoogdieren zie je allerlei verrassingen. Honden
en varkens behoren tot de gewone dieren die hij vaak
afbeeldde, maar op de Tuin der Lusten (het origineel
ontbreekt jammer genoeg in Den Bosch) zie je ook een olifant
en een merkwaardig gevormde giraf. Jeroen Bosch is zelf
nooit in Afrika geweest. In het jaar 1500 waren er nog geen
dierentuinen, dus het is de vraag hoe Bosch wist hoe een giraf
eruit zag. Bioloog Midas Dekkers heeft opgemerkt dat Bosch
olifanten en giraffen misschien kende uit rondreizende
circussen. Het is ook mogelijk dat Bosch zulke dieren
overnam van andere afbeeldingen. In het boekje “Over

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-46viervoeters”, een bloemlezing uit het werk van Jacob van
Maerlant uit de dertiende eeuw, wordt bijvoorbeeld ook een
giraf afgebeeld, hoewel dat beest er nog gekker uitziet dan de
giraf van Bosch.
Er zijn talloze redenen om deze unieke tentoonstelling niet
te missen. Kunstliefhebbers en historici komen uit eigen
belangstelling. Mensen die in de jaren zestig van alternatieve
muziek hielden, worden misschien gemotiveerd door de hoes
van de eerste LP van Pearls Before Swine, een uitsnede uit het
hellepaneel van de Tuin der Lusten. Ik liep dan ook tijdens de
hele tentoonstelling met het nummer “Drop out with me” in
mijn hoofd. Maar ook voor de biologen is er veel te halen.
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Bogen
Het is een kathedraal van bogen, de St. Jan in Den Bosch. Hij
lijkt van binnen nog hoger dan van buiten, en buiten draaien
de bogen bovendien vrijuit rondjes in de lucht, waarbij allerlei
allegorische dieren en mensen erop plaats nemen. Wat een
uitbundige vertoning van Brabantse Gotiek!
Ik was bij een weekendje Den Bosch getroffen door de
architectonische schoonheid van de kathedraal, maar vooral
door het feit dat de hele constructie draait om de bogen. Je
zou denken, als je een grote kerk wilt bouwen begin je met
stevige dikke muren, want je moet een heel eind de lucht in en
het dak moet voldoende steun vinden. Maar zo niet bij de St.
Jan. De constructie is gemaakt van bogen. De muren heb je
helemaal niet nodig. Die zijn er als het ware ingezet om de
zaak op te vullen.
Waar deed me dat ook weer aan denken? Juist: aan de San
Marco-kathedraal van Venetië. Onder biologen is die
kathedraal wereldberoemd vanwege een artikel van de
Amerikanen Stephen J. Gould en Richard Lewontin uit 1979.
De oplettende lezer van deze columns moet dat bekend in de
oren klinken, want ik heb er op deze plaats, vijf jaar geleden,
ook al eens over geschreven. Toen was ik in de Mezquita, de
beroemde moskee van Cordoba, die bekend staat om de 850
pilaren die per twee een dubbele boog hebben waarmee het
dak gedragen wordt.
Gould en Lewontin wezen op de zwikken, de driehoekige
ruimtes tussen het uiteinde van twee bogen en de rand van de
koepel. Die zwikken dienen geen bouwkundig doel; het zijn
eigenlijk loze ruimtes die opgevuld zijn met cement. Maar in
de San Marco-kathedraal zijn ze uitbundig versierd met
fresco’s en voorstellingen die vanuit de muur in de lucht
lijken te springen. Gould en Lewontin leggen een verband met
de evolutietheorie. Net als de zwikken van de San Marco,
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als versieringen, dingen die geen nut hebben, maar een
bijproduct zijn van het bouwplan. In de evolutie moet je niet
altijd overal een nut of aanpassing in zien, is de les.
Dit ging door me heen toen ik in de St. Jan stond. Maar
nog mooier: de hele St. Jan is een voorbeeld van dit principe!
Alles behalve de bogen is versiering: wel mooi maar zonder
nut. Je hoeft niet naar Venetië of naar Cordoba, je kunt
gewoon naar Den Bosch om de evolutionaire les Van Gould
en Lewontin te begrijpen.
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Bio-art
Hebben biologen en kunstenaars wat met elkaar? Ja zeker! Er
bestaat tegenwoordig zelfs een kunststroming, bio-art, waarin
kunstenaars gebruik maken van biologische materialen voor
kunstzinnige expressies.
We hadden een tijdje een heuse kunstenaar op de
universiteit, Isaac Monté, die met mijn collega-bioloog Toby
Kiers een prijs gewonnen had. Op ons lab bewerkte Isaac
varkensharten tot kunstwerken. Hij paste een techniek toe die
in de biologie bekend staat als decellularisatie: het
verwijderen van alle cellen van een orgaan zodat je alleen het
bindweefsel overhoudt. Het orgaan behoudt zijn vorm en je
kunt er vervolgens stamcellen in aanbrengen die zich dan
voegen naar de vorm van het orgaan. Op die manier zou je
voor een patiënt een nieuw hart kunnen maken van zijn eigen
stamcellen. De techniek wordt nog niet toegepast voor zover
ik weet, maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan.
Maar Isaac behandelde de gedecellulariseerde harten niet
om ze te transplanteren maar om ze te fixeren. Hij spoot er
metaaloplossingen in, fluorescente kleurstoffen, hars, van
alles. Hij werkte ook met opgeblazen ballonnen om de vorm
van het hart te behouden als hij ze uitdroogde. Zo maakte hij
een “hart van steen”, een “hart van staal”, een “vurig hart”,
een “gebroken hart”, een “hart van schuim”, enz. Op één van
de harten, het “doornenhart” had hij tatoeages aangebracht.
Hij legde het uit: “Mensen hebben een lange geschiedenis van
het aanbrengen van versieringen op hun lichaam. In de
toekomst zullen we in staat zijn om tatoeages aan te brengen
op onze inwendige organen zodat we de namen van onze
geliefden nog dichter bij ons hart kunnen dragen.” En ook:
“Als je een nieuw orgaan in je lichaam krijgt door middel van
een transplantatie is dat natuurlijk moeilijk te accepteren.
Maar als je de kans krijgt om het orgaan te voorzien van je
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sommige mensen.”
Het grappige is: hij ziet er best vrij normaal uit die jongen,
maar wat hij allemaal verzint dat houd je niet voor mogelijk.
De tentoonstelling van de harten was in het MU-gebouw,
Strijp S in Eindhoven, samen met andere bio-art. Op de
glazen deur stond met grote letters de naam van onze afdeling
aan de Vrije Universiteit. Ik was er trots op. Het is altijd al de
functie van kunstenaars om de randen op te zoeken van
dingen die normale mensen vanzelfsprekend vinden. Maar dat
er een hele nieuwe stroming in de kunst is ontstaan die zich
laat inspireren door de biologie, dat vind ik zonder meer
fantastisch.
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Vier jaar Bobeldijk
Het mooie dorp Bobeldijk in Noord-Holland is eigenlijk niet
meer dan een lange weg tussen Zwaag en Spierdijk. Het is een
echte dijk, vrij smal met diepliggende sloten aan weerskanten
en her en der een van de weg afstaande boerderij. Dit typisch
Noord-Hollandse landschap heeft voor mij een bijzondere
waarde, want ik ben er geboren.
Je geboorteplaats draag je je hele leven met je mee.
Telkens moet ik weer op belangrijke documenten, visumaanvragen, incheckformulieren bij hotels over de hele wereld
achter “place of birth” invullen: Bobeldijk.
Dit dorp Bobeldijk bestaat nu 650 jaar en dat wordt het
hele jaar door op gepaste wijze gevierd, aanstaande zondag
met een weidewandeling door de Baarsdorpermeer en de
Kromme Leeck, en een lezing door een krantenschrijvende
bioloog. Komt allen om half drie naar de Grootweg!
Terug naar de Bobeldijk is voor mij terug naar de eerste
drieëneenhalf jaar van mijn jeugd. Mijn vader en moeder
vestigden zich na hun huwelijk in een klein huisje in een
bocht van de weg, de Kattenstaart, waar ze zielsgelukkig
waren totdat het huis te klein werd voor de kinderen die
kwamen. Mijn broer woont nu op die plek, maar mijn
geboortehuis zelf staat er niet meer.
Net als iedereen weet ik weinig meer van de eerste vier
jaar van mijn leven. Ik heb eigenlijk maar één sterke
herinnering aan dat huisje in de Bobeldijk: kisten. Het waren
houten kisten, niet van de grote rechthoekige die gebruikt
werden bij het aardappelrooien, maar kleinere, vierkante
kisten. In mijn herinnering heb ik de eerste vier jaar van mijn
leven niet veel meer gedaan dan kisten heen en weer sjouwen
en op elkaar stapelen. Ik ging erop zitten, of erin, met beer en
zus. Die kisten waren van mij, niemand anders mocht ze
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bouwkundige ben geworden.
Het is een raar idee dat je bewustzijn aarzelend ontluikt. Er
was een tijd dat je er wel was maar nog geen besef had dat je
er was. Je dronk en at, je groeide en leerde, je nam de wereld
in je op, maar de herinnering eraan is niet blijven hangen.
Alleen die kisten!
Zulke kisten hoop ik overmorgen ook weer aan te treffen,
in de schuur waar ik mijn natuurlezing mag houden. Al zijn
het er maar een paar: ik stapel ze op elkaar en ga erop zitten.
Mijn Bobeldijkse wortels neemt niemand me meer af.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-53-

Jaar van de bodem
Een collega maakte me er op attent dat 2015 het internationale
jaar van de bodem is. Dat ik daar als bodembioloog pas na
drie maanden achter kom! Maar nu kan ik het goedmaken.
De bodem is een levend organisme van het vrouwelijk
geslacht. De oude Grieken spraken er al zo over. De
aardgodin Gaia, de oermoeder, was aanwezig bij het begin
van de wereld. Ze baarde de titanen en cyclopen en uit haar
liefde voor het water en de lucht ontstonden de oceanen en de
hemelkoepel. Gaia is de moeder van ons bestaan en de schoot
waartoe wij terugkeren aan het eind van ons leven.
Ook in biologisch opzicht is de bodem op te vatten als een
levend organisme. De levende bodem zit vol met bacteriën,
schimmels en kleine dieren, die met elkaar voor het
voortbestaan van de mens van doorslaggevend belang zijn.
Als je een bodem onder de microscoop bekijkt zie je pas hoe
ingewikkeld ze is. Net als in de bovengrondse wereld wordt er
gevochten om voedsel en water, dieren bedrijven de liefde in
de bodem, maar eten elkaar ook op en bestrijden elkaar op
leven en dood.
Men schat het aantal bacteriën in de bodem op honderd
miljoen tot één miljard cellen per gram. Deze bacteriën
behoren tot zo’n tienduizend verschillende soorten. Het is een
onvoorstelbare rijkdom waar wij achteloos overheen lopen,
maar die goed werk doet bij de afbraak van afval en het
handhaven van bodemvruchtbaarheid. Een bodem zonder
leven is waardeloos, want je kunt er geen gewassen op
verbouwen en alle afval die je erop gooit blijft liggen.
Toen ik mijn promotieonderzoek deed heb ik Gaia ter
hoogte van het Roggebotsebos bij Dronten behoorlijk lek
geprikt door elke twee weken met mijn grondboor monsters te
nemen. In het laboratorium extraheerde ik alle levende dieren
daaruit en telde ze onder de microscoop. Wat ik toen allemaal
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je je dat als je in een bos loopt, onder elke voetstap duizenden
mijten, springstaarten, insecten, aaltjes en wormen zitten, plus
nog eens een paar miljard bacteriën. Elke stam van het
dierenrijk heeft wel een vertegenwoordiger in de bodem. Gaia
wriemelt van het leven.
Mensen! Denk een beetje om de bodem. Geef de bodem de
ruimte. Dek niet alles af met tegels en beton, kijk uit met
zware machinerie en vrachtauto’s, laat haar niet wegwaaien
en mishandel haar niet met teveel kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en afval. Ze is mooi en levend, onze
Gaia.
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De boerderij
Vorige week, na een symposium, gaf ik een interview aan een
journalist van het blad Boerderij. Het symposium ging over
duurzame gewasbescherming in de landbouw. Het is een
vraag die al jaren speelt: hoe kunnen we de landbouw meer
biologisch maken, dat wil zeggen, minder afhankelijk van
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het deftige gebouw van
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam waren wel 200
mensen bij elkaar gekomen om daar het laatste nieuws over te
vernemen.
De kern van mijn lezing was dat duurzame landbouw
begint met een duurzame bodem. Alle boeren en tuinders
weten dat de bodem de basis is voor de landbouw, maar
minder bekend is dat de bodem ook een rol kan spelen bij de
biologische bestrijding van plagen. Een bodem die rijk is aan
ongewervelde dieren, loopkevers, spinnen en roofmijten, is
ook een rijke bron van potentiële rovers die de bladluizen
voor je kunnen opruimen. Er komt steeds meer bewijs dat dit
inderdaad zo werkt. Dat betekent dat als je de bodem beheert
op een manier die het bodemleven stimuleert, dat niet alleen
goed is voor de bodem, maar ook voor de biologische
bestrijding van plagen.
Om de bodem goed te beheren moet je zo weinig mogelijk
ploegen, de oogstrestanten op het veld laten liggen,
verschillende gewassen na elkaar telen op hetzelfde perceel en
de grond niet braak laten liggen maar afdekgewassen planten
tussen de oogsten.
Mijn verhaal werd goed ontvangen door het publiek.
Misschien dat het hielp dat ik zei dat mijn vader
bloembollenkweker geweest is en ik dus de landbouwpraktijk van dichtbij ken. De bloembollenteelt is één van de
grootste gebruikers van bestrijdingsmiddelen, dus daar is de
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groot. Maar het kan wel; uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
roofmijten ingezet kunnen worden om schadelijke mijten die
voorkomen op leliebollen, te bestrijden. Deze methodes
verkeren nog in een beginstadium. Voor de bloembollenteelt
zal het echt moeilijk zijn, maar met aardappels, tarwe en maïs
is volgens mij veel te bereiken.
Veel wetenschappers willen graag in de krant staan, en dan
het liefst in de NRC of de Volkskrant. Maar een interview
voor een blad als Boerderij is natuurlijk veel belangrijker. De
Volkskrantlezer is geen boer of tuinder. Boerderij wordt
gelezen door de mensen die de overgang naar biologische
landbouw feitelijk voor elkaar moeten zien te krijgen. Daarom
was ik blij dat Boerderij in mijn verhaal geïnteresseerd was.
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Samenwerking, natuurlijk
Het is altijd een uitdaging om een lezing te geven voor een
groep jonge mensen die geen vakgenoten zijn maar wel
uitzonderlijk slim en geïnteresseerd. Dat was het geval toen ik
vorige week sprak op een symposium georganiseerd door de
beroepsvereniging van “opkomende leiders in de medische
wetenschap”, zoals ze zichzelf noemen. Ze hadden een
retraite in een mooi gelegen hotel aan de Noordzeekust waar
ze zich bogen over het onderwerp samenwerking. In de
medische beroepspraktijk is samenwerking tussen disciplines
steeds belangrijker geworden. Je hoort vaak dat fouten in
ziekenhuizen toe te schrijven zijn aan gebrek aan
samenwerking. Vandaar dat dit onderwerp in de opleiding van
artsen en ook in hun verdere training tot professionals, veel
aandacht krijgt.
Ik begon pardoes: “Jullie hebben het de hele dag over
samenwerking, maar ik ga jullie uitleggen dat het een
probleem is dat vraagt om een verklaring”. Samenwerking is
namelijk een vorm van altruïsme, terwijl je verwacht dat
evolutie gedrag bevordert dat goed is voor jezelf.
In de natuur zie je dat samenwerking bijna altijd
wederkerig is. Er moet aan beide kanten een voordeel te
behalen zijn. Een aap zal een andere aap vlooien maar
onthouden wie het is zodat bij een volgende gelegenheid zelf
gevlooid wordt.
Maar de mens is een bijzonder dier, omdat wij ook goed
zijn voor iemand anders terwijl het geen direct voordeel
oplevert. Ik vertel dan altijd de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. De Samaritaan hielp een man die door rovers
halfdood langs de weg was achtergelaten. Zijn hulp was zeker
niet wederkerig want het slachtoffer was onmachtig iets terug
te doen. Het was ook geen familie van hem, dus hij kon ook
geen genetisch voordeel bereiken. En het kostte hem nog geld
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herberg en gaf de herbergier twee denarie om de man goed te
verzorgen. Toch is dit gedrag dat door veel mensen spontaan
vertoond wordt. Waarom eigenlijk?
Ik betoogde dat de mens in zijn evolutionaire historie altijd
sterk was aangewezen op anderen. Een mens alleen is
weerloos tegen wilde dieren op de savanne. Om te overleven
moet je je aansluiten bij een groep. Gedrag dat groepsleden
gunstig stemt heeft dus een voordeel voor jezelf. Dit stukje
evolutiebiologie ging er goed in bij de medici. Ze konden er
geen genoeg van krijgen want tijdens de borrel gingen ze door
met een speed-date. Ik hoop dat het evolutionaire inzicht, dat
de mens van nature geneigd is tot samenwerking, beklijft tot
in hun toekomstige beroepspraktijk en in de rest van onze
wanhopig verwarde samenleving.
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Krassen
Kleinzoon Sam zat bij me op schoot en liet zien hoe goed hij
kon tekenen. Op een notitieblok maakte hij de ene tekening na
de andere en legde uit wat het was: een tijger, een huis, de
zon, een vogel. Alleen was de tekening elke keer ongeveer
hetzelfde: krassen over het hele vel, soms met wat gekriebel
in het midden. Hij is nog maar drie jaar.
Het grappige was dat Sam wel een voorstelling heeft van
een tijger, een huis, de zon of een vogel. Hij wees zelfs
dingen aan in zijn tekeningen waaraan je volgens hem toch
duidelijk kon zien wat het was. Kijk, tijger! Hij kon die tijger
alleen niet goed op papier krijgen.
De tekeningen van Sam deden me denken aan de krassen
van Homo erectus, die eind vorig jaar beschreven werden
door archeoloog José Joordens van de Rijksuniversiteit
Leiden. Ze bestudeerde de verzameling fossielen van Dubois,
die zich bevinden in Naturalis. Dubois was een Nederlandse
onderzoeker die in 1890 de Javamens ontdekte. Alle fossielen
die hij in Indonesië gevonden heeft zijn naar Nederland
vervoerd en liggen sinds 1900 in opslag.
José Joordens vond in de Dubois-collectie schelpen van
500.000 jaar oud die op een kenmerkende manier bekrast
waren. Zeer waarschijnlijk zijn die krassen doelbewust
aangebracht door de Javamens, Homo erectus.
De bekraste schelpen zijn tot nu toe de oudste graveringen
van een mensachtige. Er wordt veel waarde aan gehecht want
het is een indicatie voor wat men noemt symbolisch gedrag.
Als iemand in staat is om de wereld om zich heen met behulp
van tekeningen weer te geven is dat een bewijs voor het
hebben van een innerlijke wereld. Het wordt vaak gekoppeld
aan het vermogen tot taal, want taal is precies hetzelfde: je
hebt een begrip in je hoofd en je maakt een geluid om dat
weer te geven. Volgens deze theorie is de mens pas begonnen
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natuurlijk of de krassen van Homo erectus zijn op te vatten als
een poging om de werkelijkheid weer te geven.
Bij mijn kleinzoon is dat wel zo. Hij zag een tijger en
tekende hem, alleen leek het nog niet op een tijger. Hij zit nog
in het stadium van Homo erectus. Maar terwijl Homo erectus
in dat stadium is blijven hangen, zal Sam in sneltreinvaart de
oude mensachtigen achter zich laten en straks laten zien dat
hij een echte Homo sapiens is. En over zijn taalvermogen
maak ik me ook geen zorgen.
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Bullebak
De snark is een bullebak. Hoezo? In normaal Nederlands is
een bullebak een onaangenaam persoon. Maar in de streek
waar ik ben opgegroeid is de bullebak een wezen dat zich
bevindt in de sloot. Hij houdt zich schuil onder water; als je
erin valt zal hij je opeten. Hij kan je ook te pakken nemen als
je te dicht bij de waterkant komt. Soms hoor je hem gorgelen.
Wij waren als de dood voor de bullebak.
Overduidelijk is de bullebak een biologisch wezen, maar
tot welke soort hij gerekend moet worden is me tot op de dag
van vandaag onduidelijk. Hij moet wel een grote bek hebben
waar kinderen in kunnen, dus een krokodil komt nog het
meest in de buurt.
Een soortgelijk raadsel is van toepassing op de snark. De
snark is een wezen uit het lange gedicht van Lewis Carroll,
“The Hunting of the Snark”. Carroll is de schrijver van Alice
in Wonderland. Hij schreef ook onzin-gedichten, ontzettend
grappig, vol met woordspelingen, dubbele bodems, subtiele
verwijzingen en allerlei onzinnige situaties. Het boek
verscheen op 1 april 1876, dus vandaag precies 140 jaar
geleden.
Het gedicht van Carroll verhaalt van een gezelschap van
tien personen en een bever die aan boord van een schip op
zoek gaan naar de snark, een beest waarvan niemand weet hoe
het er uit ziet. Ze hebben een kaart waar alleen maar zee op
staat. Uiteindelijk weten ze toch ergens te landen en de jacht
begint. Eén van hen krijgt uiteindelijk de snark in het gezicht,
maar het gevolg is dat hij zachtjes en plotseling in het niets
verdwijnt. De snark is dus net zo mythisch en even gevaarlijk
als de bullebak. De snark is een bullebak.
“The Hunting of the Snark” is voor zover ik kan nagaan
vier keer in het Nederlands vertaald, door Erdwin Spits als
“De jacht op de trek”, door Everts Geradts als “De jacht op de
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door Jan Kuijper als “De jacht op de slaai”. Dat drie auteurs
hun eigen zelfgemaakte woord hebben gekozen als vertaling
van snark past helemaal bij het onduidelijke biologische
karakter van het beest.
Henry Holiday, de illustrator van het snark-epos, schreef in
1898, terugkijkend op zijn werk met Carroll: “Ik hoop dat een
toekomstige Darwin, met een nieuwe Beagle, het beest of zijn
overblijfselen zal vinden”. Vandaag vertel ik u: de snark is
een bullebak. Ik heb het drie keer gezegd. Wat ik drie keer
zeg is waar.
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Tweede val door de aarde
Via de wetenschapsbijlage van de NRC werd ik gewezen op
een recent artikel in een Amerikaans natuurkundig tijdschrift
waarin ene Alexander Klotz een nieuwe berekening gemaakt
heeft van de tijd die nodig is voor een val door de aarde.
Vier jaar geleden heb ik over dat onderwerp op deze plaats
een column geschreven, dus mijn aandacht was gelijk
gevangen. Het probleem is: stel dat je een tunnel graaft naar
het middelpunt van de aarde die er aan de andere kant weer
uitkomt. Je springt in de tunnel. Wat gebeurt er? Het is
natuurlijk praktisch onmogelijk, maar het gaat om het idee.
Met een beetje natuurkundig verstand kun je beredeneren
dat je steeds harder valt en met maximale snelheid het midden
van de aarde passeert. Daarna ga je steeds langzamer om
precies aan de andere kant tot stilstand te komen. Daarna val
je weer terug. Je komt in wat de natuurkundigen noemen een
harmonische trilling. De vraag is: hoe lang doe je er over om
de andere kant te bereiken?
Daarover ging mijn column van 8 juli 2011. Ik had een
hele middag zitten rekenen, gebruikmakend van een formule
uit een oud natuurkundeboek. Mijn uitkomst was: het duurt
42 minuten en 15 seconden. Ik had die seconden er expres
bijgezet om duidelijk te maken dat ik het zelf uitgerekend
had. Ik was trots op mijn column, een van de beste die ik ooit
geschreven heb, vond ik.
Maar nu heeft die meneer Klotz bedacht dat dit verhaal
niet klopt. Het gaat er namelijk van uit dat de dichtheid van de
aarde overal hetzelfde is, wat overduidelijk niet zo is. In de
kern van de aarde is de dichtheid veel hoger dan in de mantel.
Als je daar rekening mee houdt kom je op een valtijd van 38
minuten en 11 seconden, een aanzienlijk verschil met het
klassieke verhaal. Nog erger: Klotz stelt dat zijn valtijd heel
dicht in de buurt komt van een berekening met constante
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is dan geen sprake van een harmonische trilling maar van een
eenparig versnelde beweging naar het middelpunt, zoals een
appel uit een boom valt.
Op mijn column van 8 juli 2011 kwamen nul komma nul
reacties, en deze zal ook door de meeste lezers na de tweede
alinea weggelegd worden, maar mocht u tot hier gevorderd
zijn, weet dan dat u op twee manieren door de aarde kunt
vallen: goed en fout, maar de foute manier klopt beter dan de
goede.
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1+1=3
Ik schrijf er niet vaak over, maar veel mensen weten dat ik in
de gemeenteraad van mijn woonplaats zit. Ik beschouw het als
een verrijking van mijn leven, maar soms gaat het zo tegen
mijn wetenschappelijke verstand in dat ik er opstandig van
wordt.
In een raadsvergadering over het samengaan van mijn
gemeente met een buurgemeente, werd door de projectleider
als motto voor de fusie gesteld: 1 + 1 = 3. Je komt het vaak
tegen, vooral in de zachte sector van bestuurders, organisatiedeskundigen en beleidsadviseurs. Men doet een beroep op
dingen als “synergie”, “holisme” en “het geheel is meer dan
de som der delen”. Ik heb daar een geweldige hekel aan.
Het zou mooi worden als de ingenieurs van een brug of
van een computer zouden toelaten dat 1 + 1 = 3. Als 1 + 1 =
3, stort elke brug in en geen computer werkt meer. “Dat is
natuurlijk niet de bedoeling, zo moet je het niet zien”, zei de
projectleider. Maar waarom gebruik je dan een foute
wiskundige uitdrukking om je punt te maken?
Ook in de biologie wordt soms geschermd met “het
geheel” of “het systeem” dat niet verklaarbaar zou zijn vanuit
de “delen”. Men neemt dan als voorbeeld het oog. Dat orgaan
bestaat uit diverse onderdelen, zoals het hoornvlies, de iris, de
lens, het glasachtig lichaam, het netvlies, enz. Het is duidelijk
dat geen van deze onderdelen apart een oog is. Je hebt pas een
oog als je alle onderdelen op een bepaalde manier in elkaar
zet. Maar bewijst dat het gelijk van het holisme? Nee, want
het geheel is perfect te begrijpen vanuit de delen.
Ik beschouw het holisme als intellectuele luiheid. Zeggen
dat het systeem niet begrepen kan worden uit de
samenstelling van de delen is een excuus om dan maar niets te
doen. Je kijkt naar de buitenkant, je verwondert je erover hoe
mooi het is, maar je hebt geen zin om te begrijpen hoe het
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welke onderdelen bestaat het oog en hoe werken die met
elkaar samen?
Zo is het ook bij een gemeentelijke fusie. De simpele
constatering 1 + 1 = 3 is onvoldoende. Je moet laten zien waar
de voordelen zitten en hoe je door twee gemeentes samen te
voegen een beter resultaat kunt behalen. Maar of mijn
biologisch geïnspireerde pleidooi overkwam bij de
organisatiedeskundige, daar ben ik nog niet zo zeker van. Hij
is een holist.
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Zen en de kunst van het fietsonderhoud
Mijn stadsfiets had veel te lijden gehad van alle nattigheid
deze winter dus hij moest hoognodig in onderhoud. Ik doe dat
altijd zelf, ingedachte het boek van Robert Pirsig dat iedereen
van mijn leeftijd in de jaren zeventig gelezen heeft: Zen en de
kunst van het motoronderhoud. Mijn fiets is weliswaar geen
Harley maar de Zen-beleving is net zo sterk.
Het bleek dat het achtertandwiel nogal ingesleten was en
slipte op de drijfkop, dus ik moest zowel een nieuw tandwiel
als een nieuwe drijfkop hebben. Maar de fietsenmaker
verkocht niet al die onderdelen los dus ik raakte aan een
compleet nieuwe naaf. Die naaf, een Shimano CB E110,
wordt als geheel verkocht, met flensbus en al, maar ik
gebruikte alleen het binnenwerk. Hij moest met drijfkop,
remschoenen, veertjes, kogellagers en nog zo wat losse
onderdelen, die er allemaal uit vallen als je niet uitkijkt, in de
juiste positie in het achterwiel gezet worden, met een beetje
speling maar niet teveel.
Dit alles vereist een zekere mate van technisch inzicht,
zelfbeheersing en geduld, kwaliteit van handelen eigenlijk,
dus automatisch kwam ik uit bij Robert Pirsig. Het boek gaat
over een man die met zijn zoon op de motor door de
Verenigde Staten trekt en al doende zichzelf terug vindt. Hij
filosofeert over de zin van het leven en vindt inspiratie in het
onderhoud van zijn motor dat hij op onnavolgbare wijze weet
te verbinden met het Zen-Boeddhisme. Het sprak mij indertijd
als techneut enorm aan. Ik ontdekte dat filosofie niet
voorbehouden is aan wazige types die nog niet het verschil
tussen een tweetakt- en een viertaktmotor kunnen uitleggen,
maar ook zin heeft voor mensen zoals ik.
Later ontdekte ik dat de levensregels van Benedictus, nota
bene uit de zesde eeuw, ook dicht in de buurt komen van de
filosofie van Pirsig. Benedictus hield zijn volgelingen voor
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heeft. Alles wat je doet in het leven, ook de eenvoudige
dingen zoals kleren ophangen, water aan de kook brengen of
de tuin omspitten, zijn de moeite waard om met aandacht te
doen. Kwaliteit zit in de grote dingen, zoals een lezing geven
voor 2000 mensen op het Lowlands festival, maar ook in
kleine dingen zoals het monteren van een nieuwe naaf in je
fiets.
Of God in de naaf zit, daar wil ik van af zijn, maar Pirsig,
Benedictus en Zen zelf zijn mijn getuigen: spiritualiteit en
fietsonderhoud liggen dicht bij elkaar.
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De volgende generatie
Krantenlezer Henk Heida uit Purmerend vroeg me of ik op
deze plaats eens iets wilde schrijven over het verschijnsel van
de hongerwinterkinderen. Het was naar aanleiding van een
opzienbarende publicatie van Leidse onderzoekers, een tijdje
geleden, maar het onderwerp komt steeds terug. Wat is het
geval?
De onderzoekers van het Leids Universitair Medisch
Centrum hadden ontdekt dat kinderen die verwekt zijn
gedurende de hongerwinter van 1944/1945 en die de eerste
weken van hun bestaan in de baarmoeder geleefd hebben
terwijl hun moeder een ernstig tekort aan voedsel had, daar
hun hele leven last van houden. Hun genen, vooral degene die
te maken hebben met groei en energiestofwisseling, zijn
anders afgesteld. Niet het DNA zelf is veranderd, maar het
stempel dat erop gedrukt wordt in de vroege ontwikkeling.
Het gevolg is dat ze later in hun leven gezondheidsproblemen kunnen krijgen, o.a. een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed.
Dat slechte voeding, roken en stress tijdens de vroege
zwangerschap invloed hebben op de ontwikkeling van het
ongeboren kind is algemeen bekend. De reden dat ik als
evolutiebioloog in deze dingen geïnteresseerd ben, is dat
sommige van die effecten ook nog eens overgedragen kunnen
worden naar de volgende generatie.
Volgens de klassieke evolutietheorie van Darwin zou dit
niet mogen gebeuren. Normaal gesproken worden alle
foutieve afstellingen van het DNA en tijdens het leven
veroorzaakte ‘stempels’ verwijderd bij de productie van de
geslachtscellen, de eicellen en het sperma. Het milieu
beïnvloedt uiteraard de afstelling van het DNA van de ouders,
maar het pas geboren kind begint weer opnieuw, zonder dat in
het DNA een herinnering aan het leven van de ouders is
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doorgeven van milieu-invloeden. Maar in de afgelopen 10
jaar zijn er verschillende voorbeelden gepubliceerd waarin dat
toch het geval bleek te zijn. De stempels op het DNA worden
in sommige gevallen niet helemaal uitgewist. In totaal zijn nu
ongeveer honderd van zulke voorbeelden bekend.
De hongerwinter is het bekendste voorbeeld, maar ik sluit
niet uit dat ook andere milieu-invloeden een effect kunnen
hebben dat meerdere generaties aanhoudt. Ik denk aan de
situatie in het Midden Oosten. Elke dag kunnen we kennis
nemen van de gruwelijke geweldsspiraal in die landen. Er
groeien daar kinderen op die in hun vroege ontwikkeling
voortdurend blootstaan aan de effecten van stammenstrijd,
haat, oorlog en extreem geweld. Wat voor effect heeft dat op
de afstelling van hun DNA en worden sommige van die
afstellingen ook nog eens doorgegeven naar de volgende
generatie? Je moet er niet aan denken.
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Cruijffiaanse tactiek
Wie denkt dat voetbal en wetenschap niets met elkaar te
maken hebben heeft het mis. Natuurlijk heb ik van het één
meer verstand dan van het ander, maar een klein beetje
voetbalkennis kan wonderen doen bij een wetenschappelijke
presentatie.
Ik mocht vorige week een lezing houden op een groot
congres in Barcelona. Mijn taak was om in de slotsessie een
korte samenvatting te geven van alles wat er tijdens dat
congres verteld was over milieutoxicologie. Ga er maar aan
staan. Het congres had 2700 deelnemers. Er liepen twaalf
sessies tegelijkertijd en er stonden elke dag 450 posters
opgesteld. Het leek een hopeloze opdracht.
Maar ik realiseerde me dat we in Barcelona waren, de stad
waar Johan Cruijff voetbalde en later trainer was van FC
Barcelona. Hij is daar nog steeds erg bekend, alleen spreken
de Spanjaarden zijn naam uit als Croeif.
Cruijff is in Nederland ook bekend vanwege zijn vele
kernachtige uitspraken in Amsterdamse taal, die meestal zo
vanzelfsprekend zijn dat er een diepzinnige wijsheid achter
gezocht wordt (“Voordat ik een fout maak, maak ik hem
niet”). De voormalige minister van Milieu, Pieter Winsemius,
was zo’n fan van Cruijff dat hij een heel boek geschreven
heeft over de Cruijffiaanse logica en wat we daaruit kunnen
leren over leiderschap (“Je gaat het pas zien als je het door
hebt”.). Daarmee is de cirkel rond want Winsemius ging over
het milieu, het onderwerp van mijn congres in Barcelona, en
bovendien hield hij de openingslezing op een eerdere editie
van het congres, in 1997 in Amsterdam, waar ik toen de
voorzitter van was. Als klap op de vuurpijl had FC Barcelona
op de avond voor mijn lezing met 3 – 0 gewonnen van Bayern
München, waardoor iedereen, en met name de Catalanen,
helemaal in de voetbalstemming was.
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milieu, kon ik niet anders dan een Cruijffiaanse tactiek
toepassen bij mijn onmogelijke opdracht. Ik gebruikte de
volgende stelregel, die zo door Cruijff gezegd had kunnen
zijn: “Als je de zaal niet in kunt komen is daar iets belangrijks
aan de hand”. Ik liep door de gangen van het congresgebouw
en noteerde elke sessie waar de zaal zo vol was dat er
niemand meer bij kon. Dat gaf me een lijstje met
hoogtepunten en de rode draad voor mijn lezing. Mijn verhaal
ging erin als koek. Ik toonde bovendien aan dat
wetenschappers kunnen leren van voetballers. Wetenschappers gebruiken vaak ingewikkelde taal om dingen
duidelijk te maken. Ik zei: “Praat als een voetballer”.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-73-

¡Hombres!
Als we vrouwen waren geweest had ik er een boek over
kunnen schrijven, maar omdat dingen die mannen over
mannen schrijven niet interessant gevonden worden en alleen
vrouwen boeken lijken te lezen, zijn uitgevers niet in zo’n
boek geïnteresseerd en schrijf ik er maar een column over.
Ik had met drie vrienden een herenvakantie. We zijn
jaargenoten, alle vier indertijd begonnen aan een studie
biologie aan de Vrije Universiteit, maar alleen ik ben bioloog
gebleven. Eén van de vrienden is ondernemer geworden, heeft
goed verdiend en kon daardoor een luxe huis in Andalusië
laten bouwen. Hij nodigde ons uit. Omdat ik toch al in Spanje
was voor een congres hadden we de tweede week van mei
uitgekozen.
Onze levens hebben vier totaal verschillende richtingen
genomen. De een is schaker, de ander secretaris, de derde
ondernemer en ik ben professor. Je had niet verwacht dat we
zo verschillend zouden worden als je ons vijfenveertig jaar
geleden naast elkaar aan de practicumtafel had zien zitten. We
bestudeerden daar de koppoten van de steurgarnaal maar
onderwierpen ook de muziek van Soft Machine aan een
kritische bespreking. Was het wel zo’n goed idee dat ze met
hun derde LP de kant van de jazz opgingen?
Je studententijd is een intensieve tijd; je maakt van alles
met elkaar mee maar niet alles is geschikt om tijdens een
herenvakantie te memoreren. Aan veel dingen denk je met
weemoed terug, andere dingen blijven onuitgesproken. Dat
geeft juist de spanning aan zo’n vakantie.
Onze vrouwen bekeken de hele actie met grote argwaan.
Waar moeten die mannen de hele week over praten en hebben
ze elkaar wel wat te vertellen omdat ze zo verschillend
geworden zijn? Vrouwen denken vaak dat mannen alleen
oppervlakkige verhaaltjes aan elkaar vertellen, maar dat klopt
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geworden van P.J. Proby en wat gebeurt er als je rechtop
zwevend in het zwembad, een scheet laat? Ga je dan naar
boven of naar beneden? Dit zijn allemaal extreem belangrijke
vragen voor mannen van mijn leeftijd. Mannen hebben elkaar
juist veel te vertellen.
Gelukkig vind ik een medestander in Bert Wagendorp,
columnist voor de Volkskrant, de beste van Nederland op dit
moment, wat mij betreft. Hij schreef een prachtig boek over
mannenvriendschap (“Ventoux”), waarmee bewezen is dat
verhalen van mannen over mannen de moeite waard kunnen
zijn. Er is zelfs een film van zijn boek gemaakt die vorige
week – tijdens onze herenvakantie – in première ging. Met
Bert strijd ik voor emancipatie en acceptatie van de
mannenvriendschap.
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Bloemen en bijen
Tijdens een korte vakantie in Zuid Spanje verwonderde ik me
over de enorme bloemenpracht in de berm van de weg. Zulke
bloemrijke bermen kennen we niet meer in Nederland. Hier
zijn de bermen geel of wit, tegen een groene achtergrond; één
of twee plantensoorten overheersen. Langs de wandelpaden in
Andalusië telde ik twintig soorten bloeiende planten per
vierkante meter; waarschijnlijk zijn het er nog veel meer als je
alle niet-bloeiende sprietjes zou gaan uitpluizen. Het wemelde
van de insecten op al die bloemen, o.a. talloze wolzwevers die
als een kolibrie voor een bloem in de lucht stil hangen en met
hun lange snuit de nectar opzuigen.
Ik merkte dat mijn ijkpunt van wat mooie natuur is
geleidelijk verschoven is. Wij vinden een wegkant al mooi als
hij helemaal geel of wit gekleurd is door boterbloemen of
fluitekruid; wat een bloemrijk weiland is zijn we vergeten.
Het is geen wonder dat in Nederland de insecten die
afhankelijk zijn van bloeiende planten schrikbarend achteruit
gaan. Het meest bekend is de wintersterfte van de bijen. Bijen
trekken de aandacht omdat ze zo belangrijk zijn voor de
bestuiving van allerlei planten en daarmee voor de overleving
van de mens.
Al in 1901 schreef de Frans-Belgische literator Maurice
Maeterlinck een boek over “Het leven der bijen” waarin hij
opmerkte: “Men schat feitelijk dat meer dan honderdduizend
plantensoorten zouden verdwijnen als de bijen ze niet zouden
bezoeken, en wie weet onze hele beschaving”. Het boek van
Maeterlinck is eerder literair dan biologisch en zijn stelling
kan gerust in twijfel worden getrokken, maar als je denkt aan
de vele bijenkasten die in het voorjaar in boomgaarden
uitgezet worden begrijp je toch hoe ernstig het verdwijnen
van de honingbij zou kunnen uitpakken.
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gebruik van bestrijdingsmiddelen. Er is daarover een fel debat
ontstaan, zowel binnen de wetenschap als tussen de
chemische industrie en de milieubeweging. In talloze studies,
gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften, is een
mogelijk verband tussen bijensterfte en bestrijdingsmiddelen
onderzocht, maar een directe relatie is helemaal niet zo
duidelijk. Terwijl wetenschappers nu inzien dat de bijensterfte
een gevolg is van verschillende op elkaar inwerkende
factoren:
bestrijdingsmiddelen,
mijteninfecties
en
veranderingen in het landschap, zijn voor het grote publiek de
chemicaliën nog steeds de enige schuldigen.
Bloemetjes en bijtjes horen bij elkaar. Dat weten we al
sinds de lagere school. Na mijn vakantie in Spanje is het weer
tot me doorgedrongen dat er iets goed mis is met onze
bloemen. De bijen zijn daarvan het slachtoffer.
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Een nieuwe machine
Het kostte een vermogen, maar dankzij de gezonde financiële
situatie van onze afdeling aan de VU konden we hem vorige
week installeren: een nieuwe machine voor het meten van
spoorelementen. De oude had het na jarenlang trouwe dienst
plotseling begeven. We moesten gelijk een nieuwe hebben
want mijn afdeling is specialist in het heel nauwkeurig meten
van heel lage concentraties van zeldzame elementen in hele
kleine beestjes. We doen dat aan de lopende band.
Hoe kleiner de dingen die je wilt meten, des groter is het
apparaat dat je daar voor nodig hebt. Om de allerkleinste
elementaire deeltjes op te sporen, zoals het Higgs-boson, heb
je een machine nodig van 27 kilometer omtrek, de LHC
versneller van CERN in Geneve. Om een paar picogram
metaal te meten heb je een apparaat nodig van drie kubieke
meter. Met het oude apparaat had ik een speciale band. Ik heb
in mijn postdoc-tijd dagenlang naar het ding zitten staren. Het
had een enorm aantal knoppen die allemaal in de juiste stand
moesten staan. Je was wel een uur bezig voordat je alles goed
afgesteld had. De nieuwe machine heeft een computer die het
proces bestuurt. Maar het principe is hetzelfde.
Kijkend naar ons gloednieuwe apparaat in gezelschap van
een jonge collega merkte ik op dat ik wereldrecordhouder ben
in de meting van sporenmetalen in het allerkleinste volume:
de urine van een springstaart. Een springstaart is een
bodeminsect van een paar millimeter. Hij heeft nieren zoals
wij, maar ze zitten in zijn kop, ter hoogte van zijn wangen. Er
lopen links en rechts twee kanaaltjes die tussen zijn poten bij
elkaar komen en eindigen op het eerste segment van het
achterlijf. Als je een springstaart onder de microscoop een
tijdje in paraffine-olie houdt zie je bij de uitgang van de
niergang een klein druppeltje verschijnen. Dat druppeltje, een
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vervolgens in het apparaat stoppen.
We deden dat om er achter te komen of de urine een
belangrijke uitscheidingsroute is voor cadmium. Dat bleek
niet het geval, want we maten niets. Maar we hadden
berekend dat als er cadmium in gezeten had, we het met
gemak hadden kunnen meten. Springstaarten scheiden hun
cadmium uit via de darm, niet via de urine. U zult het geen
schokkende ontdekking vinden, maar ik ben er wel mooi
wereldrecordhouder mee geworden; tenminste, tot nu toe
heeft nog niemand mijn meting betwist.
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Stekelpikker
Bij mij in de polder was gedoe over de distelverordening. Ook
al heb je er nog nooit van gehoord, je begrijpt direct wat er
mee bedoeld wordt: de overheid verplicht landeigenaren om
distels te verwijderen. De bedoeling is dat de boeren en
akkerbouwers geen last hebben van overwaaiend zaadpluis
waardoor het land vol komt te staan met distels.
Biologisch gezien gaat het om drie soorten: akkerdistel
(Cirsium arvense), speerdistel (Cirsium lanceolatum) en kale
jonker (Cirsium palustre). Toen ik als schooljongen in NoordHolland over de weilanden zwierf noemden we deze planten
“stekels”, om overduidelijke redenen, maar de biologische
naam is “distel”. Behalve Cirsium zijn er nog drie andere
plantengeslachten die “distel” heten. Ze hebben gemeen dat
ze enorme hoeveelheden zaad produceren dat ver weg waait
en graag kiemt in open terrein met rijke bodem, zoals een
weiland. Bovendien groeien de planten met een penwortel
diep in de grond zodat zelfs maaien dicht langs het oppervlak
onvoldoende is om ze weg te krijgen. En de koeien laten ze
staan!
Vroeger zag je vaak een boer over het land lopen met een
stuk gereedschap dat wij stekelpikker noemden. Het was een
steekschep met een half-cilindervormig uiteinde dat je in de
grond naast een distel zette waarna je met een draaiende
beweging de plant met wortel en al uit de grond trok. Of
boeren zo’n ding nog steeds hebben weet ik niet. Ik zie nooit
meer boeren in het weiland lopen, laat staan met een
stekelpikker.
Volgens de distelverordening moeten beheerders van
onbebouwde terreinen, inclusief de gemeente zelf, de
distelgroei op hun terrein beperken. Maar zoals het gaat met
veel dingen: er komt de klad in, de mensen worden steeds
luier en vinden de uitbundige groei van distels wel mooi. Het
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niet-handhaven van de verordening.
De natuurbeschermers van hun kant hebben natuurlijk een
broertje dood aan de distelverordening. Distels zijn heel
belangrijke planten voor veel insecten. Niet alleen de
distelvlinder maar twintig soorten vlinders en motten doen
zich tegoed aan distels en de bloemen worden bezocht door
een hele serie vliegende insecten. Voor de biodiversiteit van
akkerranden en wegbermen zijn distels een verrijking. Laat de
boeren hun stekelpikker maar tevoorschijn halen als ze er last
van hebben!
Hoe het straks in de zomer afloopt met de
distelverordening weet ik niet. Het lijkt me een typische
uitdaging voor het poldermodel. Als natuurbeschermers en
boeren het eens kunnen worden over de distelverordening kun
je het over alles eens worden.
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Steeds gezonder
Veel mensen denken dat we met zijn allen steeds ongezonder
worden. Onze manier van leven in de moderne samenleving
met teveel eten, teveel drinken, te weinig beweging en teveel
stress zou er voor zorgen dat we over een tijdje allemaal
wrakken zijn. Maar is dat wel zo?
Volgens de evolutietheorie zullen planten en dieren steeds
beter aangepast raken aan hun milieu. Als dat ook voor de
mens geldt zou je verwachten dat we steeds gezonder worden
in plaats van ongezonder. De vraag is natuurlijk of er in de
huidige samenleving nog steeds evolutie is. Deze vraag
behandel ik elk jaar met de studenten in mijn cursus; ik vertel
ze uitgebreid over de evolutie van de mens en ik laat ze er een
opstel over schrijven.
Vorige week had ik de vraag ook aan mezelf gesteld, in
een lezing die ik mocht houden ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van de studierichting Gezondheid en Leven aan
de VU. Ik gebruikte daarbij gegevens van een Amerikaans
onderzoek, de zogenaamde Framingham Heart Study. Dit is
een langlopende studie, die al begonnen is in 1948 en nu de
derde generatie bereikt heeft. Een groep van een paar duizend
vrijwilligers wordt regelmatig opgeroepen voor een standaard
medisch onderzoek, waarbij dingen gemeten worden als
gewicht, bloeddruk en cholesterolgehalte. Ook kijken ze met
eenvoudige intelligentietesten naar veroudering en mentale
achteruitgang. Het leuke is dat ze ook bijhouden hoeveel
kinderen de mensen krijgen, terwijl die kinderen ook weer in
de studie opgenomen worden. Dat betekent dat je kunt
uitzoeken hoe de gezondheid van een persoon samenhangt
met zijn reproductief succes, dat wil zeggen zijn bijdrage aan
de volgende generatie.
Uit de resultaten blijkt dat iemands gezondheid wel
degelijk bepalend is voor het aantal kinderen dat hij krijgt. De
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lage bloeddruk maken een groter deel uit de volgende
generatie. Als je dit tien generaties volhoudt kun je
voorspellen dat er merkbare veranderingen in de gezondheid
optreden, het cholesterolgehalte zal dalen, evenals de
bloeddruk; verder zal de leeftijd bij eerste menstruatie
gemiddeld met een jaar afnemen, de leeftijd bij menopauze
met een jaar stijgen, de mensen zullen 2 cm kleiner worden en
1 kg meer wegen.
Hier door heen fietsen natuurlijk de veranderingen in
voeding en levensstijl die over het algemeen een nadelig
effect hebben. Het effect van evolutie is niet groot. Maar ik
vond het wel een mooie gedachte dat er ook een hoopvolle
tendens is: evolutie maakt ons gezonder. En dat is geen
theoretische gedachte maar gewoon keihard aangetoond.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-83-

Ik Facebook
Net als iedereen ben ik nu een jaar of vijf actief op Facebook
en ik merk dat het gaandeweg een onderdeel wordt van de
manier waarop ik naar de wereld kijk. De televisie wordt
steeds minder belangrijk maar wat er op het computerscherm
te zien is gaat meer en meer je innerlijke wereld bepalen. Dat
komt doordat onze innerlijke wereld een inwendige
afbeelding is van de buitenwereld in je hersenen. Als de
buitenwereld verandert heeft dat op den duur ook gevolgen
voor je innerlijke wereld, voor datgene wat je denkt, hoe je in
het leven staat en waar je over fantaseert.
De Franse filosoof René Descartes formuleerde in 1644
zijn beroemde principe: “Cogito ergo sum”: “Ik denk dus ik
ben”. Volgens deze opvatting ligt het wezen van het bestaan,
het zelfbewustzijn, besloten in het denken. Als je niet zou
denken zou je ook niet bewust bestaan. Vele filosofen zijn in
die traditie doorgegaan.
Maar de biologen hebben hier een andere opvatting over;
die luidt: “Sentio ergo sum”: “Ik voel dus ik ben”. Volgens de
biologen is de basis voor het zelfbewustzijn niet in het denken
zelf gelegen, maar in de waarneming van de buitenwereld.
Wat je voelt, ziet en hoort wordt in de hersenen geïntegreerd
en aangevuld met herinneringen tot een inwendig beeld van
de werkelijkheid; je zelfbewustzijn. Als een kind niks zou
zien, horen en voelen ontwikkelt het ook geen zelfbewustzijn.
Descartes houdt daar geen rekening mee. Hij doet net of het
denken van binnen uit komt. Maar het denken ontstaat door
het naar binnen halen van de buitenwereld.
Die buitenwereld heeft verschillende vormen. Eerst is er de
fysieke wereld, de wereld van de theepot, het huis, de fiets en
het weiland; maar in de moderne tijd is er nog een wereld: de
virtuele wereld van het computerscherm, waarop allerlei
dingen te zien zijn over mensen die zich niet in je directe
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werkelijkheid niet kunnen gebeuren.
Onder wetenschappers is veel discussie over de vraag of
kinderen door het kijken naar geweldsfilms op de televisie
zelf ook gewelddadig worden. Volgens het “Sentio ergo
sum”-principe zijn er inderdaad redenen om dat te denken.
Het voortdurend kijken naar geweld zou de innerlijke wereld
van het kind zodanig beïnvloeden dat geweld daarin een
belangrijke plaats gaat innemen. Dat vergroot de kans om zelf
gewelddadig te worden als de omgeving dat toelaat of niet
corrigeert.
In deze tijd zou René Descartes niet gezegd hebben “Ik
denk dus ik ben”, maar “Ik Facebook dus ik ben”.
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Geje en gejouw
“Jouw rekening staat klaar”. Ik erger me rot aan dat soort
mededelingen. Hoor eens, moderne communicatiemedewerkers! Dat jullie een soort kleutertaal spreken, dat
mogen jullie onderling doen, maar niet tegen mij. Ik ben een
volwassen man. Ik wens niet bejegend te worden als kleuter,
en zeker niet me je en jouw.
Maar ik ben bang dat het vechten tegen de bierkaai is. Ook
mijn werkgever is begonnen om bij mededelingen al het
personeel aan te spreken met je en jouw. Ik had er een
discussie over met de dienst communicatie en voorlichting.
Het is officieel beleid, werd me verteld. Ik zei: “Zo’n bericht
gaat ook naar de rector, de hoogste baas van de universiteit.
Die spreek je toch niet aan met jij?” Ik vind het niet alleen
kinderachtig maar ook onbeleefd. Van mensen die mij niet
kennen verwacht ik dat ze mij met “u” aanspreken. Maar de
neiging om kleutertaal te schrijven, zogenaamd omdat mensen
geen lange zinnen of formele taal meer kunnen begrijpen,
geen bijvoeglijke naamwoorden en verleden tijd, of omdat ze
populair en modern willen overkomen, is overal
doorgedrongen, van Belastingdienst tot Energiebedrijf, van
Noordhollands Dagblad tot universiteit.
Mijn irritatie is te vergelijken met die van studenten die op
een te laag niveau les krijgen. Als je als docent voor de
collegezaal staat verkeer je soms in onzekerheid over wat
studenten nog wel en niet meer kunnen begrijpen. Mijn
stelregel is dat het altijd beter is om ietsje te hoog dan ietsje te
laag te mikken. Als je te laag mikt of als je iets vertelt dat ze
al weten, verliest een deel van de studenten zijn interesse. Als
je hoog mikt is een deel van de studenten tevreden terwijl de
rest zich uitgedaagd voelt.
Het probleem speelt vooral bij gemengde groepen,
bijvoorbeeld bij publiekslezingen. Onderschat je publiek niet,
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slimmer dan je denkt. Ze kijken regelmatig natuurfilms, ze
hebben een levendige interesse in biologie, ze zijn wel eens
eerder op een lezing geweest, enzovoorts.
Als je mensen aanspreekt in kleutertaal is ene de helft
geïrriteerd en de andere helft leunt achterover. Als je normaal
en duidelijk Nederlands gebruikt, en de mensen met “u”
aanspreekt, neem je ze serieus.
Ik lees geen berichten meer van instanties die beginnen
met “jouw rekening”. Ik ga een zwarte lijst maken van
bedrijven die weigeren mij met u aan te spreken zodat ik bij
afloop van een abonnement kan overstappen.
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Bij de zeemeermin
Een zeemeermin is half mens, half vis, dacht ik, maar toen ik
vorige week de zeemeermin aller zeemeerminnen
aanschouwde, het beeldje van de kleine zeemeermin aan de
haven van Kopenhagen, zag ik dat ze eigenlijk vrij normale
benen heeft; alleen aan de voeten zag ik iets van flippers. Ze
heeft geen vissenstaart zoals de meeste zeemeerminnen. Nu is
het mogelijk dat de kunstenaar, in lijn met het sprookje van
Hans Christian Andersen, de kleine zeemeermin heeft willen
afbeelden op het moment in het verhaal dat onder invloed van
een toverdrank haar vissenstaart veranderde in twee benen.
Maar in het sprookje wordt het meisje consequent als
zeemeermin aangeduid.
Het visgehalte van het beeldje in Kopenhagen is niet groot,
hoogstens 10% schat ik. Vanuit de biologie gezien had het
veel meer mogen zijn, wel 70%. Dat bleek toen biologen in
2012 het volledige erfelijk materiaal van de zebravis
uitgelezen hadden. Voor biologen is de zebravis de vis aller
vissen. Het erfelijk materiaal is volledig bekend zodat je kunt
schatten hoeveel genen in het menselijk DNA een voorouder
hebben die ook in het DNA van de zebravis zit. Dat blijkt
70% te zijn. Wij zijn voor 70% een vis.
De oorzaak is dat veel structuren van ons lichaam sinds
onze verre voorouders wel een beetje veranderd zijn, maar in
wezen dezelfde bouw hebben. Het lichaam van een vis is een
vereenvoudigde versie van ons eigen lichaam. Vandaar dat we
bij ons practicum met de eerstejaars biologiestudenten het
bouwplan van de gewervelde dieren uitleggen aan de hand
van de forel. Het is niet nodig een rat of een duif open te
snijden.
Wat in de evolutie van de gewervelde dieren nog het meest
veranderd is zijn de borstvinnen en de buikvinnen van de
oervissen; die zijn uitgegroeid tot de voorpoten en achterpoten
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onze armen en benen. En wij hebben geen staart meer. Dat
maakt maakt het lastig om mensen af te beelden die half vis
zijn. Zeemeerminnen zijn verkeerd plat. Op plaatjes van een
zeemeermin wordt de staart altijd liggend afgebeeld, in het
horizontale vlak, eigenlijk als de staart van een walvis. Maar
een vis heeft een verticale staart. Als een zeemeermin half vis
is, moet ze een vissenstaart hebben, geen walvissenstaart.
Toen de beeldhouwer Edward Eriksen in 1913 het beeldje
van de zeemeermin maakte was er nog niks bekend over de
grote gelijkenis tussen het DNA van mensen en vissen.
Anders had hij de kleine zeemeermin vast wel wat vissiger
gemaakt.
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Te zijn of niet te zijn
De student had bij het practicum een tekening van een mossel
gemaakt. Bij de bovenkant van de schelp had ze geschreven
“hinge”. Wat is dat, “hinge”, vroeg ik. “Nou gewoon, zo heet
dat, kijk maar in de handleiding” zei de student. We
gebruikten toen nog een Engelse handleiding voor het
dierkundig snijpracticum. Gelijk realiseerde ik me de grote
nadelen daarvan. Als je het Engelse woord “hinge” niet kent
gebruik je het als label, zonder betekenis. Als je weet dat
“hinge” “scharnier” betekent begrijp je veel beter wat je ziet:
de top van de schelp is de plaats waar de twee helften met
elkaar scharnieren.
Na dit voorval heb ik onmiddellijk de handleiding in het
Nederlands vertaald en die gebruiken we nog steeds. Maar ik
moest er weer aan denken toen ik verzeild raakte in een
discussie met de studenten over het gebruik van Engels op de
universiteit. De studenten waren bezorgd over de kwaliteit
van de colleges als alles in het Engels zou gaan. Ik gaf ze
geen ongelijk. Ik geef zelf ook veel colleges in het Engels,
maar je merkt dat Engels niet je eerste taal is, dat je minder
vrij bent. Het is moeilijker om in het Engels grapjes te maken
op dezelfde manier als waarop je dat in je eigen taal doet. De
typische Engelse formuleringen komen er minder gemakkelijk
uit.
Nu ben ik niet slecht in Engels, al zeg ik het zelf. Ik lees de
boeken van David Mitchell in het Engels en ik haalde ooit een
8 voor een Engelse taaltoets die alle docenten bij ons moeten
afleggen. Maar toch: wat zijn de Engelse woorden voor
slokdarm, luchtpijp en strottenhoofdklepje? Daar moest ik
even over nadenken. Veel mensen denken te makkelijk over
college geven in het Engels.
Het gebruiken van goede Nederlandse woorden voor
vaktermen draagt volgens mij bij aan een beter begrip van die
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het Nederlands kunnen uitdrukken draag je ook bij aan een
betere beheersing van het Engels.
Toch vindt de universiteit dat er meer Engels gebruikt
moet worden in de opleidingen. Ze geven zelf het voorbeeld
door alle mededelingen in het Engels te doen. Vaak leidt dat
tot een koeterwaalse mengeling van Nederlands en Engels
waar je helemaal beroerd van wordt.
Wat doen we nu met de studenten? We kwamen uit op
typische polderoplossing: de eerste twee jaar in het
Nederlands, daarna alles in het Engels. Gelukkig is polderen
een typisch Nederlands woord zonder Engelse vertaling.
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Katja’s body
Ik kreeg zoveel reacties op mijn televisieoptreden in Katja’s
bodyscan dat ik er hier ook wel over moet schrijven. Katja
Schuurman testte haar partnerkeuze door te ruiken aan de
oksels van tien mannen die zich in een sportschool voor haar
in het zweet gewerkt hadden. Ze had een blinddoek voor dus
ze had mijn begeleiding nodig, en ik noteerde haar scores.
Vanuit het onderzoek weten we dat de vrouw in zo’n
situatie een man kiest die in het afweersysteem zoveel
mogelijk van haar verschilt. Op die manier is bij hun kinderen
de aanleg van vader en moeder verschillend en daardoor zijn
die kinderen beter bestand tegen infectieziektes. Het is dus
evolutionair voordelig om op deze manier je partner te kiezen.
Het opmerkelijke is dat de vrouw haar keuze voor een
genetisch vastgelegd afweersysteem van de man bepaalt door
te ruiken. Dat kan omdat de geurwaarneming gekoppeld is
aan het immuunsysteem. De immuungenen zelf kun je niet
ruiken. We doen deze proef elk jaar met de eerstejaars
studenten en hij lukt altijd. De studenten maken kennis met de
principes van evolutiebiologie, ze leren hoe ze DNA moeten
behandelen, en de proef is leuk om te doen.
Maar na de uitzending met Katja vroeg ik me af hoeveel
mensen de opzet begrepen hebben. Wat in de uitzending niet
goed tot zijn recht kwam was dat wij van de mannen en van
Katja DNA hadden afgenomen en dat in het laboratorium
onderzocht hadden. Het typeren van het DNA was een klus
waar Janine, onze analist, een hele dag aan gewerkt heeft. We
hadden zelfs zestien mannen onderzocht, zodat we er een
aantal konden uitkiezen die maximaal van Katja verschilden
en een paar die vrijwel gelijk waren. Wat je eigenlijk doet als
je DNA onderzoekt ontging de kijker volgens mij.
Maar ja, ik weet ook wel dat je op NPO1 niet kunt gaan
uitleggen wat een polymerasekettingreactie is, of een micro-
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van de uitzending was dat er uiteindelijk toch uitkwam wat ik
voorspeld had: man nummer 6 was haar favoriet en dat klopte
met het grootste verschil in het DNA. Maar deze uitkomst
kwam niet uit de geurtest alleen; de uitslag van de geurtest
moest gecombineerd worden met Katja’s keuze voor de
stemmen van de mannen en haar oogbewegingen.
Met Katja’s body is niks mis. Maar ze moet haar partners
niet kiezen op basis van lichaamsgeur. Ze kan beter haar oren
en ogen gebruiken.
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Judas
“Ik lees u voor uit het boek Judas”, zei ik bij aanvang van het
college. Vroeger was het op de Vrije Universiteit gebruikelijk
dat de docent het eerste college van de dag begon met het
voorlezen van een stukje uit de Bijbel. Met een knipoog naar
die gewoonte las ik bij het begin van mijn college in de “Big
History”-cursus van de Internationale School voor de
Wijsbegeerte een stukje voor uit “Judas” van Amoz Oz. Deze
Israëlische schrijver publiceerde vorig jaar een fascinerend
boek over een student die een baantje aanneemt als
gezelschapsheer voor een oude man, Gersjom Wald. Wald is
slecht ter been en moet verzorgd worden. Het boek speelt in
Jeruzalem, in het jaar 1960. De twee mannen nemen al
pratend de geschiedenis van Israël door, het zionisme, het
Israëlisch-Palestijnse conflict en vele andere zaken. De
hoofdpersoon heeft ook zijn eigen theorie over de rol van
Judas bij de veroordeling en kruisiging van Jezus Christus.
Kortom, het is een boek vol historie, filosofie en religie, en
daar bij komt nog de hopeloze en onbeantwoorde liefde die de
student opvat voor de raadselachtige schoondochter van
meneer Wald. Ik vond het een van de beste boeken die ik de
laatste tijd gelezen heb.
De reden voor mij om juist bij de Big History-cursus uit
het boek Judas te citeren was dat meneer Wald een rabiate
anti-evolutionist blijkt te zijn. Hij heeft het over “de
dwaasheid van Darwin en zijn volgelingen” en hij geeft als
voorbeeld het gedrag van katten die hun uitwerpselen
begraven. Waarom komt dit uitgerekend bij katten voor en
niet bij honden, koeien of paarden? Waarom heeft de
natuurlijke selectie van Darwin niet de moeite genomen om
bijvoorbeeld een hygiënisch varken te produceren, een varken
dat zichzelf schoonlikt en zijn uitwerpselen netjes afdekt?
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met Wald in discussie gaan: “Maar meneer Wald, vergeet niet
dat katten territoriaal zijn. Koeien en paarden leven in
groepen; honden trekken rond. Territoriale dieren gebruiken
hun ontlasting om de randen van hun territorium te markeren
en daarmee soortgenoten op afstand te houden. Maar in het
midden van het territorium heeft dat natuurlijk geen nut en
kun je het beter verbergen. Het begraven van uitwerpselen
behoort tot het normale gedragspatroon van katachtigen. Bij
de huiskat is het een vastgeroest instinct uit zijn verleden als
wild dier.”
Maar meneer Wald is onbereikbaar, ik ben niet de student
die hem gezelschap houdt en een boek laat geen weerwoord
toe. In plaats daarvan discussieerde ik met de deelnemers aan
de Big History-cursus.
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Eendenmossel
Voor het eerst in mijn leven at ik eendenmosselen, in een
visrestaurant in Peniche, het Volendam en Urk, ook het
Biarritz, van Portugal. Een magnifieke schaal met zeedieren
stond op tafel: oesters, mosselen, alikruiken, kreeft, garnalen,
brokjes zeekat gesmoord in olie, tedere octopus en een hele
krab, maar het meest bijzonder vond ik de eendenmosselen.
Het zijn geen mosselen en geen eenden, maar kreeftachtige
dieren die opgesloten zitten tussen twee kleppen en net als
zeepokken met hun pootjes plankton uit het water zeven. Het
huisje is bevestigd op een steel waarmee ze, vaak een heel stel
bij elkaar, vastzitten aan de romp van een schip, aan een paal
in het water of aan drijfhout. Zo spoelen ze aan op het
Nederlandse strand.
De naam eendenmosselen verwijst naar een oude
volkswijsheid die vertelt dat de eieren van eenden aan de
bomen groeien. De stelen zijn afgebroken takken en uit de
huisjes komen jonge eendjes. Hoe je ooit zoiets raars kunt
verzinnen snap ik niet. De Engelsen noemen eendenmosselen
trouwens ganzenmosselen, wat iets logischer is want ganzen
planten zich niet in onze streken voort, dus daarover kun je
een gek verhaal verzinnen.
Dat eendenmosselen kreeftachtige dieren zijn en verwant
aan zeepokken wist Charles Darwin ook al. Hij publiceerde
rond 1850 een dik boek over deze dieren, waarin hij heel
gedetailleerd alle toen bekende soorten beschrijft. Maar ook
toen was het nog geen uitgemaakte zaak, want Darwin
besteedt aan het begin van zijn boek wel twee bladzijdes om
uit te leggen waarom eendenmosselen tot de kreeftachtigen
behoren.
Maar hoe het ook zij, eendenmosselen zijn eetbaar. Ik
leerde van de Portugezen hoe dat moet; je draait het huisje ten
opzichte van de steel, waardoor die afbreekt en de spier die in
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tanden. Je eet niet het beestje zelf maar alleen het binnenste
van de steel.
Maar even goed is het een heel gedoe. Als je niet uitkijkt
spuit het zeewater alle kanten op. Ik had ter gelegenheid van
het diner een mooi schoon witte overhemd aangetrokken maar
dat was geen goed idee. Ook het stukslaan van krabbenpoten,
en het gewurm met alikruiken en garnalen ging gepaard met
spatten en spuiten. Bovendien: bergen doppen en schalen
verzamelen zich op je bord. Je kunt simpelweg die zeebeesten
niet netjes met mes en vork eten. Gelukkig had ze in het
restaurant een speciaal slabbetje voor me zodat ik de volgende
dag toch nog met een schoon overhemd voor de klas kon
staan.
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Verrekijkers
Hoe ga je als docent om met studenten die protesteren maar
waarmee je eigenlijk sympathiseert? Op de campus van de
Vrije Universiteit is sinds vorige week een afdeling van “De
Nieuwe Universiteit” gevestigd. Studenten hebben een
leegstaande
ruimte
aan
de
voorkant
van
het
Scheikundegebouw gekraakt en dat omgedoopt tot “De
Verrekijker”, een woordspeling op de slogan van de VU:
“Verder kijken”. Afgelopen vrijdag was de opening met
muziek van Rauwe Biet en DJ Patrick.
De protestactie is net als de eerdere bezettingen van het
Bungehuis en het Maagdenhuis gericht tegen van alles en nog
wat, maar vooral tegen de toenemende beknotting van de
academische vrijheid die steeds sterker op de universiteiten
gevoeld wordt. Overal moeten afspraken over gemaakt
worden, het onderwijs moet leveren en presteren, en het
onderzoek moet maatschappelijk relevant zijn. Zo raar is dat
allemaal niet, maar het gevolg is een regeldruk waar
menigeen op de universiteit ondertussen knettergek van
wordt. De minister, gesteund door de politiek, is al jaren bezig
om de universiteiten te korten op hun budget. Dat geld wordt
onder heel specifieke voorwaarden weer “teruggegeven” en
afspraken worden gemaakt over de prestaties die men daarbij
verwacht. Het netto effect is dat de hoeveelheid geld voor het
onderwijs steeds kleiner wordt. Bezuinigingen zijn daarom
onvermijdelijk en dat geeft weer een volgende reden voor
protest.
Veel collega’s zijn de situatie net zo zat als de studenten.
Ik heb zelf al in 2012 een column geschreven voor het
universiteitsblad Ad Valvas onder de titel “Weg met de
studierendementen”, dus als men mij beschouwt als de
aanstichter van het studentenprotest dan zit daar zelfs een
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zullen toegeven.
Grosso modo sympathiseer ik met de studenten. Een aantal
van de bezetters ken ik vrij goed; eentje was student-assistent
bij mijn cursus. Maar moet ik me solidair verklaren met hun
protest? Mijn probleem is dat ik ondertussen in het bestuur
van de faculteit zit. Ik ben mede verantwoordelijk voor het
beleid waartegen de studenten protesteren. Moet ik daarom
pleiten voor een harde lijn, er flink tegenin gaan en desnoods
dreigen met ontruiming? Of zal ik met ze in gesprek gaan en
ze daarmee proberen in te kapselen zonder dat ze het in de
gaten hebben? Het is een hopeloze situatie. Een student zei
tegen me: “U moet vooral uzelf blijven”. Dat ik van een
student zo’n wijs advies kreeg trof me. Dat geeft me moed om
ook naar hun andere punten te luisteren. Hebben jullie al iets
gezien, verrekijkers?
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Laudato si
Paus Franciscus verraste vorige week de hele wereld met de
publicatie van zijn encycliek “Laudato si”, ook genoemd de
encycliek van duurzaamheid of de milieu-encycliek.
Franciscus ontpopte zich zelfs als klimaatactivist door aan te
kondigen dat hij niet alleen de Verenigde Naties maar ook de
klimaattop later dit jaar in Parijs wil toespreken.
De paus schaart zich in het kamp van de wetenschappers
die al jaren verkondigen dat het niet goed gaat met de
opwarming van de aarde, de uitputting van grondstoffen en de
vervuiling die doorgedrongen is tot in alle uithoeken van het
systeem aarde. Hij verwijst naar de woorden van Franciscus
van Assisi die het huis van de aarde vergeleek met een
moeder waarop wij kunnen steunen en die een grote
verscheidenheid aan vruchten, bloemen en kruiden
voortbrengt. Dit beeld van de aarde als huis en als moeder
spreekt biologen enorm aan. Niet voor niets is er een
vooraanstaand ecologisch tijdschrift met de naam “Oikos”,
het Griekse woord voor huis, waar ook het woord ecologie
van is afgeleid.
Maar ik ben er niet zeker van of de wereldleiders de
oproep van de paus zullen volgen. De kritiek van de kerk richt
zich namelijk vooral tegen de Westerse wereld, tegen de
overconsumptie en de roof van grondstoffen uit de derde
wereld. De paus pleit voor matiging, eerlijke verdeling van
voedsel en solidariteit met de armen. Deze boodschap is voor
de westerse wereld moeilijk te verteren, want alles is bij ons
gericht op economische groei.
Verder lezend in Laudato si werd mijn enthousiasme toch
weer getemperd. In paragraaf 50 van de encycliek gaat de
paus kort in op geboortebeperking als middel om de groei van
de wereldbevolking af te remmen. Hij wijst die aanpak
resoluut af, want volgens hem is bevolkingsgroei niet strijdig
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worden.
Ik heb geen hotline naar het Vaticaan, dus ik zeg het maar
hier in mijn column. Beste Franciscus, dat is een gemiste
kans. Het is niet onchristelijk om hardop te zeggen dat er
minder mensen moeten komen; dat we met teveel zijn op deze
aarde; dat we op de een of andere manier de groei van de
wereldbevolking moeten afremmen. Het probleem is
natuurlijk dat geboortebeperking de inzet van anticonceptie
vereist. Beste Franciscus, stel dat u ook die laatste stap zou
maken bij uw toespraak in Parijs: “Ik pleit voor
geboortebeperking, desnoods met anticonceptie”, dan zou u
echt een kanteling teweeg kunnen brengen op weg naar de
duurzame aarde waar uw naamgenoot Franciscus het over
had.
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Suiker genoeg
“Is daar niks aan te doen, Nico? Jij bent toch bioloog?” De
buurman was verwoed bezig zijn auto te wassen die helemaal
bedekt was met honingdauw uit de lindenbomen voor ons
huis. Een voortdurende fijne nevel van suikerachtige
plakrommel druipt uit de bomen en bevuilt alles op straat:
auto’s, fietsen en zelfs de vensterbanken van mijn huis, die
niet eens recht onder de bomen liggen. Ik heb het nog nooit zo
erg gezien als dit jaar.
De honingdauw is afkomstig van de lindenbladluis,
Eucallipterus tiliae. Deze dieren leven van het sap van de
lindenboom dat ze opzuigen met hun dunne snuit. Het sap is
heel rijk aan suikers maar arm aan andere essentiële
voedingsstoffen zoals aminozuren. De bladluizen krijgen
daardoor veel te veel suiker naar binnen dat ze met dezelfde
vaart weer uitscheiden. Als er veel bladluizen in de boom
zitten regent het suiker.
Ik verbaas me elke keer weer over de hoeveelheid suiker
die een boom kan produceren. Eén boom kan niet alleen
zichzelf ruimschoots voorzien, maar ook miljoenen bladluizen
voeden en nog voldoende over houden om een twee of drie
auto’s en de hele straat te bedekken, inclusief mijn
vensterbanken.
De hoeveelheid suiker die op straat druipt moet voor de
lindenboom een aanzienlijke verliespost betekenen, maar
kennelijk kan de koolzuurassimilatie tot ongekende hoogte
opgevoerd worden om het verlies te compenseren. Voor
sommige planten is aangetoond dat een infectie met
bladluizen de efficiëntie van de koolzuurassimilatie kan doen
toenemen en het zou me niet verbazen als dat ook het geval is
bij de lindenbomen voor mijn huis.
Maar het is zoals met zoveel dingen in de natuur: er is
weinig tegen te doen. Niemand gaat een rij linden met een
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bestrijding met lieveheersbeestjes. De larven van
lieveheersbeestjes kunnen enorme aantallen bladluizen
opeten. Het probleem is dat de kevertjes weer wegvliegen
zodra ze volwassen geworden zijn.
Een paar jaar geleden hebben onderzoekers van de
Universiteit Leiden daar een oplossing voor gevonden. Ze
deden een proef met vleugelloze tweestippelige lieveheersbeestjes, Adalia bipunctata. Vleugelloosheid komt bij deze
soort van nature voor en is genetisch bepaald. Door de
vleugelloze variant door te kweken in het laboratorium
konden ze er voldoende van produceren om een buiten-proef
te doen. De resultaten waren veelbelovend: de vleugelloze
kevertjes konden de honingdauw-drup met de helft
verminderen. Maar of ze ergens in Nederland ingezet worden
betwijfel ik. Totdat het tweestippelig lieveheersbeestje hem
komt helpen zal mijn buurman zijn auto moeten wassen.
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De grote groene
Als je met de familie door de natuur loopt verwachten ze
natuurlijk dat je wat aanwijst of oppakt. Vooral de kinderen
die weten dat opa bioloog is hopen een of ander spectaculair
beest te zien. Met zacht geknor probeerde ik de indruk te
wekken dat er wilde zwijnen en beren is de bosjes zaten, maar
daar namen ze geen genoegen mee.
Toen pakte ik een grote sprinkhaan uit het gras en liet hem
aan de kinderen zien. Hij beet gemeen in mijn vinger, het
beest; ik had niet gedacht dat sprinkhanen zo akelig konden
bijten, terwijl ik toch beter moet weten, want ik heb zelf de
kaken van een sprinkhaan onder de microscoop moeten
tekenen bij het biologiepracticum, vele jaren geleden. Die
kaken zijn behoorlijk groot; ze zitten links en rechts onder de
kop en hebben hele scherpe tandjes. Ze bleven gevaarlijk
bewegen in de lucht terwijl ik het beest vasthield. Bovendien
begon hij te spugen, wat enig drama aan de actie toevoegde.
Dat bijten en spugen is natuurlijk een paniekreactie, bedoeld
om de belager te laten schrikken zodat die hem laat vallen.
Het was een grote groene sabelsprinkhaan (dat is echt zijn
officiële naam), één van de grootste sprinkhanen van ons
land. Dat hij mij zo venijnig beet was geen wonder, want het
is een echte veelvraat; hij eet zowel planten als andere
insecten en zelfs soortgenoten als die nog wat klein zijn. De
sabel in zijn naam slaat op de legboor, een beetje kromme
buis aan het achterlijf waar het vrouwtje de eieren mee legt.
De sabel is ongevaarlijk, hij steekt er niet mee.
Sabelsprinkhanen behoren tot een andere familie dan de
echte sprinkhanen maar lijken er overigens erg veel op. Vele
mensen verslijten sprinkhanen voor krekels, maar dat is niet
terecht. Krekels zijn plat van boven terwijl sprinkhanen plat
aan de zijkant zijn. Als je een sprinkhaan tekent, teken je een
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van boven is.
Zo gaf ik een klein college in een zonnige open plek in het
bos. Het valt me altijd op dat de meeste volwassenen er snel
genoeg van hebben. Het komt volgens mij doordat het voor
volwassenen moeilijker is om toe te geven dat ze er nog nooit
van gehoord hebben of zelfs nog nooit op het idee gekomen
zijn dat er zoiets bestaat als een sabelsprinkhaan. Maar
kinderen vinden het meestal interessant. Een kind heeft
misschien nog nooit een sprinkhaan gezien, dus alles wat je er
over vertelt is nieuw. En de grote groene heeft zijn naam mee.
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Vloeken in de kerk
Wanneer maak je nou mee dat je een preek mag houden in
een kathedraal. Het overkwam mij vorige week zondag in de
Metaalkathedraal, een cultureel centrum in Utrecht. Ik was
uitgenodigd door kunstenaars die daar regelmatig een dienst
organiseren onder het thema “Vloeken in de kerk”. Het
programma, dat onderdeel uitmaakte van het Utrechtse
Midzomergrachtfestival ging over “gender”, d.w.z. de sociale
rollen van mannen en vrouwen.
De bedoeling van kunstenaars is natuurlijk om de dingen
van een onverwachte kant te presenteren. Zo hadden ze
bijvoorbeeld een talkshow waarin een vrouw geïnterviewd
werd die de gewoonte had om haar partner na de seks op te
eten, en een man die 230 eieren in zijn broedbuidel droeg, en
een vrouw die in een man was veranderd nadat de groep
vrouwen waartoe ze behoorde hun man kwijtgeraakt was. Het
was allemaal om aan te geven dat het gedrag van mannen en
vrouwen niet altijd loopt volgens de stereotypen die je in de
reclame en in tijdschriften ziet verschijnen.
Mijn preek had ik opgebouwd volgens de klassieke
opbouw van de retorica: een these, een antithese en een
synthese. Mijn these was dat er vanuit biologisch oogpunt
bekeken niet veel verschil is tussen mannen en vrouwen. De
tepels van de man, het orgasme van de vrouw en het kleine
verschil in lichaamslengte zijn bewijzen voor de biologische
gelijkheid van mannen en vrouwen. In de baarmoeder zijn wij
bovendien de eerste zes weken nog geslachtsloos. Het embryo
heeft geslachtsorganen die zowel testes als ovaria kunnen
worden. Pas als na zes weken het mannelijk programma
aangeschakeld wordt, gaat het embryo zich in mannelijke
richting ontwikkelen. Als dat niet gebeurt wordt het een
meisje.
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mannelijke hersenen is echt verschillend van die van de
vrouwelijke hersenen. Je ziet dat aan de activiteit van de
genen. Uit onderzoek aan fruitvliegen blijkt dat de genetische
activiteitsverschillen tussen mannetjes en vrouwtjes van
dezelfde soort veel groter zijn dan de verschillen tussen twee
stammen fruitvliegen. Ook bij mensen is dat zo, is mijn gok.
Dus ondanks het feit dat de genen vrijwel hetzelfde zijn
worden daar toch andere dingen mee gedaan, vooral in de
hersenen.
En mijn synthese was: de hersenen zijn een enorm flexibel
orgaan; je kunt er mee om gaan zoals je wilt. Het is niet de
biologie tegen de omgeving, het is beide. Het was een preek
met een boodschap, zoals een preek een boodschap hoort te
hebben, in een kathedraal en in creatief gezelschap: wat wil je
nog meer.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-107-

Geen wonderlijk netwerk
Had ik maar een rete mirabile dacht ik, in de volle zon bij een
van de tropische dagen van de afgelopen weken. Ik weet dat
ik niet in de zon kan lopen of fietsen zonder pet want behalve
dat mijn kop verbrandt loop ik het risico om door de hitte
bevangen te worden Eén keer heb ik dat meegemaakt toen ik
nog niet in de gaten had dat mijn haar bovenop dun begon te
worden. Aan het eind van een dag fietsen in de volle zon lag
ik met koorts op bed.
Bij langdurige zonnestraling op je hoofd kunnen je
hersenen oververhit worden en raakt het temperatuurcentrum
in de war. Je ziet het ook wel bij hardlopers; hardlopen vereist
een continue activiteit van het motorisch centrum dat de
beweging van de benen aanstuurt; dat centrum ligt in het
midden boven in de hersenen. Als daar ook nog zonnestraling
bijkomt kan het teveel worden, waardoor de hardloper onwel
wordt.
Als bioloog vraag je je natuurlijk af: er zijn talloze dieren
die de hele dag met hun kop in de brandende zon staan; denk
aan de vele hoefdieren op een Afrikaanse savanne. Het
antwoord is: deze dieren hebben een speciale voorziening om
oververhitting van de hersenen te voorkomen, een rete
mirabile, een wonderlijk netwerk. Het bestaat uit een
uitvoerige vertakking van de halsslagader vlak onder de
hersenen. De ader die uit de snuit komt is op soortgelijke
wijze vertakt. Die vertakkingen liggen als twee matjes tegen
elkaar aan, op wonderlijke wijze, vandaar de benaming
“wonderlijk netwerk”.
De werking bestaat eruit dat het bloed van de halsslagader
dat de hersenen omspoelt, in het netwerk wordt afgekoeld met
het bloed dat uit de snuit komt. Het dier koelt zijn hersenen op
dezelfde manier als een automotor de cilinders afkoelt met
een radiator.
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niet, vraag je je af. Wij zijn toch ook geëvolueerd op de
Afrikaanse savanne, tussen de runderen, antilopen en geiten
die met hun rete mirabile de hitte weerstaan. Maar wij, dat wil
zeggen onze voorouders die 6 miljoen jaar geleden rechtop
gingen lopen, hebben een andere oplossing gevonden: verlies
van lichaamsbeharing en zweten. Die voorouders hadden een
donkere huid, dus van verbranding hadden ze geen last. Door
het weinige haar dat ze hadden kon een groot deel van het
lichaam gebruikt worden om via verdamping af te koelen.
Dus het dilemma is: of een pet op, of in je nakie lopen. Dan
maar een pet op.
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Op de Krakatau
Er zijn van die plekken op de wereld waar je als bioloog graag
naar toe wilt omdat ze een historische betekenis hebben. Het
landhuis van Charles Darwin is er één van en natuurlijk ook
de vindplaats van de Javamens. Het zijn pelgrimsplaatsen van
de biologie, omdat er een belangrijk verhaal achter zit of
omdat de plaats een bijzondere rol gespeeld heeft bij
doorbraken van biologische kennis.
Zo kon ik vorige week een nieuwe biologische pelgrimsplaats aan mijn lijstje toevoegen: de Krakatau. Eigenlijk moet
ik zeggen: kindje Krakatau, want van het oorspronkelijke
eiland is weinig meer over na de gigantische eruptie van
1883, een van de allergrootste vulkaanuitbarstingen van de
recente tijd. Een deel van het eiland vloog de lucht in en een
ander deel verdween in de zeebodem. De knallen van de
explosies waren te horen tot in Australië en Mauritius, en het
wereldwijde klimaat was jaren van slag. Binnen de kring van
eilanden die overbleven kwam in 1927 een nieuwe vulkaan
boven water die snel groeide en nu alweer een flink eiland is.
Dit eiland wordt anak Krakatau genoemd.
Op het oorspronkelijke Krakatau-eiland Rakata vind je nog
de resten van de lavastenen en as uit 1883, maar verder
verbaas je je over de weelderige plantengroei, de varanen op
het strand en de rijkdom aan vogels. Alles wat je aan leven
ziet moet er na 1883 gekomen zijn. Daarom is de Krakatau
een schoolvoorbeeld van ecologisch herstel.
Het herstelproces is door biologen uitvoerig beschreven.
Nederlanders hebben er belangrijke bijdragen aan geleverd,
met verschillende expedities. Het onderzoek was in eerste
instantie beschrijvend: welke soorten komen het eerst, hoe
bouwt de biodiversiteit zich weer op en welke soorten keren
nooit terug? Men ontdekte allerlei onverwacht snelle
kolonisaties. Zo waren er drie maanden na de eruptie al een
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de afstand van Java naar Krakatau (ruim 40 km) hadden
overbrugd.
Tegenwoordig is het Krakatau-onderzoek een model voor
de snelheid waarmee ecosystemen kunnen herstellen nadat ze
door de mens vernield zijn. Maar we moeten niet vergeten dat
de Westkust van Java aan het begin van de vorige eeuw nog
grotendeels bedekt was met tropisch regenwoud, zodat er een
enorm potentieel was van waaruit het herstel kon
plaatsvinden. Of tegenwoordige oerwouden zich zo snel
kunnen herstellen is de vraag, want de bron van het herstel is
vaak ook verdwenen.
In ieder geval ben ik na mijn pelgrimstocht veilig thuis
gekomen. Het kindje Krakatau rookte behoorlijk maar barstte
niet.
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Mysterieus meer
Ik keek de Hanuman-langoer recht in zijn ogen. Het was een
oud beest, met een grijze kop, enorme wenkbrauwen, een snor
en een baard. Het is geen wonder dat deze aap in India als
heilig beschouwd wordt, want hij ziet er heel menselijk en
wijs uit.
Hij liep rond op een eilandje in het Patenggang-meer,
schilderachtig gelegen te midden van de theeplantages, in het
bergachtige gebied ten zuiden van Bandung, op Java. Het
meer ademt een mysterieuze sfeer, die versterkt wordt door de
verhalen die de Javanen erover rondstrooien.
Aan de oever van het Patenggang-meer namen we een
bootje en voeren naar het onbewoonde eilandje in het midden,
waar we de aap aan de waterkant zagen rondscharrelen.
Hanuman is onder de Javanen erg bekend want het is een
centraal personage in het Ramayana-verhaal, dat vaak
gespeeld wordt in wajang-voorstellingen. Voor de Hindoes is
Hanuman, afgebeeld als aap, een reïncarnatie van Shiva. Als
zo’n belangrijk personage rondloopt op een eiland moet het
wel een heel bijzondere plaats zijn. Maar volgens de boekjes
komt de Hanuman-langoer niet voor in Indonesië; het is een
soort uit India.
Aan de overkant van het meer kwamen we in een ander
mysterie terecht. Er stond aan de oever een flinke rots, lokaal
bekend als de steen der liefde. Het was de bedoeling dat je er
op klauterde, wat nog knap gevaarlijk was. Bovenop moest je
de rotspartij goed vasthouden en je concentreren, met gesloten
ogen. Dan voelde je de steen trillen. Echt waar!
Het verhaal gaat dat twee godenkinderen verliefd waren.
Ze doolden rond maar konden elkaar niet vinden totdat ze
elkaar ontmoetten aan de oever van het Patenggang-meer. De
steen trilt nog na van hun liefde.
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vaart moesten maken, want tegen de schemering zou de hele
omgeving betoverd worden. Je kon dan namelijk zien dat er
op het onbewoonde eilandje een markt gehouden werd. Wat
was daar aan de hand?
Terug op de oever werd ik weer nuchter. De langoer die
we zagen was helemaal geen Hanuman-langoer maar een
grijze variant van de bruine Javaanse langoer en dus niet zo
bijzonder. De steen trilde niet, maar ik trilde zelf vanwege de
gevaarlijke klauterpartij. En de markt op het eiland was een
weerspiegeling van de activiteiten aan de rand van het meer,
wat makkelijk kan gebeuren in het schemerende tegenlicht.
Dit is mijn wetenschappelijke analyse, of doe ik geen recht
aan de menselijke hang naar mysteries?
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Die buis
Ik kwam terug van een reis naar Indonesië en stapte uit het
vliegtuig met een zeurende oorpijn. Het kwam doordat ik
verkouden was en mijn buis van Eustachius dicht zat. Ik kon
slikken en geeuwen zoveel ik wilde, maar het haalde niks uit.
Ik werd weer even met mijn neus op de biologische feiten
gedrukt: die buis, een verbinding tussen het middenoor en de
keelholte, is nogal belangrijk. Hij zorgt ervoor dat de
luchtdruk aan twee kanten van het trommelvlies gelijk is. De
Italiaanse arts Bartelomeus Eustachi, naar wie de buis
genoemd is, had dat al in de zestiende eeuw in de gaten.
De buis van Eustachius is ook evolutionair een erg
interessant ding. De voorouders van de gewervelde dieren
hadden een keelholte met een reeks openingen naar buiten, de
kieuwspleten, en kraakbeenbogen daartussen, de kieuwbogen.
Het systeem van kieuwspleten en kieuwbogen wordt ook
aangelegd bij het menselijke embryo, maar in de loop van de
ontwikkeling worden de kieuwbogen omgebouwd tot allerlei
onderdelen van de schedel en de hals, zoals de onderkaak, het
middenoor, het tongbeen en het strottenhoofd.
De kieuwspleet bij de eerste kieuwboog is bij de haaien en
roggen nog te herkennen als spiraculum: een opening achter
de ogen die toegang geeft tot de keelholte. De haaien zuigen
door deze opening water naar binnen en persen dat langs de
kieuwen weer naar buiten. De meeste vissen zuigen het water
aan via de mond, maar haaien en roggen doen dat via het
spiraculum. Je ziet bij deze dieren dan ook dat het spiraculum
regelmatig open en dicht gaat bij het naar binnen laten en
doorpersen van het water langs de kieuwen. Ook bij sommige
steuren komt zo’n opening voor. Het lijkt vooral handig bij
vissen met een onderstandige bek die op de bodem
rondscharrelen. Door water aan te zuigen via het spiraculum
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kieuwen kan blijven hangen.
Dezelfde kieuwspleet die bij de primitieve vissen het
spiraculum vormt, wordt bij ons gebruikt om de buis van
Eustachius te vormen. Het spiraculum van de haaien is
homoloog met de buis van Eustachius, zegt de bioloog. Maar
bij ons komt de buis in het middenoor uit, en er loopt geen
water door maar lucht. Het is een wonderlijk geknutsel met
voorouderlijke structuren.
Uit het vliegtuig stappend realiseerde ik me hoe belangrijk
dat evolutionair geknutsel is. Als het niet goed werkt heb je er
gelijk last van. Dankzij de evolutie kunnen we duiken, een
berg beklimmen en in een vliegtuig stappen.
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Te zwaar?
Na de zomer en een copieuze vakantie in Indonesië vond ik
mezelf te zwaar dus ik was aan een afvalactie begonnen. Veel
mensen vinden mij trouwens helemaal niet te dik; dat is wel
leuk om te horen maar het motiveert niet echt om af te vallen.
Toch liegt de weegschaal niet.
Voor de grap rekende ik mijn BMI uit; dat is zoals elke
kind op de lagere school tegenwoordig al weet, je gewicht in
kilogrammen, gedeeld door het kwadraat van je lengte in
meters. Omdat je gewicht recht evenredig is met je volume en
dus met de derde macht van je lengte, is je BMI eigenlijk een
soort lengtemaat. Als je de BMI van alle mensen in een
grafiek uitzet tegen hun lengtes krijg je een rechte lijn.
Mensen die boven de lijn zitten zijn te zwaar.
Mijn BMI is te hoog, volgens de norm. Wat te doen? Om
af te vallen moet ik in een zwaar hongerregime, anders lukt
het niet. Ik had na vertrek uit Indonesië met mijn collega
afgesproken dat ik 5 kg zou afvallen bij thuiskomst. Zij
beloofde 3 kg af te vallen. Elke week stuur ik haar een foto
van de weegschaal per Whatsapp en zij doet hetzelfde. Maar
deze week stokte mijn dalende lijn met nog 2 kg te gaan.
Ik zocht troost in het dierenrijk. Wat is eigenlijk de BMI
van wilde dieren? Ik rekende het uit eerst voor een tijger.
Probleem is natuurlijk hoe je de lengte meet. Ik ga uit van de
grootste lengte zonder staart, dus van snuit tot anus. Een
volwassen tijger heeft dan een BMI van 58. Voor een varken
kom ik op 85 en een Afrikaanse olifant heeft een BMI van
160. Een chimpansee is veel slanker, want scoort niet hoger
dan 73 en een gazelle heeft volgens mijn berekening een BMI
van 27.
Deze getallen zijn hoger dan die voor mensen. Maar het is
niet helemaal eerlijk om ze met onze BMI te vergelijken want
daarin rekenen we de benen mee en die zijn bij mensen nogal
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onze zitlengte, van achterwerk tot kruin in zithouding. Die is
gemiddeld 52% van de lichaamslengte. Op die manier komt
een mensen-BMI van 25 overeen met een zoogdier-BMI van
92. Dus een tijger en een antilope zijn ongekend slank,
vergeleken met ons, en een varken is ongeveer even dik als
wij.
Wat een conclusie. Ik ben zo dik als een varken. Toch
maar verder met afvallen.
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Een oor vol met kaak
Als ik op vrijdag na een inspannende werkweek even een
pilsje ga drinken in de studentenbar merk ik steeds vaker dat
ik de jongelui niet goed versta. Je wilt graag een praatje met
ze maken, maar als er harde muziek bij op staat sta je de hele
tijd in elkaars oor te schreeuwen. Is het een kwestie van
vermoeidheid of ben ik zachtjes doof aan het worden?
Ik raadpleegde de website van de Nationale Hoorstichting.
Daar trof ik een hoortest aan. Je moest woorden herkennen
die heel zacht uitgesproken werden tegen een achtergrond van
harde ruis; dan moest je het juiste plaatje erbij aanklikken. De
test gaf aan dat mijn gehoor goed was. Gelukkig! Maar toch!
Waarom versta ik dan de studenten niet?
Het steekt me des me te meer omdat ik dezelfde studenten
bij het college evolutiebiologie juist uitleg dat wij als
zoogdieren gezegend zijn met een goed gehoor. Alle
zoogdieren hebben drie middenoorbeentjes, stijgbeugel,
aambeeld en hamer, terwijl onze voorouders, de reptielen, er
maar eentje hebben, overeenkomend met onze stijgbeugel.
Onze drie gehoorbeentjes versterken de trillingen van het
trommelvlies en brengen die over op het gehoororgaan. Hoe
we aan die twee extra gehoorbeentjes gekomen zijn is een van
de aller wonderlijkste verhalen in de evolutiebiologie: ze zijn
afgeleid van het kaakgewricht van de reptielen. In de evolutie
van reptielen naar zoogdieren is het kaakgewricht naar binnen
geschoven en de botjes van het gewricht tussen onderkaak en
bovenkaak kregen een nieuw leven als aambeeld en hamer.
Voor het kaakgewricht van de zoogdieren werden vervolgens
twee andere botten gebruikt. Wij hebben een oor vol met
kaak, zoals de Amerikaanse evolutiebioloog Stephen J. Gould
schreef in een prachtig essay uit 1990.
Het fascinerende is dat deze evolutionaire trend ook nog te
zien is in onze eigen embryonale ontwikkeling. Er is bij de
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die van het middenoor. Het aambeeld en de hamer worden
aangelegd als onderdeel van het zogenaamde kraakbeen van
Meckel; het voorste deel daarvan vormt de onderkaak. De
gehoorbotjes liggen aanvankelijk in de reptielenpositie, om
pas later te verhuizen naar het middenoor.
Dankzij de evolutie hebben wij een prima gehoor. De
hoortest bewees dat ook ik een goed werkend zoogdieroor
heb. Maar wat moet ik dan aanvangen met de studenten in de
bar? Misschien gewoon vriendelijk aankijken en af en toe
knikken, want als ik ze niet versta ligt het niet aan mijn oor
vol kaak.
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Intelligente aap
Frans de Waal stelt in zijn recente boek, dat erg veel aandacht
kreeg van de media, zichzelf en ons allen de vraag: “Zijn we
slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?” Hij wil
daarmee benadrukken dat veel dieren, met name mensapen,
kenmerken vertonen die typisch menselijk zijn, dat ze vooruit
kunnen denken, gevoel hebben voor goed en kwaad, en
soortgenoten kunnen troosten.
Frans de Waal is een wetenschapper van formaat en
bovendien extreem populair bij het grote publiek, maar toch is
zijn boek onder wetenschappers slecht gevallen. De
taalkundige Rik Smits maakte er in de NRC van 26 mei
gehakt van. Hij vond dat de man doorslaat in zijn liefde voor
apen en het gedrag van zijn proefdieren teveel vanuit zijn
eigen menselijke denkraam interpreteert.
Zelf las ik in de dagen waarop Frans de Waal in Nederland
was om zijn boek te promoten, een artikel over de evolutie
van een gen dat te maken heeft met intelligentie. Het is heel
raar: als sinds 2004 denken we dat het erfelijk materiaal van
de mens van voor tot achter in kaart gebracht is. Toch bleek
pas kort geleden dat er op ons chromosoom 1 een nog
onbekend gebied ligt. Men had er altijd overheen gekeken
omdat het dicht bij het midden van het chromosoom ligt en
het veel herhalingen bevat. Maar nu bleek daar een uiterst
belangrijk gen te liggen dat men DUF1220 genoemd heeft.
Sterker nog, het werkzame centrum van dat gen is in extreme
mate herhaald; er ligt een hele serie kopieën, meer dan 260
achter elkaar, per persoon een ander aantal.
Als je dit gen natrekt in de evolutionaire stamboom zie je
dat vogels en reptielen helemaal geen DUF1220 hebben.
Buideldieren hebben één kopie, knaagdieren ongeveer acht,
apen tussen 30 en 35, mensapen 95 tot 125, maar bij de mens
is het helemaal uit de hand gelopen met het aantal kopieën.
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hersenen. Het aantal kopieën dat iemand heeft houdt verband
met zijn IQ-score, vooral bij jongens. Hoe meer DUF1220,
hoe slimmer.
Natuurlijk zegt het aantal DUF1220-kopieën niet alles over
je intelligentie. Maar dat er een gen is met een sterke invloed
op je slimheid en dat wij daarvan meer dan twee keer zoveel
kopieën hebben als de chimpansee, is illustratief voor de grote
cognitieve afstand tussen ons en de meest intelligente
mensaap.
Zijn wij slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn? Ja
ik denk het wel, en meer dan dat. Wij zijn zelfs slim genoeg
om te weten hoe slim we zelf zijn.
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Beetje vergif
Bij mijn afscheid als voorzitter van de Nederlandse
Vereniging voor Toxicologie vorige week, kreeg ik het
cadeau dat altijd bij deze gelegenheden gegeven wordt: een
kruikje vergif. Toxicologen houden zich namelijk bezig met
de studie van vergiften: hoe een gifstof werkt, wat er mee
gebeurt in het lichaam en hoeveel je veilig kunt innemen. Zelf
heb ik jarenlang deze wetenschap toegepast op het milieu, om
te bepalen wat veilige concentraties zijn van gifstoffen in
bodem, water en lucht.
Toen ik thuis het cadeau uitpakte bleek dat het kruikje een
klassieke Delftsblauwe opdruk had van de blauwe
monnikskap, Aconitum napellus. Het is één van de meest
giftige planten die in Nederland groeit, al komt hij in het wild
niet voor; het is een bergplant. In Zuid-Limburg groeit wel –
zeer zeldzaam – de gele monnikskap, die minstens zo giftig is
trouwens. Blauwe monnikskap is wel een mooie tuinplant.
Alle onderdelen van de plant bevatten het zenuwgif
aconitine dat een giftigheid heeft van één milligram per
kilogram lichaamsgewicht. Dus als ik 80 milligram van dat
spul zou inslikken is de kans 50% dat ik er aan overlijd. Om u
een idee te geven: stel je voor dat je een ons worst in je hand
houdt. Je snijdt dat stuk worst in honderd plakjes; dat zijn
heel dunne plakjes. Eén zo’n plakje weegt dan een gram.
Vervolgens snijd je zo’n plakje nog eens in duizend
flintertjes, dan heb je een milligram.
Bij inname van het monnikskapvergif krijg je last van
tintelingen in je vingers en tenen, gevolgd door misselijkheid
en in ernstige gevallen hartritmestoornissen en ademstilstand.
Ook bij lagere doseringen dan een milligram kan het trouwens
fout gaan; de veilige dosis ligt eerder op een honderdste of
een duizendste van een milligram.
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dosering ook positieve effecten. Het geldt omgekeerd ook
voor geneesmiddelen: bijna allemaal zijn ze giftig bij hoge
doseringen. Daarom zijn de toxicologie en de geneeskunde
nauw met elkaar verweven. Vroeger waren dokters tevens
gifmengers. Als kruidengeneesmiddel worden extracten van
monnikskap ingezet als pijnbestrijders. Je moet dan erg goed
op de dosis letten want als je ietsje te hoog zit hoeft het niet
meer.
Ik maakte het kruikje van de toxicologen open en proefde
van de drank die er in zat. Het smaakte naar jonge jenever,
met een beetje scherpe bijsmaak. Maar tot nu toe heb ik het
overleefd en ik neem elke dag een glaasje. Alcohol is ook een
vergif trouwens. Maar ik weet: een beetje vergif is goed voor
me.
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Regelmatig vreemd gaan
De Roemenen hebben het ook gedaan met neanderthalers,
bleek uit een artikel in het tijdschrift Nature van vorige
maand. Het heeft weinig de aandacht getrokken, misschien
doordat de snelheid waarmee DNA-gegevens van oude
mensachtigen bekend gemaakt worden zo duizelingwekkend
is dat iedereen moeite heeft om het bij te houden.
De onderzoeksgroep onder leiding van Svante Pääbo uit
Leipzig had DNA uitgelezen uit de onderkaak van een
mensenfossiel van 40.000 jaar oud, gevonden in een grot in
Zuidwest Roemenië. Het bleek dat de oude Roemeen erfelijk
materiaal had dat voor zo’n 9% afkomstig was van een
neanderthaler. Dat er neanderthaler-DNA in menselijk DNA
zit was op zich geen nieuws, want dat is bekend sinds 2010.
Ik heb daar zelf een lezing over gehouden op het Lowlandsfestival in 2012. Ik vertelde dat mensen en neanderthalers het
met elkaar gedaan hebben, waarschijnlijk in het MiddenOosten, zo’n 60.000 jaar geleden. Omdat we geen
neanderthaler DNA vinden in het erfelijk materiaal dat via de
moeder overerft ging het waarschijnlijk om een mannelijke
neanderthaler en een vrouwelijke mens. Dit nieuws was
indertijd een grote schok, want alle biologen dachten dat
neanderthalers en mensen niet onderling kruisten en aparte
soorten waren. Als ze wel kruisbaar waren, waarom is het
percentage neanderthaler-DNA in de mens dan zo laag,
terwijl ze gedurende duizenden jaren dezelfde gebieden
bewoonden? Ik schreef dat toe aan de afwezigheid van
lichaamshaar bij de mens. Neanderhalers en mensen vonden
elkaar niet aantrekkelijk, was mijn stelling.
Maar de nieuwe vondst laat zien dat kruisingen tussen
mensen en neanderthalers vaker voorkwamen dan ik
vermoedde. Niet alleen in het Midden-Oosten, ook in Europa
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meer neanderthaler-DNA dan de huidige mens.
De kinderen van een kruising tussen een mens en een
neanderthaler hebben natuurlijk 50% neanderthaler-DNA.
Maar als die kinderen vervolgens zelf alleen kruisen met
mensen wordt het vreemde DNA verdund en raakt het
gaandeweg versnipperd. Bij het Roemeense fossiel is het
erfelijk materiaal van neanderthaler-oorsprong in relatief
grote brokstukken aanwezig. Dat betekent dat zijn voorouder,
die vreemd ging met een neanderthaler, niet meer dan zes
generaties voor hem leefde. Het neanderthaler-DNA van de
Roemeen is dus niet afkomstig van een kruising van 60.000
jaar geleden in het Midden Oosten, maar van een daad van
latere datum.
De liefde – of het uit vrije wil was weten we natuurlijk niet
– tussen ons en neanderthalers was niet beperkt tot het
Midden-Oosten. Bovendien was het geen eenmalig slippertje;
het vreemd gaan kwam vrij regelmatig voor. Nou zeg. Maar
het is gebeurd. Wij dragen het bewijs in ons.
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Leven met motten
“Het is Noctua pronuba, het huismoedertje” zei ik tegen mijn
vrouw nadat ik de mot in een glazen potje had gevangen en
bekeken. Al sinds enige weken vliegen er elke avond motten
in ons huis. Ze houden zich overdag schuil in het traliewerk
van het voordeurraampje en als ’s avonds het licht in de
kamer aangaat komen ze aan vliegen. Mijn vrouw is niet zo
gecharmeerd van het chaotische gefladder van die beesten. Ze
is wel koelbloedig genoeg om ze met een stofdoek te pakken
en het raam uit te gooien, maar ze houdt er niet van.
Het huismoedertje behoort tot de familie van de uiltjes, de
grootste vlinderfamilie die er bestaat met 11.000 soorten
wereldwijd en meer dan 350 soorten in Nederland. Uiltjes
hebben een breed lijf en de vleugels staan min of meer recht
naar achteren. Op de vleugel zie je meestal een aantal
karakteristieke vlekken, maar voor het overige is de kleur
enorm variabel. De uiltjes die bij mij rondfladderden waren
erg donker, zodat ik ze aanvankelijk niet eens herkende als
huismoedertje. Maar de gele achtervleugel met zwarte rand
zette me op het juiste spoor.
De huismoeder is erg algemeen; hij komt overal voor en
hij dankt zijn naam aan het feit dat hij graag binnenshuis
verblijft. Elke bioloog kent hem van de eerstejaars
veldcursussen. Mijn collega’s gaan ieder jaar met de
studenten op stap om dieren en planten te leren en daar hoort
ook altijd een avondje mottenvangen bij. Je spant een wit
laken uit en zet er een lamp op; dan komen de motten vanzelf.
Maar een mot in de natuur is anders dan een mot
binnenshuis. Veel mensen zijn bang voor motten. Ik vraag me
altijd af waarom. Ze doen absoluut geen kwaad. Het komt
door dat schichtige gefladder. Een motvlinder vliegt
onvoorspelbaar, alle kanten op. Dat is volgens mij de kern van
de afkeer. Het gedrag van de mot is natuurlijk een manier om
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voorvleugels zorgt ervoor dat ze niet opvallen tussen de
struiken, maar door het plotseling verschijnen van de gele
achtervleugel wordt een aanvaller afgeschrikt. En door
onvoorspelbaar te fladderen brengen ze de aanvaller verder in
de war, niet wetend dat hetzelfde gedrag de oorzaak is van
mottenfobie bij de mens.
Maar dat die fladderbeesten “huismoedertje” heetten wekte
wel vertrouwen bij mijn vrouw. Het schiep een soort band,
een gevoel van gelijkgestemdheid tussen de mot en de vrouw.
Hopelijk vermindert dat ook het gevoel van afkeer. Een leven
met motten is mogelijk.
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Leve het motmugje
Verschillende mensen in mijn omgeving maakten me attent
op een groot aantal “kleine motjes” die opeens hun huis
bevolkten. Het bleken motmugjes te zijn, een groep kleine
insecten met behaarde vleugels die als een driehoekje
gehouden worden waardoor het beestje iets weg heeft van
zowel een vlieg als een mot, maar het is geen van beide, het
is een mug.
“Psychodidae!” riep ik toen ik ze zag. Het is een afwijking
die ik moeilijk kan onderdrukken. Je blijft je verbazen over je
eigen hersenen. Waarom zou je zoiets volkomen onnodigs als
de Latijnse naam voor motmugjes onthouden, evenals talloze
namen van andere insecten, terwijl je moeite heb met het
onthouden van de namen van studenten of zelfs van je eigen
neef die je niet zo vaak ziet.
Maar goed, meestal wekt het noemen van een naam al
geruststellend op de vinder van een onbekend insect. “O,
motmugjes”, alsof daarmee het gevaar is afgewend. Maar ik
vertelde erbij dat de larven van deze dieren leven in rottend
materiaal, vooral rioolpijpen, vieze afvoeren van keukens en
WC’s en soortgelijke onsmakelijke habitats. Als je veel
motmugjes in huis hebt valt er iets schoon te maken of af te
sluiten.
Biologisch zijn motmugjes interessant omdat er vrijwel
niks over bekend is, terwijl er toch wereldwijd naar schatting
4700 soorten zijn. Het is dus mogelijk om je hele leven als
bioloog te besteden aan motmugjes en bij je pensionering nog
niet klaar te zijn. Er is vooral zo weinig over bekend omdat er
bijna niemand aan werkt. We weten niet eens hoeveel soorten
er in Nederland rondvliegen. Het enige artikel over
motmugjes in Nederland dat ik ken komt van de
insectenspecialist Louis Bouman van de Universiteit van
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daarbij natuurlijk ook motmugjes tegenkomt.
Volgens Louis Bouman is er niet alleen weinig bekend
over motmugjes, maar is het zelfs onduidelijk hoe ze heten. Er
is een algemene soort, Clogmia albipunctata, die
waarschijnlijk over de hele wereld voorkomt, maar door
verschillende mensen verschillend genoemd wordt. Zo wordt
het niks natuurlijk met de studie van motmugjes.
Zo vraag je je af: hoe komt het dat een groep insecten die
zo algemeen is, en zo duidelijk indicatief voor een bepaald
habitat (lekkende rioolpijpen) zo weinig aandacht krijgt van
biologen? Daarom hier mijn pleidooi, gericht aan alle
jongeren die straks in september weer beginnen te studeren:
mocht je een heel nuttige studie willen doen, mocht je ergens
aan willen werken waarbij nog echt iets te ontdekken valt,
werp je dan op de motmugjes; ongetwijfeld word je
wereldexpert.
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De wraak van de spreeuw
Afgelopen week was het in mijn woonplaats groot nieuws:
spreeuwen verzamelen zich in enorme zwermen op de daken
van huizen. Normaal gesproken zoeken spreeuwen een boom
op als rustplaats, maar bij de zware storm van vorige maand
was er een boom omgewaaid en vanwege het gevaar dat de
andere bomen liepen waren er ook drie andere gekapt. Het
gevolg was dat de spreeuwen geen plek meer hadden en met
zijn allen op het dak gingen zitten, een voor mij nieuw
biologisch verschijnsel.
Het is altijd weer een indrukwekkend gezicht, die enorme
zwermen spreeuwen. Vele duizenden dieren tegelijk maken
prachtige gecoördineerde duikvluchten en strijken dan met
zijn allen in één boom neer om daar de nacht door te brengen.
Biologen hebben zich vaak afgevraagd waarom spreeuwen
zich verzamelen op rustplaatsen. In de jaren vijftig was er een
populaire theorie die zei dat vogels op die manier de
populatieomvang schatten. De hoeveelheid herrie die elke
vogel om zich heen hoort is een maat voor het aantal dieren in
de groep. Een spreeuw kan daar de legselgrootte van het
volgend voorjaar op afstemmen. Het is alsof hij zit en denkt:
“We zijn wel met veel zeg, dit jaar; laat ik straks een beetje
rustig aan doen met mijn eieren”. Zo’n systeem zou goed zijn
voor de groep want het voorkomt dat de spreeuwenpopulatie
ineenstort als er tekort voedsel is.
Maar later hebben biologen dit idee naar de prullenmand
verwezen. Het kan niet werken volgens de evolutietheorie.
Namelijk: een spreeuw die zich er niks van aantrekt en
gewoon tegen de klippen op reproduceert, is altijd in het
voordeel, zeker als de andere zich inhouden. Tegenwoordig
denkt men dat het zwermgedrag een bescherming biedt tegen
roofvogels, op dezelfde manier als waarop runderen en herten
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wolven, luipaarden en leeuwen.
Maar er is nog een ander effect. Die spreeuwen schijten als
lijsters. Je kunt beter je fiets niet onder een boom zetten waar
een paar duizend spreeuwen in zitten, want de volgende
ochtend is het ros bedolven onder een laag van een centimeter
vogelpoep.
Daarom zullen de bewoners van de straat waar de
spreeuwen op het dak zijn gaan zitten, niet blij zijn. De
typische bewoner van een nieuwbouwwijk van mijn
woonplaats houdt sowieso niet van bomen; ook niet van
tuinen trouwens; het is een en al steen en beton bij mij in de
gemeente. Daarom lach ik in mijn vuistje om de wraak van de
spreeuwen.
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Depressief door neanderthaler?
Ik probeer altijd om de eerstejaars studenten te confronteren
met het front van de wetenschap, maar soms word ik wel eens
ingehaald door diezelfde wetenschap. Ik had de studenten
twee weken geleden verteld over de vroege migraties van de
mens en dat hij 60.000 jaar geleden terecht kwam in gebieden
waar al neanderthalers woonden, een mensensoort die later is
uitgestorven. Wat er toen gebeurde weten we: ze hebben het
met elkaar gedaan en ons erfelijk materiaal draagt daarvan
nog de sporen, tot op de dag van vandaag.
De manier waarop men aangetoond heeft dat er
neanderthaler-DNA in ons lichaam zit is echt moeilijk te
begrijpen dus ik had mijn best gedaan om dat zo helder
mogelijk uit te leggen. Ik vertelde er ook bij dat een sluitend
bewijs voor eventuele voor- of nadelen van dat oude DNA in
ons lichaam niet zo duidelijk is. Het zit er, maar wat het doet
en of we daar last van hebben, of juist beter van geworden
zijn, dat is nog niet zo een, twee, drie te zeggen.
Maar welgeteld een week nadat ik mijn college had
gegeven verscheen er een publicatie in het vooraanstaande
blad Science waarbij een relatie gelegd werd tussen een hele
serie medische aandoeningen en de genetische erfenis van de
neanderthaler. Het sterkste verband was met het voorkomen
van depressies. Mensen die last hebben van depressies,
hebben vaker dan gemiddeld de neanderthaler-varianten van
bepaalde genen. Je zou ook kunnen zeggen dat de
neanderthaler-hersenen dermate anders werkten dan de
menselijke hersenen dat als je stukjes DNA van die twee
combineert, de werking in sommige opzichten minder stabiel
wordt.
Over zulke resultaten worden vaak populistische
commentaren geschreven. De kruisingen tussen neander-
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persoonlijkheid. Mooi is dat. Bedankt, neanderthalers!
Maar als je de oorspronkelijke publicatie leest zie je hoe
ingewikkeld het eigenlijk is. Uit de gegevens valt af te leiden
dat 2% van de kans op een depressie verklaard wordt door
neanderthalergenen. Door de grote aantallen gegevens die in
zulk soort studies gebruikt worden komt dat wel boven de ruis
uit, maar het is nog steeds niet veel. De overige 98% van het
risico komt door andere genen en door omgevingsfactoren
zoals levenswijze en de dingen die mensen tijdens hun leven
meemaken.
U zou kunnen denken, als u in deze columns een wat
sombere ondertoon aantreft, dat het komt door mijn
neanderthaler-erfenis. Maar de kans dat ik een depressie krijg
is niet groot. Ik kan die 2% er nog wel bij hebben.
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Dame met fret
Toen ik vorige maand voor een kort bezoek in de Poolse stad
Krakow was, bezocht ik het Wawel-kasteel, het koninklijk
paleis uit de veertiende eeuw, waar een mooi museum van is
gemaakt.
Ik ging eigenlijk voor de beroemde collectie wandtapijten,
maar het bleek dat het museum een onverwachte verrassing
bood: er werd een schilderij van Leonardo da Vinci
tentoongesteld. Zo vaak sta je niet oog in oog met een
originele Leonardo, dus ik had er graag 20 zloty extra voor
over om het kamertje te betreden waar het schilderij hing. Het
is in particulier eigendom, maar wordt uitgeleend aan het
Poolse Czartoryskich-museum, dat toevallig op dit moment
verbouwd wordt, zodat het nu in het museum van het Wawelkasteel te bewonderen is.
Een echte Leonardo, minstens even indrukwekkend als de
Mona Lisa, kon ik met eigen ogen aanschouwen en omdat ik
alleen was in het donkere zaaltje waar het schilderij mooi
uitgelicht hing rolden bijna de tranen over mijn wangen. Het
doek uit 1490 heet “De dame met de hermelijn”; het is een
voorstelling van een vrouw aan het hof van hertog Ludovice
Sforza uit Milaan, waar Leonardo destijds in dienst was. Ze
staat er erg mooi op, met eenzelfde raadselachtige glimlach
als Mona Lisa, alleen heeft ze, vind ik, erg grote en een beetje
ruwe handen; het zal wel een betekenis hebben. Met die
handen houdt ze een dier vast, volgens de titel een hermelijn,
maar ik zag zelfs door mijn ontroering heen dat het geen
hermelijn is: te groot en niet rank genoeg. Het is een witte
fret. Fretten werden in die tijd veel gehouden als huisdieren
en vooral de witte variant, eigenlijk een mutant, was populair.
Hermelijnen met hun witte wintervacht hebben een
bijzondere aantrekkingskracht op de adel en mensen van
koninklijk bloed. Koning Willem-Alexander droeg bij zijn
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Hertog Ludovice Sforza had een hermelijn in zijn wapen, dus
voor hem was het belangrijk dat de dame afgebeeld werd met
een hermelijn.
Ik bleef een hele tijd staan in het kamertje, starend naar het
schilderij. Hoe is het mogelijk dat Leonardo da Vinci een dier
afbeeldt dat overduidelijk geen hermelijn is en het schilderij
toch “Dame met hermelijn” noemt? Maar toen mijn tranen
waren opgedroogd begreep ik het: de dame is niet de vrouw
van de hertog, maar zijn maîtresse. Ze speelt met een witte
fret, niet met zijn eigen wapen. Het lijkt erop, maar het is niet
koninklijk. De schilder houdt hertog en kijker voor de gek,
maar niet de bioloog.
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Verhaaltjes
Ik kom er niet onderuit: als de kleinkinderen te logeren zijn
moet ik verhaaltjes vertellen voor het slapen gaan. Het is het
hoogtepunt van de logeerpartij, zeggen ze, dus ik geef daar
aan toe.
Waar ik me over verbaas is dat die verhaaltjes automatisch
in je hoofd opkomen. Je gaat zitten, kleinkinderen liggen aan
weerszijden ieder in een bed, je begint met “Er was eens…”
en er volgt een heel verhaal over een ridder, een kabouter, of
een monster. Het komt op terwijl je aan het vertellen bent en
je weet zelf niet hoe het afloopt totdat het afloopt. Het is alsof
je met een verhaaltjesknop je hersenen aan het pruttelen zet en
zelf, net als de luisteraars, luistert naar wat er uit komt.
Ik herken in mijn verhaaltjesvertellerij het speelgedrag van
kinderen. Mijn broertjes speelden vroeger Jaap en Piet. Wie
Jaap was en wie Piet ben ik vergeten, maar als ze aan het
jaap-en-pieten waren spraken ze elkaar consequent aan met
die namen. Jaap en Piet leefden in een wereld die erg leek op
de normale wereld maar toch meer mogelijkheden bood. Als
Jaap en Piet waren mijn broertjes volwassen en deden ze
dingen die ze normaal niet deden. En wat interessant was: ze
waren Jaap en Piet zolang ze speelden. Het spel werd bewust
ingezet: “Zullen we jaap-en-pieten?” zei de een. En als het
over was waren ze weer gewoon twee broertjes.
Ik zag hetzelfde bij mijn kinderen en nu ook bij mijn
kleinkinderen. Het is alsof er een knop omgaat, waarna de
hersenen beginnen te pruttelen. Het is geen toneelstuk dat
ingestudeerd is, het zijn gedachten die als flarden aan elkaar
hangen en waarin gaande het spel een zekere logica gebracht
wordt.
Het vermogen van de mens om te fantaseren is ongekend.
Het is een van de allergrootste verworvenheden in onze
evolutie. Het is ook de basis voor creativiteit, ontdekkingen
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het feit dat we ons leven lang kind blijven. Bij vrijwel alle
dieren is het vermogen om nieuwe dingen te leren beperkt tot
de jongen. Er is bij jonge dieren een tijdvenster waarin dingen
geleerd kunnen worden; daarna wordt het gedrag ingeprent en
instinctmatig. Bij intelligente dieren zoals mensapen en
honden is het tijdvenster opgerekt en bij ons beslaat het
vrijwel het hele leven.
Dat ik kinderen verhaaltjes kan vertellen is dus toe te
schrijven aan het feit dat ik zelf ook kind ben gebleven, net
als iedereen.
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Vraag en antwoord
Een lezer kan meer vragen stellen dan een columnist kan
beantwoorden. Lezer René Spruit, een tijdje geleden alweer,
confronteerde mij met Piet Smolders, de ruimtevaartdeskundige die columns schrijft in de Telegraaf. Piet is er van
overtuigd dat er op veel plaatsen in het heelal intelligent leven
bestaat, en dat we zomaar een keer door buitenaardse wezens
bezocht kunnen worden. Ik had juist beweerd dat de kans op
ontstaan van leven zo extreem klein is dat wij hier op aarde
het enige intelligente leven in het universum
vertegenwoordigen en dat als wij uitsterven – wat heel
waarschijnlijk is – er in het heelal misschien nooit meer
intelligent leven zal zijn. Deze tegenstelling was opgevallen
bij René Spruit. Hoe zit dat nu, vroeg hij mij.
De discrepantie tussen mij en Piet Smolders zou opgelost
kunnen worden als we zouden weten hoe het leven op aarde is
ontstaan. Dan konden we ook inschatten hoe groot de kans is
dat het elders ontstaat. Maar het probleem is, dat weten we
niet, ondanks vele jaren van onderzoek met de meest
geavanceerde biologische technieken. Ook hebben we nog
nooit overtuigend bewijs gevonden voor buitenaards leven,
ondanks jarenlang zoeken met de meest gevoelige
radiotelescopen. Dus ik zou zeggen, voorlopig staat het in de
strijd tussen Piet en mij 0 – 1, want de feiten staan aan mijn
kant.
Nu weet ik ook dat mijn antwoord in hoge mate
onbevredigend is voor de meeste mensen. Mensen horen veel
liever verhalen over ufo’s, aliens en kosmische vibraties dan
mijn stelling over onze eenzaamheid en kwetsbaarheid.
Daarom denk ik dat René Spruit ook niet tevreden zal zijn
met dit antwoord. Het is ook moeilijk te begrijpen hoe uit
dode onderdelen een levend en zelfs denkend wezen in elkaar
gefabriekt kan worden. Maar zo moet je niet redeneren. Het

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-138leven is niet ontstaan vanuit eenvoudige bouwstenen; het was
van het begin af aan ontzettend ingewikkeld. Daarom was de
kans dat het ontstond ook zo klein. Bovendien heeft de
evolutie ervoor gezorgd dat het daarna nog veel
ingewikkelder is geworden.
Ik ben aanhanger van de complexiteit-theorie van Stuart
Kauffman. Als je een groot aantal verschillende biologische
moleculen met elkaar laat reageren in een afgesloten ruimte
krijg je een extreem groot aantal interacties. Als je het
systeem steeds ingewikkelder maakt ontstaat een
faseovergang: de moleculen kunnen hun eigen netwerk in
stand houden. Dan heb je het begin van leven. Maar of het zo
gegaan is? Ik zou willen dat we het wisten. Een lezer kan
meer vragen stellen dan een columnist kan beantwoorden.
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Zorg om de wormen
In het internationale jaar van de bodem gaan onze gedachten
natuurlijk uit naar de regenwormen, die onaanzienlijke dieren
die onvermoeibaar de bodem doorwoelen en bijdragen aan de
bodemvruchtbaarheid. Het zijn misschien wel de
allerbelangrijkste dieren op aarde, want zonder vruchtbare
bodem konden we geen gewassen verbouwen en konden
talloze vogels en zoogdieren geen voedsel vinden. Maar
terwijl hele volksstammen van biologen bijhouden hoe het
gaat met vogels, zoogdieren en vlinders weet niemand hoe het
gesteld is met de wormen. Gaan ze achteruit of juist vooruit?
We weten het niet.
Misschien is er iets aan te doen als we het belang van een
goede regenwormenstand meer tussen de oren krijgen van
iedereen. Het boek van Charles Darwin “De vorming van
humus onder invloed van regenwormen”, gepubliceerd in
1881, kan ons misschien inspireren. Darwin is het meest
bekend van de evolutietheorie, maar hij heeft daarnaast nog
een groot aantal andere boeken geschreven.
Het boek geeft een mooie inkijk in hoe een negentiendeeeuwse bioloog te werk ging; hij deed aandoenlijk simpele
experimenten, maar koppelde dat aan een scherp
observatievermogen. Wormen hebben de gewoonte om de
opening van hun gang af te sluiten door bladeren van het
oppervlak naar binnen te trekken. Darwin nam waar hoe die
bladeren door de wormen in hun gangen getrokken worden.
Lindenbladeren werden vrijwel altijd met de puntige kant naar
beneden getrokken, niet aan de kant van de bladsteel. Maar bij
blaadjes van de gouden regen, die aan beide kanten ongeveer
even spits zijn, vond hij geen voorkeur voor een bepaalde
richting. Hij deed ook proeven met driehoekige stukjes papier,
die steeds met de punt naar beneden in de gang getrokken
werden, niet met de brede kant.
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tot het lukt, maar het papiertje gelijk bij de punt pakken en
meesleuren. Al hebben ze geen ogen, wormen kunnen zich op
de een of andere manier een beeld vormen van hoe de dingen
aan het oppervlak eruit zien en wat de beste kant is om aan te
gaan trekken. Ze zijn slimmer dan je denkt.
Het boek van Darwin laat zien dat wormen prima dieren
zijn om proefjes mee te doen. Misschien dat handige
onderwijzers en biologieleraren in Darwin inspiratie kunnen
vinden om bij de school een proefveldje aan te leggen en daar
met de leerlingen waarnemingen te doen aan het gedrag van
regenwormen. Dan vergroten we op den duur het besef dat
behoud van regenwormen voor het voortbestaan van de mens
belangrijker is dan dat van de mooiste paradijsvogel.
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Bofkonten wroeten
Dichtbij mijn werk, tussen de torenhoge kantoorflats van de
Zuidas is een vestiging van de bofkont-universiteit. Het
hoofdgebouw bestaat uit een woonwagen die ingericht is als
stal; de campus is een overgebleven bosje dat is afgezet met
hekken. Tussen de bomen lopen varkens vrij rond. Dafne
Westerhof, eigenaar van het Beloofde Varkensland, geeft
geregeld colleges op de universiteit over de intelligentie van
het varken.
Elke dag fiets ik er langs en zie een paar varkens rondscharrelen. Wat me opvalt is dat ze altijd – en ik bedoel altijd
– met hun snuit in de grond zitten te wroeten. Ze zijn de hele
tijd bezig het bos om te ploegen op zoek naar, ja naar wat
eigenlijk?
Varkens kunnen ontzettend goed ruiken. In Frankrijk had
men vroeger varkens afgericht om truffels op te sporen. Je
laat het beest wroeten in het bos en zodra hij een truffel vindt
steek je er een stok voor om ter voorkomen dat hij hem opeet.
Afgelopen zomer – het was komkommertijd – las ik in de
krant dat varkens ook ingezet worden tegen de Japanse
duizendknoop. Die plant is een plaag in natuurgebieden, waar
hij
de
natuurlijke
vegetatie
overwoekert.
De
natuurbeschermers hadden de hoop gevestigd op varkens:
laten zij de worstelstokken van de duizendknoop opeten!
Maar het bleek dat de varkens meer aandacht hadden voor
kastanjes en eikels.
Uit onderzoek blijkt dat varkens ongeveer de helft van hun
tijd overdag aan het wroeten zijn; volgens mij is het nog meer
want ik zie ze nooit wat anders doen in het bofkontenbos.
Daarom is het ook zo’n probleem als je varkens in een stal
met een betonnen vloer houdt; dan kunnen ze hun natuurlijke
gedrag niet uitoefenen.
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Ongetwijfeld vinden ze af en toe een lekkere wortel, maar dat
verklaart volgens mij niet waarom ze er continu mee bezig
zijn. Varkens wroeten namelijk ook als ze geen honger
hebben. Volgens mij doen ze het uit nieuwsgierigheid. Door
wroetend de grond om te ploegen verkennen ze hun
omgeving. Voor een varken bestaat de wereld uit een veelheid
aan grondstoffelijke reuksignalen. Ze willen zoveel mogelijk
grondluchtjes opsnuiven. Waar ruikt het naar iets wat we nog
niet eerder geroken hebben? Daar zijn ze continu mee bezig.
Zo zijn varkens veel slimmer dan je denkt. Ze gaan echt
niet de wortels van de Japanse duizendknoop opeten. Ze
wroeten voor de lol, niet om eten te zoeken. Ik zie het elke
dag aan de bofkonten.
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Paarbinding
Ik geef u hierbij geheel gratis mijn welgemeende advies voor
een duurzame relatie: dicht bij elkaar in de buurt blijven en
regelmatig naar elkaar kijken. Mijn vrouw keek me aan en
zei: “Heb je daar nu ook al verstand van?”.
Het komt doordat mijn aandacht gevestigd werd op een
wetenschappelijk artikel over de evolutie van de paarbinding.
Ik werd erover geïnterviewd door het Dagblad Trouw;
misschien heeft u dat gelezen.
Amerikaanse onderzoekers beweerden dat de menopauze
van de vrouw ervoor zorgt dat man en vrouw langdurig bij
elkaar blijven. Namelijk doordat vrouwen een flink deel van
hun leven niet vruchtbaar zijn, terwijl mannen op elke leeftijd
vruchtbaar zijn, zijn er teveel vruchtbare mannen voor het
aantal vruchtbare vrouwen. Dat zou de binding tussen mannen
en vrouwen bevorderen want mannen zouden dan hun vrouw
willen bewaken.
Ik vond dat vergezocht. Dit verhaal doet volgens mij geen
recht aan de psychologie van de paarbinding. De hechting
tussen man en vrouw is veel sterker dan je zou verwachten als
het alleen maar een kwestie was van bewaking.
Ik poneerde mijn eigen favoriete theorie: de paarbinding
bij de mens is een gevolg van de extreem lange kinderperiode.
Als kinderen geboren worden kunnen ze bijna niks. Vrijwel
alles moet aangeleerd worden. Hoe de stelling van Pythagoras
luidt, dat de aarde om de zon draait, hoe je een benzinemotor
maakt en hoe het internet werkt, niets daarvan is aangeboren.
Alles moet je leren in je jonge jaren. Als man en vrouw niet
langdurig bij elkaar bleven om hun kinderen al die kennis
door te geven, vielen we gelijk terug naar de oertijd.
Zo had ook vroeger, bij de primitieve mens, een sterke
binding tussen man en vrouw een enorm voordeel. De
uitgestelde volwassenheid en de lange periode waarin
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van de mens.
Hoe komt die hechting tot stand? Het is biologisch
gesproken hetzelfde als een verslaving; als je de ander ziet, of
in zijn of haar nabijheid bent, komen er in je hersenen
hormonen vrij, o.a. dopamine, adrenaline en oxytocine.
Dopamine stimuleert het pleziercentrum van de hersenen;
adrenaline veroorzaakt hartkloppingen en oxytocine roept
knuffelneigingen op. Bij een verslaving slaat dat systeem op
hol en kun je niet meer zonder. Maar een verliefdheid is ook
zoiets. Dus als je een duurzame relatie wilt moet je als het
ware toegeven aan een verslaving.
Maar die verslaving moet steeds herbevestigd worden,
anders gaat de stimulerende werking op het pleziercentrum op
den duur verloren. Vandaar mijn welgemeende
evolutiebiologische advies.
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Wetenschapsdag
Ter gelegenheid van de dag van de wetenschap, afgelopen
zaterdag, was ik de hele dag op de universiteit waar ik een
practicum deed over de evolutie van de mens. Ik had alle
afgietsels van fossiele schedels van oude mensachtigen en
aapmensen die we in voorraad hebben op een rijtje gelegd. De
bezoekers moesten, na een korte inleiding van mijn kant, de
schedels op de juiste plek in de stamboom leggen, op een
tafel, gemarkeerd met jaartallen, van 7 miljoen jaar geleden
tot het heden. De schedels zien er allemaal anders uit:
hersenvolume, vorm van het aangezicht, kam op het hoofd,
wenkbrauwboog, stand van de tanden en kiezen. Welke
kenmerken gebruik je om de stamboom te maken? Wie stamt
van wie af? Daar ging het practicum over.
Het liep de hele dag storm: jongeren, ouderen, voormalige
studenten, ouders met kinderen; het was het een komen en
gaan. Ik heb zelfs een extra ronde ingelast. Het deed me erg
goed dat er zoveel mensen in wetenschap geïnteresseerd zijn.
Als ik de dommigheid op de televisie zie denk ik soms wel
eens anders, maar dat neem ik hierbij terug.
De meeste bezoekers bij mij in de zaal legden de schedels
ongeveer op de goede plek. De enige waar ze moeite mee
hadden waren drie fossielen van de groep Paranthropus, die
er erg primitief uitzien met een grote kam midden op hun
hoofd. Die schedels zijn minder oud dan je denkt en ze
vormen een uitgestorven tak in de stamboom.
Maar de klap op de vuurpijl was een jochie, ik schat 9 jaar,
misschien 10, die zei: “Meneer, dat is zeker de Cromagnonmens, en is dat een neanderthaler? En heeft u ook een
Australopithecus?” Zelfs de derdejaars biologie-studenten
kunnen het woord Australopithecus nauwelijks uitspreken. De
jongen wist ook allerlei verhalen te vertellen over hoe de Co-
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was sprakeloos.
Waar haalt zo’n jongen dat allemaal vandaan? Kennelijk
had hij een natuurboek gelezen of een uitzending van
National Geographic gezien, maar anders dan andere mensen
heeft hij alles onthouden. Ik realiseerde me hoeveel je kunt
bereiken met kinderen, als je hun belangstelling maar
aanwakkert. Als een spons zuigen ze alles op. Je vertelt het
één keer en ze weten het.
Je vraagt je af, waarom zou je nog een cursus geven voor
twintigjarige studenten, die altijd met een half oog naar hun
mobiel kijken om te zien hoe Lotte reageert op het bericht van
Sem. Tienjarigen moet je hebben; daar wil ik cursus aan
geven, en lekker moeilijk.
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0,999
Ik las het boekje van mijn wiskundecollega’s Joost Hulshof
en Ronald Meester “Wiskunde in je vingers”. Het is bedoeld
als oppepcursus voor liefhebbers dus het ging er bij mij in als
koek. Wat ik vooral waardeer is dat deze mannen de
wiskunde niet inpakken in verhaaltjes maar gewoon vanaf de
eerste regel spreken over getallen, begrippen en formules. En
bovendien presenteren ze wiskunde als iets waar je plezier in
kunt hebben.
Ik was vroeger op school altijd al dol op sommen die
begonnen met: “Los x op uit…”, gevolgd door een of andere
ingewikkelde uitdrukking met sinussen, logaritmen en
wortels. Toch was ik een vrij gewone jongen. Tegenwoordig
kijken mensen raar op als je wiskunde leuk vindt. Het is mode
geworden om wiskunde te verafschuwen. Bekende Nederlanders scheppen er plezier te benadrukken dat ze vroeger op
school geen klap uitvoerden. “En kijk eens wat er desondanks
van me geworden is!”, zeggen ze dan. Maar in plaats van te
dwepen met hun onkunde moeten ze zich schamen. Voor straf
het boekje van Hulshof en Meester van voor tot achter lezen,
zou ik zeggen.
Toch liep ik gelijk tegen een probleem aan waardoor mijn
oppepcursus stokte. Het boek begint een uitleg van breuken
en decimale getallen. De auteurs stellen op bladzijde 3 al dat 3
keer ⅓ niet gelijk is aan 1 maar aan 0,999… Ik heb daar een
probleem mee. Ik dacht dat er precies 1 uit dat sommetje zou
moeten komen. Ik zal u uitleggen waarom het een probleem
is.
Hulshof en Meester hebben zich voor de omslag laten
fotograferen met een serie pizzapunten, waarbij ze nogal
beteuterd kijken. Ze hebben kennelijk een pizza in drieën
gesneden en geconstateerd dat er een stukje mist, want
volgens hen is 3 x ⅓ gelijk aan 0,999… Waar is die laatste
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drie delen. Maar dat betekent dat de delen niet even groot
zijn.
De auteurs zullen beweren dat het extra stukje dat teveel
aan één van de delen zit willekeurig klein te maken is. Door
een oneindig aantal negens toe te voegen los je het op, zullen
ze zeggen. Maar dat neemt mijn fundamentele probleem niet
weg. Aan oneindig doorlopende getallen heeft de pizzasnijder
niks want dan komt die pizza nooit in drie stukken. Als het
waar is dat 3 keer ⅓ niet gelijk is aan 1 maar aan 0,999…, is
het principieel onmogelijk om een pizza in precies drie gelijke
delen te snijden. En met een quattro stagioni lukt het al
helemaal niet.
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Je eigen plek
Moet je in een overheidsgebouw iedereen een aparte
werkkamer geven? Ik dacht dat het pleit allang gewonnen was
door de voorstanders van het “nieuwe werken”: je hebt geen
vaste werkplek, elke dag zoek je een bureau uit en aan het
eind van de dag ruim je alles op. De ervaring wijst namelijk
uit dat altijd een deel van de mensen niet aanwezig is omdat
ze thuis werken, ziek zijn, elders aan het vergaderen zijn, enz.
Nieuwe gebouwen zijn hartstikke duur dus als je meer
mensen per m2 kwijt kunt scheelt dat enorm.
Maar onder wetenschappers levert dit enorm veel
weerstand op. Gelukkig hoef ik zelf niet te verhuizen; ik blijf
tot mijn pensioen in een oud gebouw, waar je zelf schilderijen
kunt ophangen, dingen op de deur plakken en planten voor het
raam zetten. Mijn collega’s die moeten verhuizen naar een
nieuw gebouw kunnen dat allemaal niet en klagen steen en
been. Het wordt nog versterkt door het motto dat aan de
verhuisoperatie gegeven is: “smart@work”. Maar voor
maatregelen die verpakt zijn als reclamepraatjes zijn
wetenschappers allergisch dus dat maakt het alleen maar
erger.
Als evolutiebioloog neem ik dit allemaal waar en ik heb er
ook een verklaring voor. Het begint er mee dat je de neiging
die mensen hebben om een eigen plek om zich heen te maken,
niet moet ontkennen of de kop proberen in te drukken. Dat is
namelijk een hele natuurlijke neiging. Het is zelfs te
beschouwen als het evolutionaire succes van de mens: in
tegenstelling tot dieren, die de natuur nemen zoals ze is,
willen mensen de omgeving naar hun hand zetten. Daardoor
creëer je om je heen een ruimte die je onder controle hebt en
die optimaal is ingericht voor jouw doel.
Maar er is ook een andere kant: mensen zijn sociale dieren,
zelfs zo sociaal dat ze alleen niet kunnen overleven. Als je een
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toestand. Ook het leven in groepen was een factor die zeer
veel heeft bijgedragen aan ons evolutionaire succes. Dus je
moet een gebouw zo maken dat ook aan die sociale neiging
recht gedaan wordt.
Wij hebben twee verlangens: een hang naar een eigen plek,
maar ook de hang naar sociaal contact. Het is nu de uitdaging
voor gebouwontwerpers om aan beide kanten van onze
biologie recht te doen: een werkomgeving met een stukje
eigen plek maar niet iedereen op zijn eigen kamertje. Een
nuchtere evolutionaire analyse kan helpen.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-151-

Fluwelen zeemuis
Ik zag een levende fluwelen zeemuis. Ik had zo’n dier alleen
nog maar dood gezien, op sterk water, maar daar scharrelde
hij rond op de zeebodem, in een filmpje, speciaal gemaakt
voor de Noordzeedagen, een jaarlijks congres van
wetenschappers, visserijbedrijven en beleidsambtenaren.
Bij het practicum voor eerstejaars biologen, toen ik nog
student-assistent was, deden we de fluwelen zeemuis bij wijze
van toets. In de cursus leerden de studenten hoe je aan het
uiterlijk en de inwendige organen van een dier kunt zien waar
hij thuishoort in de evolutionaire stamboom. Bij de
practicumtoets kregen ze ieder een zeemuis op hun
snijplankje. Ze moesten door het beest te ontleden er achter
zien te komen hoe hij in elkaar zat. We gaven er een
handleiding bij, maar toch was het een ontzettend moeilijke
opdracht. De simpele vraag: “Tot welke stam van het
dierenrijk behoort dit dier?” was al bijna onoverkomelijk.
De fluwelen zeemuis is een worm, verwant aan zeepieren,
zagers en kokerwormen, maar hij lijkt helemaal niet op een
worm. Hij ziet er uit – en ik ben niet de enige met deze
associatie – als een wandelende venusheuvel, ongeschoren
wel te verstaan. Ongetwijfeld is dit ook de reden dat Carolus
Linnaeus, de beroemde bioloog die alle planten en dieren
officiële namen gaf, hem in 1761 Aphrodita aculeata
genoemd heeft, naar de Griekse godin Aphrodite van de
schoonheid en de liefde, die de Romeinen Venus noemden.
Wormen hebben op elk segment een stel vlezige poten,
bezet met haren. Bij Aphrodita zijn de bovenste delen van die
poten over de rug heen uitgegroeid en links en rechts met
elkaar verbonden. Ze vormen een vilten rugdeksel, bezet met
stekels en haren, mooi gladgestreken naar achteren zodat je de
segmenten niet meer ziet. In de holte tussen het vilt en de
echte rug liggen de kieuwen. Het dier pompt een waterstroom
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een uniek bouwplan, dat de zeemuis vrijwel onherkenbaar
maakt als worm.
Aphrodite werd volgens de Griekse mythologie geboren uit
het schuim van de zee. Op het beroemde schilderij van
Botticelli zien we haar inderdaad op een schelp vanuit de zee
oprijzen. Op onnoemelijk veel schilderijen en in talloze
beeldhouwwerken is Aphrodite afgebeeld. Steeds bedekt ze
met één hand haar eigen fluwelen muis. Linnaeus kende die
afbeeldingen natuurlijk ook. Ik zie hem zitten, met een
fluwelen zeemuis op zijn snijplank, denkend: “Kan ik het
maken om dit beest Aphrodita te noemen? Wel ja, waarom
niet. Er is niemand die ooit de associatie met een venusheuvel
zal begrijpen”. Dat was ook zo totdat u deze column gelezen
had.
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Die Sylvia toch
Vorige week gaf ik een college over de evolutie van de mens
dat eindigde met een discussie over evolutie en religie. Ik
vind namelijk dat studenten die mijn cursus volgen zich
bewust moeten zijn van de soms felle weerstand die de
evolutietheorie elke keer weer oproept. Achtereenvolgens
passeerden Charles Darwin, dominee Wilberforce, Jan Lever,
Cees Dekker, Harun Yahya en Stephen J. Gould de revue.
Sylvia Witteman schreef een dag later een column in de
Volkskrant over hetzelfde onderwerp. Het leek wel of ze bij
mij in de collegebanken gezeten had en aangestoken was door
de discussies die ik had met de studenten. Maar ik heb haar
niet gezien; ze was me vast wel opgevallen, zelfs tussen 150
studenten.
Sylvia reageerde op een uitspraak van Paus Franciscus.
Omdat het onder journalisten en columnisten een gewoonte is
geworden om alles wat de paus zegt onmiddellijk af te zeiken
probeerde ze het standpunt van de katholieke kerk af te
schilderen als een drogredenering.
Maar Sylvia! De katholieke kerk heeft feitelijk een vrij
liberaal standpunt over evolutie, veel liberaler dan je denkt.
Dat is al uitvoerig uitgelegd door de Amerikaanse bioloog en
essayist Stephen J. Gould, in een beroemd artikel uit 1997.
Gould bespreekt de uitspraken van de toenmalige paus,
Johannes Paulus II, die stelde dat wetenschap en religie zich
bezig houden met twee verschillende aspecten van de
werkelijkheid die beide geldig zijn en dus tegelijkertijd waar
kunnen zijn. De wetenschap gaat over de natuur, hoe die
werkt en verandert, de religie gaat over dingen als
barmhartigheid, inspiratie en de moraal. Ik wil niet zeggen dat
het schot tussen die twee waterdicht moet zijn en natuurlijk is
er overlap, maar het is wel een manier om met respect een
discussie te voeren met mensen die een mening hebben over
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op heeft.
Paus Franciscus heeft met zijn uitspraken niets nieuws
gezegd. Dat evolutie niet in strijd is met de leer, is een
standpunt dat de katholieke kerk al jaren huldigt en dat
evolutiebiologen alle ruimte geeft. De paus is niet creationistisch zoals sommige fundamentalistische Amerikaanse
dominees creationistisch zijn. Het creationisme bestrijdt de
evolutie, de paus niet. Daarom is het onterecht dat Sylvia
meent dat paus Franciscus zijn mijter aan de wilgen moet
hangen als hij zegt dat evolutie bestaat. Sylvia wil de paus
vastknopen in een redenering die niet de zijne is.
De column van Sylvia gaf wel weer mooie stof om de
discussie met de studenten te hernieuwen.
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Overbalking
Ik werd opgebeld door de notaris. Hoewel ik al een half jaar
in mijn nieuwe huis woon was nu de zaak op orde gekomen
met het kadaster waardoor de overbalking en de inhang
geregeld konden worden. Ik deed alsof het de normaalste zaak
van de wereld was, maar toen ik de telefoon neergelegd had
vroeg ik me af of ik niet in de maling was genomen.
Overbalking? Misschien iets met verzuurde karnemelkse pap,
of een schorre ezel, maar toch niet met een huis?
Ik moest denken aan een radioprogramma, jaren geleden,
waarin Jack Spijkerman allerlei mensen opbelde met de meest
onzinnige verhalen. Hij hing aan de telefoon bij
Rijkswaterstaat om er voor te zorgen dat de pikbroeken van
de Nieuwe Waterweg opgehaald werden want er moesten
Chinese mijnenvegers door, of zoiets, ik weet het niet meer
precies; het was hilarisch. De man aan de andere kant ging er
serieus op in en werd volkomen in de maling genomen.
Kletsmajoor Spijkerman wist het zo te brengen dat je er wel
in moest trappen, hoewel hij dwaze onzin uitkraamde.
Als het nu over schepen ging had ik er misschien nog iets
van begrepen. Doordat ik een paar jaar op een
binnenvaartschip in Amsterdam gewoond heb kan ik nog een
woordje meepraten in scheepstermen. De schipper, wiens
schip ik onderhield had me goed geïnstrueerd. Ik moest de
gangboorden schoon houden, de sloep in de david laten
hangen en af en toe de galanpot een slinger geven.
Vorige week heb ik het bottenpracticum van mijn cursus
humane evolutie gedaan en daarbij kun je de studenten
helemaal gek maken met biologische termen. Niet alleen elk
bot maar ook elk richeltje en knobbeltje van een bot heeft een
naam. Met biologische termen kun je me niet voor de gek
houden. Maar van bouwkunde heb ik geen verstand.
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gaan om de inbalking, niet de overbalking. Bovendien was er
ook nog sprake van overhang, inankering en versnijdingen
van de fundering. Wat ik eruit begreep is dat op de fundering
van mijn huis niet alleen de balken van mijn eigen vloer
steunen maar ook die van de buren. Dat moet ik dulden in het
kader van de erfdienstbaarheid. Ook zal er af en toe
regenwater van het dak van de buren over mijn grond lopen.
Ook dat moet ik goed vinden. Nou, ik vind het allemaal goed.
Ik laat de notaris de bouwkunde regelen, dan regel ik wel de
namen van de botten van het menselijk lichaam.
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Ginkgo voor Joke
Er schijnt een relatie te zijn tussen vallende blaadjes en
somberheid, maar vriendin Joke liet me weten dat ze juist
altijd zo blij wordt van herfstblaadjes van de Ginkgo-boom.
Ginkgo biloba is geen jaren zeventignummer van Santana
maar een boomsoort en een wel een hele bijzondere. Je ziet
het gelijk aan de blaadjes: ze zijn mooi geel, en hebben
bovendien een unieke waaiervorm die je bij geen enkel ander
blad ziet. Het lijkt wel alsof een dennennaald aan de top uit
elkaar getrokken is, waardoor de nerven vanaf de basis steeds
verder uitwaaieren zonder bij elkaar te komen.
Ik kan de vorm van de Gingko-blaadjes dromen want toen
ik student was heb ik ze moeten tekenen bij het plantkundepracticum. In die tijd kwam ook het album Abraxas van
Santana uit, wat natuurlijk het hoofdonderwerp was van de
discussie met mijn vrienden tijdens het practicum. We zongen
er ook bij. Tot op de dag van vandaag moet ik bij het horen
van Santana de neiging onderdrukken om “ginkgo biloba”
mee te zingen in plaats van “oye como va”.
Net als Joke zag ik deze week ook Ginkgo-blaadjes op de
grond liggen. Maar om me heen kijkend kon ik nergens de
boom vinden. Het leek wel of Aeolus die blaadjes speciaal
voor mij op onnavolgbare wijze door de lucht getransporteerd
had, om ze neer te leggen op een plek waar ik ze zou zien.
Ginkgo is ook evolutionair interessant. Het is namelijk een
naaktzadige plant, meer verwant aan cycaspalmen en
coniferen dan aan loofbomen. Het is de enige overlevende
plant uit zijn familie; de andere zijn allemaal uitgestorven. De
familie van de Ginkgo’s gaat helemaal terug op het Perm, 250
miljoen jaar geleden. Ze overleefden de enorme uitsterfgolf
aan het eind van het Perm, maar daarna ging het slecht met ze.
Ze zijn allemaal verdwenen in de tijd van de dinosauriërs,
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wel een levend fossiel.
Ginkgo-bomen kunnen extreem oud worden, honderden
jaren. Om die reden worden er geneeskrachtige werkingen
aan toegeschreven. De Chinezen en de Japanners maakten al
extracten en gebruikten die tegen allerlei kwalen. In de
natuurgeneeskunde worden Ginkgo-preparaten ook nu nog
veel gebruikt; ze zouden goed zijn tegen geheugenverlies en
slechte bloedsomloop.
Dus Joke, je hebt helemaal gelijk. Hun bijzondere vorm en
kleur, de speciale behandeling door de wind, de ouderdom
van de soort en zijn geneeskrachtige werking, het zijn
evenzovele redenen om blij te worden van Ginkgo-blaadjes
op de grond.
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Uitgedroogde embryo’s
Net als iedereen ben ook ik in het afgelopen jaar weer een
jaartje ouder geworden. Zo’n jaar erbij is natuurlijk niet erg
maar dat ik er ook steeds ouder ga uitzien, waar is dat
eigenlijk voor nodig? Het zou toch erg voordelig zijn als we
al onze lichaamsdelen continu konden vernieuwen zodat we
de eeuwige jeugd hadden? Waarom is er in de evolutionaire
geschiedenis nooit een onsterfelijk wezen ontstaan?
Vanuit de biologie is al veel bekend over de onafwendbaarheid van veroudering. Maar ook in de literatuur is er veel
over geschreven. Neem de reizen van Gulliver, het beroemde
boek van Jonathan Swift.
Het is bekend dat Lemuel Gulliver op zijn reizen kennis
maakt met de Lilliputters. Daarna bezoekt hij het land
Brondingnag waar de reuzen wonen. Minder bekend is dat hij
in Deel 3 en 4 van het boek nog een hele santenkraam aan
andere rare volkeren tegen komt. Eén van die volkeren leeft
op het eiland Luggnagg, ergens tussen Madras en Tokio.
Onder de bewoners van Luggnagg blijkt een zeldzame
mutatie voor te komen, die volkomen toevallig ontstaat,
waardoor het kind onsterfelijk wordt. Je herkent de afwijking
direct bij de geboorte want de baby heeft een rode vlek boven
zijn linker wenkbrauw die gedurende het leven van kleur en
grootte verandert; uiteindelijk wordt hij zwart en krijgt de
vorm van een Engelse Shilling.
De onsterfelijken worden Struldbruggs genoemd. Je zou
denken dat de bewoners van Luggnagg er blij mee zijn, omdat
het in elk gezin bij toeval kan gebeuren en de onsterfelijken
met hun jarenlange wijsheid de maatschappij kunnen
verrijken. Toch is dat niet zo. Men kijkt op ze neer. De reden
is dat de Struldbruggs net als iedereen steeds ouder worden.
Na hun tachtigste levensjaar worden ze knorrig en somber
vanwege het vooruitzicht eeuwig te moeten leven. Jonathan
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onsterfelijkheid aan de kaak.
Ook in het laatste boek van David Mitchell, “The Bone
Clocks”, voor mij het beste boek van 2014, komen
onsterfelijke mensen voor, maar zij hebben een andere manier
gevonden (die ik hier niet kan verklappen) om veroudering
tegen te gaan. Ze verachten de normale mensen omdat die er
steeds ouder gaan uitzien. Ze schelden de mensen uit voor
beenderklokken en uitgedroogde embryo’s. Hugo Lamb, een
van de hoofdpersonen die onsterfelijk is geworden, noemt de
mensen “Strudlebugs”, een onvertaalbare woordspeling,
letterlijk “taartwantsen”, tegelijkertijd een verbastering van
Struldbruggs. David Mitchell geeft op subtiele wijze aan dat
Hugo Lamb wel Swift gelezen heeft maar niet meer precies
weet hoe het zit.
Na het lezen van Mitchells boek en zijn verwijzing naar
Swift moet ook ik erkennen: ik ben inderdaad een jaartje
ouder geworden, maar veroudering is biologisch
onvermijdelijk en ik wil geen Struldbrugg worden. De
literatuur leert ons dezelfde les als de biologie.
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Een nieuwe kilo
Op school hebben we allemaal geleerd dat in Parijs een brok
metaal bewaard wordt dat het afgesproken ijkpunt is voor
onze kilogram. Ergens moet je vastleggen wat we verstaan
onder de eenheid van massa. Alle gewichten ter wereld die
gebruikt worden in weegschalen zijn via-via geijkt op dat stuk
metaal.
De standaardkilogram is gemaakt van platina en iridium en
wordt zeer zorgvuldig bewaard in een afgesloten kelder. Hij
ligt daar al 126 jaar standaard te wezen, maar de
natuurkundigen zijn er niet tevreden over, want een stuk
metaal kan wel eens een paar atomen verliezen. Als je echt
heel nauwkeurig wilt zijn, bijvoorbeeld het gewicht wilt
weten tot op één miljardste procent, dan gaat elk atoom tellen.
Vorige week las ik in het tijdschrift Nature dat
wetenschappers de kilogram opnieuw willen definiëren. Met
behulp van natuurkundige formules, afgeleid door Max
Planck en Albert Einstein aan het begin van de twintigste
eeuw, kun je de kilogram ook uitdrukken in termen van de
lichtsnelheid en de constante van Planck. Maar het lukte maar
niet om de constante van Planck voldoende nauwkeurig te
bepalen. De natuurkundigen zijn niet snel tevreden, want ook
het negende cijfer achter de komma moet goed zijn. Tot voor
kort gaven verschillende methodes verschillende uitkomsten.
Maar in augustus van dit jaar bereikte men een doorbraak. Er
is uitzicht op een nieuwe kilogram!
U zult het misschien raar vinden, maar dit bericht vervulde
mij met grote tevredenheid. Meer aandacht voor de kilogram
zal misschien ook de slordigheid in het gebruik van eenheden
in het dagelijks leven verminderen. Ik erger me daar groen en
geel aan. Het begint er al mee dat in het woord kilogram de
toevoeging “gram” vaak weggelaten wordt. Maar “kilo” op
zich is zonder betekenis want het betekent gewoon “duizend”.
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spanning en een kilo-euro geld. Die dingen kort je ook niet af
tot kilo. Merkwaardigerwijs wordt in kilocalorie de
toevoeging kilo vaak weer weggelaten, terwijl dat een factor
1000 scheelt! Bovendien hebben sommige mensen de
onhebbelijke gewoonte om kilo af te korten tot hoofdletter K.
Dat is helemaal onzin want de hoofdletter K is in de
natuurkunde de afkorting van Kelvin, de eenheid van
temperatuur. Kilogram moet je afkorten tot kg, kilovolt tot kV
en kilo-euro tot k€, niks anders.
Ook de corrector van deze krant verwijdert altijd de
grammen van mijn kilogrammen. Mocht deze column u dus
totaal onbegrijpelijk voorkomen dan weet u hoe het komt.
Aan de natuurkundigen zal het niet liggen.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-163-

Op een rijtje
Mijn kleinzoon Sam had het aanrechtkastje open gemaakt en
speelde met het mandje aardappelen. Hij had alle aardappelen
op de rand van het aanrecht gelegd, netjes op een rij, allemaal
naast elkaar, een stuk of twintig. “Ik dacht al, wat is hij zoet”,
zei mijn dochter.
Sam doet dat wel vaker, ook met de autootjes of de
poppetjes van oma: alles keurig op een rijtje achter elkaar
zetten. Is het een dwangneurose, de voorbode van een nog
onbekend syndroom dat straks op school gediagnosticeerd
wordt en een gespecialiseerde behandeling vereist? Ik denk
dat het gewoon de menselijke neiging tot ordening is die bij
hem misschien wat vroeger en sterker dan gebruikelijk tot
uitdrukking komt. Als je dingen op een rijtje kunt leggen kun
je ze aftellen. En tellen is de basis voor de wiskunde. Ook
Einstein is misschien wel begonnen met kartoffelen op een
rijtje te leggen, en hij heeft het ver geschopt.
Onze neiging om dingen die ongeveer hetzelfde zijn te
ordenen zodat je ze kunt tellen is uniek in het dierenrijk. Er
zijn maar een paar intelligente diersoorten die een primitief
besef van hoeveelheden hebben en meestal vereist het nog een
intensieve training onder leiding van de mens om dat
getalsbesef tot uitdrukking te brengen. Veel dieren begrijpen
het verschil tussen veel en weinig, maar dat drie volgt op
twee, het hele idee van volgordelijkheid, is ze vreemd, terwijl
dat nu juist kenmerkend is voor ons getalsbesef. Dat je als
kever op zes poten loopt, dat je als eend tien kuikens hebt, dat
je als koe twintig soortgenoten om je heen ziet staan, dat
ontgaat de dieren ten ene male. De wiskunde bestaat alleen in
het hoofd van de mens.
Als er in de natuur geen getallen bestaan, roept dat bij mij
de vraag op: bestaat de wiskunde met al zijn mooie formules,
de hele natuurkunde, de relativiteitstheorie van Einstein,
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mc2 al die tijd al, ook voordat er mensen waren, en heeft hij
de wet als het ware ontdekt, of heeft hij die formule
uitgevonden, en is het een product van de menselijke geest,
die opgaat omdat wij de natuur nu eenmaal waarnemen op
onze manier, die voor iedereen hetzelfde is?
Over een tijdje kan Sam rekenen. En geloof me: zijn
manier van rekenen is precies hetzelfde als die van mij. Dat
bewijst dat wiskunde een menselijke eigenschap is. Onze
hersenen werken hetzelfde. Daarom herkennen we ons
allemaal in de aardappelen van Sam.
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Mosselmaaltijd
Hoeveel mosselen kun je op? Elk jaar organiseert de
biologenvereniging op de faculteit een mosselmaaltijd. Het is
een gebeuren met een lange traditie waar behalve de
studenten ook veel oudgedienden op af komen; de sfeer is die
van een Oktoberfest.
Vers gekookte mosselen met een goede fles koude witte
wijn, ik kan er niet genoeg van krijgen, zodanig dat ik menige
keer de mosselmaaltijd heb verlaten en achteraf niet meer zo
goed wist hoe ik met de fiets bij het centraal station beland
was.
Ook dit jaar was het weer erg gezellig, al werd het niet zo
laat want ik moest de volgende dag oppositie voeren bij een
promotie. Een Zweedse promovendus, Anna-Karin,
verdedigde haar proefschrift dat ging over een typische
mosseleter, de ijseend in de Oostzee. IJseenden zijn vogels
van de poolstreken. In de Oostzee overwinteren ze met
miljoenen tegelijk, maar hun aantallen gaan al jaren achteruit.
De promovendus had een studie gemaakt van de
milieuverontreiniging door vlamvertragers; dat zijn stoffen
die tegenwoordig op grote schaal toegepast worden in allerlei
consumentenproducten zoals meubels en kleding om de
brandbaarheid te verminderen. Het probleem is die stoffen erg
persistent zijn en zich ophopen in de voedselketen. Over de
hele wereld zijn ze inmiddels te vinden, vooral in de koude
streken, ook in de ijseenden van de Oostzee zoals Anna-Karin
liet zien in haar proefschrift.
Nu zijn ijseenden specialist in het eten van mosselen.
Mosselen staan erom bekend dat ze veel verontreinigingen uit
het milieu ophopen, omdat ze het water filtreren en de deeltjes
vasthouden. Via de voedselketen krijgen ijseenden dus grote
hoeveelheden vlamvertragers naar binnen. De hypothese van
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oorzaak is van de achteruitgang van de ijseenden.
Om het effect in te schatten had ze een berekening
gemaakt van het aantal mosselen dat een ijseend eet. Ze
kwam uit op 450 g mosselvlees per dag. Rekening houdend
met het feit dat de Baltische mosselen iets kleiner zijn dan de
Zeeuwse mosselen heb ik dat omgerekend naar 100 stuks.
Honderd mosselen, elke dag? Hoe is dat mogelijk? Ik vroeg
Anna-Karin de berekening nog eens uit te leggen maar
volgens haar klopte het echt. Ik kon me niet voorstellen dat
een eend honderd mosselen per dag kan eten, en dat elke, dag,
de hele winter door. Zo leer je nog eens wat.
Als ik dat gedaan had bij de mosselmaaltijd had ik zeker
het centraal station niet gehaald; maar goed, een ijseend drinkt
er ook geen flessen wijn bij.
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Hengelvis
Deze week werd de hengelvis betrapt. Het is een monsterlijk
dier met een enorme muil, bij het grote publiek bekend uit de
film “Finding Nemo”. Omdat hij op de bodem van de diepzee
leeft wordt hij zelden gezien. Maar nu hadden biologen met
een op afstand bestuurbare onderwatercamera een levende
hengelvis gefilmd, op 600 m diepte, voor de kust van
Californië.
Hengelvissen zijn verwant aan zeeduivels, maar nog
monsterlijker. Ze zijn bijna even breed als lang en bestaan
bijna voor de helft uit kop. Het filmpje liet zien dat de
hengelvis met zijn bek open zwemt, terwijl zijn hengel als een
naar achteren gegooide haardos op zijn rug ligt. Ondanks hun
vervaarlijke uiterlijk zijn het geen grote vissen; het vrouwtje
wordt niet langer dan 20 cm, terwijl het mannetje maar een
paar cm groot is.
De “hengel” is een omgevormde rugstekel met aan het
uiteinde een orgaantje dat licht geeft met behulp van
bacteriën. De vis beweegt het lichtje voor zijn bek en trekt zo
andere vissen of kreeftjes aan die gemakkelijk verschalkt
kunnen worden met een snelle beweging naar voren.
Op het eerste gezicht lijkt de hengelvis een
schoolvoorbeeld van aanpassing. In plaats van achter andere
vissen aan te zwemmen in het pikkedonker blijft de hengelvis
gewoon in hinderlaag liggen. De prooien komen zelf op zijn
lichtje af. Hoe slim is het dier en wat een mooie aanpassing!
Maar is dat niet te gemakkelijk? Je kunt ook zeggen: hoe
kan een hengelvis zo stom zijn? Met dat lichtje geeft hij
precies aan waar hij ligt. Alle dieren van de zee weten dat ze
daar uit de buurt moeten blijven. Die lichtgevende hengel is
geen aanpassing, het is een stommiteit.
Ik wil met dit tegenargument illustreren dat je erg moet
uitkijken met alles een aanpassing te noemen. Waarom
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als het nota bene een kwestie is van leven of dood? Niet
reageren op een lichtje lijkt veel eenvoudiger dan het
ontwikkelen van zo’n ingewikkelde structuur als een hengel,
met lichtgevende bacteriën en al. Om het verhaal compleet te
maken zou je moeten aantonen dat het voor de meeste dieren
in de zee onmogelijk is om de aantrekkingskracht van licht te
onderdrukken.
Het voorbeeld van de hengelvis heb ik verschillende keren
gebruikt in een lezing om het publiek na te laten denken over
evolutie. Ze moeten zich niet tevreden stellen met een
eenzijdig verhaal. Sinds deze week kan ik er ook nog een
filmpje bij vertonen. Discussiestof genoeg in de evolutie.
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Spotvogel
Een bioloog is altijd gespitst op boeken waarin dieren een
belangrijke rol spelen, zeker als ze in de titel van het boek
staan. Zo las ik onlangs het beroemde boek van de
Amerikaanse schrijfster Harper Lee, “To kill a mockingbird”,
in het Nederlands vertaald als “Spaar de spotvogel”. Het is
een klassieker van de Amerikaanse literatuur, al gepubliceerd
in 1960, maar ik moet bekennen dat ik het nog nooit gelezen
had. Een paar maanden geleden werd mijn interesse voor het
boek gewekt door de ontdekking van een nog niet
gepubliceerd manuscript van Harper Lee. Het nieuwe boek, in
het Nederlands vertaald als “Ga heen, zet een wachter” is te
beschouwen als het tweede deel van “Spaar de spotvogel”.
De spotvogel in het eerste boek van Harper Lee staat
symbool voor de onschuld. De vader van de ik-persoon zegt
tegen zijn dochter, als ze een windbuks gekregen heeft:
”Schiet alle blauwe gaaien die je wilt, als je ze kunt raken,
maar bedenk dat het een zonde is om een spotvogel dood te
schieten”. Later in het boek, als haar vader optreedt als
advocaat van een zwarte man die beschuldigd wordt van
verkrachting, en iedereen in de rechtszaal in afwachting is van
het oordeel van de jury, zijn de spotvogels doodstil – een
voorteken van de onrechtvaardige uitslag, de schuldig
verklaring.
Je vraagt je af, waarom gebruikt Harper Lee de spotvogel
als symbool voor de onschuld? Spotvogels zijn vrij algemeen,
hoewel ze niet erg opvallen. Ze horen bij de groene en gele
zangertjes die allemaal erg op elkaar lijken en aan hun zang
beter uit elkaar gehouden kunnen worden dan aan hun
uiterlijk. Een spotvogel ziet er uit als een fors uitgevallen fitis,
maar ook die is onder het grote publiek niet erg bekend.
Het meest opvallende van een spotvogel is dat hij andere
vogels nabootst. Je denkt dat je een fitis hoort, een merel of
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blijkt dat spotvogels niet minder dan 42 verschillende
vogelsoorten kunnen imiteren; driekwart van hun zang bestaat
uit imitaties.
Dit gegeven verklaart het thema van het boek van Harper
Lee. Eigenlijk is “spotvogel” geen goede benaming. Het
Engelse woord “mockingbird” geeft het beter weer; “to mock”
betekent nabootsen, zonder poging te bedriegen. De spotvogel
had eigenlijk imitatievogel moeten heten. Hij spot niet met je,
hij bootst andere vogels na. Hij houd je misschien voor de
gek, maar zonder bijbedoelingen. Daarin schuilt zijn
onschuld. Ik vond het wel mooi dat de biologie behulpzaam
was bij het begrijpen van een boek.
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Heeft de smient het gedaan?
Dertigduizend smienten overwinteren in de weilanden op een
steenworp afstand van mijn huis. Het is een prachtige vogel,
mijn favoriete eend, met een heel karakteristiek geluid en zo’n
mooi verenkleed. Je herkent ze direct aan de gele streep op
het voorhoofd, in het verlengde van de snavel, die mooi
afsteekt bij de roodbruine kop. Ik heb het dan over de
mannetjes, want zoals bij alle eenden zijn de vrouwtjes weinig
opvallend.
Laat nu het uitgerekend de smient zijn waarin deze week
het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N8 gevonden werd! Er
woedt al een tijdje een kleine oorlog tussen twee typen
biologen, virusdeskundigen en vogelaars. De virologen
beweren dat de vogelgriep door trekvogels naar Nederland
gebracht wordt, maar de vogelaars willen daar niet aan. Het is
namelijk helemaal niet duidelijk hoe het virus van de
brandhaard in Zuid-China hier zou moeten komen. Smienten
broeden in Siberië. Er zijn geen vogels die van Zuid-Azië
naar West-Europa trekken. Het is zelfs mogelijk dat de
eenden het virus pas na aankomst hier in Nederland oplopen.
Dat stelde onderzoekster Jacintha van Dijk, die in oktober van
dit jaar promoveerde aan de Universiteit van Utrecht. Maar nu
H5N8 gevonden is in de uitwerpselen van twee smienten
wordt het steeds waarschijnlijker dat wilde vogels een rol
spelen in de verspreiding van het virus.
Op zich is het niet zo raar dat er een vogelgriepvirus in een
eend zit. Je wilt niet weten hoeveel mijten, teken, wormen en
alle mogelijke ziekteverwekkers een wilde vogel bij zich
draagt. Het zou raar zijn als ze geen virus hadden.
De problemen ontstaan pas als wilde vogels in de buurt
komen van pluimveehouderijen. Om te voorkomen dat de
kippen besmet worden moet je uit alle macht de stal isoleren
van het weiland. De natuur mag niet naar binnen komen. Dat
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muizen die in het weiland leven maar ook wel eens in de stal
scharrelen en zo een virus van de eenden naar de kippen
kunnen overbrengen. Onze krampachtige neiging om de
natuur buiten de deur te houden is gedoemd te mislukken.
We moeten andere oplossingen zoeken, misschien
grootschalige vaccinatie, of radicaal andere methodes van
voedselproductie zonder de enorme concentraties van kippen
en varkens die gevoelig zijn voor besmettelijke ziektes. Het
massaal afmaken van gezonde dieren is in een beschaafd land
op den duur niet meer maatschappelijk aanvaardbaar.
De smient heeft het misschien gedaan, maar de oplossing
ligt bij ons en de kip.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-173-

Drie rivieren
Je kent je promovendi niet totdat je hun dankwoord gelezen
hebt. Als begeleider heb je een intensief contact met ze: je
leest elk hoofdstuk van het proefschrift drie keer van voor
naar achteren en terug. Als het boekje uiteindelijk gedrukt is
denk je dat het geen verassingen meer bevat. Maar er is één
deel van het proefschrift waarin ik de jongelui altijd helemaal
vrij laat: het dankwoord.
Mijn promovenda Ana is Spaanse, afkomstig uit Galicië
maar student aan de Universiteit van Granada in Andalusië.
Ze heeft ook in Engeland en in Amsterdam gewerkt en
promoveerde bij mij, een paar weken geleden. In haar
dankwoord zag ik tot mijn verbazing dat ze als motto drie
dichtregels citeerde. Ze bleek een liefhebber van poëzie te
zijn, wat ik nooit achter haar gezocht had. Voor de laudatio,
een plechtig toespraakje direct na het overhandigen van het
diploma, heb ik uitgezocht wat ze met die dichtregels bedoeld
kan hebben.
De regels bleken afkomstig te zijn van Spaanse,
Nederlandse en Engelse dichters. Alle drie citaten gingen over
rivieren. De Spaanse dichtregel luidt (in vertaling):“Over de
rivier van Granada roeien alleen de zuchten”. Het is van de
Spaanse dichter García Lorca. Eerst begrijp je er niks van
maar verderop in het gedicht lees je “O, de liefde die
vervluchtigt in de lucht”. De belevenis van Granada is zo
intensief dat er van je liefde niet meer overblijft dan zuchten
zwevend over het water.
De Nederlandse dichtregel is van Hendrik Marsman:
“Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door
oneindig laagland gaan”. Met dit voor Nederlanders beroemde
beeld refereert Ana kennelijk aan de standvastigheid van de
Hollanders: langzaam voortgaand, maar continu en
vastberaden in één richting.
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oud, en dit is het verhaal dat die rivier vertelde”, een regel uit
een gedicht van Rudyard Kipling. In dit gedicht vertelt de
rivier aan de 20 bruggen waar hij onder door gaat (“from
Tower to Kew”) dat zij zo jong zijn terwijl hij al eeuwen
stroomt. Dus de Engelse dichter benadrukt de historie van de
rivier.
Deze gedichten symboliseren de verschillende karakters
van de omgevingen waarin Ana werkte tijdens haar
proefschrift: de hartstochtelijkheid maar tegelijk de
vluchtigheid die ze ziet in Spanje, de standvastige beweging
voorwaarts die ze kenmerkend vindt voor Nederland, en de
nadruk op historie, typisch voor de Engelse cultuur.
Door de Europese uitwisselingsprogramma’s is elke
afdeling van een Nederlandse universiteit een smeltkroes
geworden van culturele diversiteit. Ik geniet daarvan. In Ana
kwamen drie rivieren samen.
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46 jaar relativiteit
Vorige week was het precies honderd jaar geleden dat Albert
Einstein zijn algemene relativiteitstheorie publiceerde. Die
gebeurtenis wordt uitvoerig herdacht, met radio- en
televisieprogramma’s en lezingen door deskundigen. Minder
belangrijk, maar voor mij wel memorabel is dat het vorige
week ook 46 jaar geleden was dat ik op de middelbare school
een spreekbeurt hield over de relativiteitstheorie.
Men zegt dat de relativiteitstheorie van Einstein bij
iedereen bekend is maar dat vrijwel niemand kan uitleggen
waar hij eigenlijk over gaat. In 1969 heb ik dat dus wel
geprobeerd, als overmoedige gymnasiast.
Ik had een boekje gekocht met de titel “Relativiteitstheorie
voor iedereen” van de Amerikaanse wiskundige Martin
Gardner, uitgegeven als Prisma 1197. Al die jaren heb ik dat
boekje weten te bewaren. Het heeft op miraculeuze wijze
meer dan tien verhuizingen en talloze opruimacties overleefd
en staat gehavend en vergeeld nog steeds in mijn boekenkast.
Ik was gefascineerd door de gedachtenexperimenten van
Einstein zoals Gardner ze beschreef: dat je massa toeneemt
naarmate je sneller gaat en dat je nooit sneller kunt gaan dan
het licht omdat je massa bij nadering van de lichtsnelheid zo
sterk toeneemt dat geen kracht groot genoeg is om nog verder
te versnellen. Ik smulde ervan. En neem het beroemde
tweeling-experiment: de ene helft van een tweeling maakt per
raket een tripje naar de dichtstbijzijnde ster. Hij reist met een
snelheid die in de buurt komt van de lichtsnelheid, terwijl de
andere helft op aarde blijft. Als de reiziger dan terugkomt zal
hij merken dat de reis voor hem korter heeft geduurd dan
dezelfde tijdsperiode op aarde. Het gevolg is dat hij jonger is
dan zijn tweelingbroer.
Dit alles is een gevolg van Einsteins theorie die stelt dat de
snelheid waarmee de tijd voortschrijdt afhangt van hoe snel je
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-176gaat. De tijd vormt samen met de ruimte één geheel. Een
massa in de ruimte beïnvloedt de vorm van de ruimtetijd.
Bewegingen van grote objecten zoals sterren veroorzaken
rimpelingen
in
de
ruimtetijd,
de
zogenaamde
zwaartekrachtgolven. En het mooiste is nog wel de
voorspelling dat een typiste die op de bovenste verdieping van
het Empire State Building werkt, sneller oud wordt dan haar
tweelingzus op de begane grond, omdat dicht bij de aarde de
zwaartekracht groter is.
Zo ongeveer zal mijn spreekbeurt gegaan zijn. Ik
recapituleer hem uit mijn geheugen, want ik heb geen
aantekeningen bewaard, laat staan een powerpointpresentatie. Maar het boekje van Gardner heeft destijds zoveel
indruk op me gemaakt dat ik 46 jaar na dato en 100 jaar na
Einstein nog stond te popelen om er een column over te
schrijven.
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Superbaby’s
Moet je mensen die een ernstige erfelijke ziekte hebben de
mogelijkheid geven om hun kinderen zo te behandelen dat de
ziekte niet doorgegeven wordt? De patiëntenorganisatie voor
zeldzame en genetische aandoeningen maakt zich sterk voor
verruiming van de mogelijkheden. Ze vindt dat je de risico’s
van nieuwe medische technieken moet afwegen tegen niets
doen. Als je niets doet zadel je niet alleen de patiënt maar ook
toekomstige generaties op met de psychologische belasting
van onzekerheid over de gezondheid van hun kinderen.
Het standpunt van de patiëntenvereniging kwam aan de
orde bij een symposium over “genoomcorrectie”, een paar
weken geleden in Amsterdam. De aanleiding was dat er
nieuwe biologische technieken beschikbaar zijn, waarmee het
mogelijk is om heel precies het DNA te veranderen.
Genetische fouten waarvan je weet dat ze een ziekte
veroorzaken, kunnen gerepareerd worden. Als je dat doet na
een reageerbuisbevruchting en de gerepareerde eicel terugzet
in de moeder kunnen ouders die een erfelijke ziekte dragen
toch gezonde kinderen krijgen. In de toekomst kun je wellicht
niet alleen fouten corrigeren maar ook allerlei gewenste
eigenschappen versterken zodat een “super-baby” ontstaat,
die niet alleen gezond is maar ook lichamelijk sterk en
aantrekkelijk. Sinds de nieuwe DNA-techniek een paar jaar
geleden uitgevonden is zijn biologen uitermate opgewonden
over de mogelijkheden.
Op het symposium spraken zowel voor- als tegen-standers.
Veel wetenschappers vinden dat ingrijpen in de kiembaan,
d.w.z. in het toekomstig nakomelingschap, een stap te ver
gaat. Ze zijn niet tegen zulke behandelingen bij de patiënten
zelf, maar toepassing op menselijke embryo’s is een lijn die
ze niet over willen gaan. Vorige week werd op een
internationaal congres in Washington door een koepel van
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-178beroepsverenigingen opgeroepen om de techniek voorlopig
nog niet toe te passen, vanwege de onzekerheden.
In principe kunnen we op deze manier onze eigen evolutie
beïnvloeden. In plaats van via natuurlijke selectie gaan we
door middel van biomedische technieken onze soort sterker en
gezonder maken. Maar willen we dat eigenlijk wel? Nog
afgezien van de risico’s, geeft het geen enorme sociale
ongelijkheid tussen de mensen die wel en geen toegang
hebben tot kunstmatige evolutie? Het is een ethisch dilemma
van de bovenste plank.
Wat kan ik er zelf aan bijdragen? Ik ben geen biomedisch
deskundige, maar ik zie een rol voor mij als docent bij het
opleiden van biologen die over zulke moeilijke onderwerpen
met verstand van zaken kunnen nadenken. En dat werkte. Ik
had gelijk een hoog oplopende discussie met de studenten
toen ik afgelopen week de techniek van genoomcorrectie ter
sprake bracht in mijn cursus Evolutie van de Mens.

506431-L-bw-vanStraalen
Processed on: 14-11-2016

-179-

Vurige mensen
Komen we de komende winter door zonder vuur? Zeker niet.
Als we het vuur niet hadden waren we ten dode opgeschreven
want zonder vuur kan de kachel niet branden en komt er geen
stroom uit het stopcontact. Ook zijn we zonder vuur
overgeleverd aan rauw voedsel. Het lijkt zo logisch, maar de
beheersing van het vuur is essentieel voor ons overleven als
mens.
Des te meer valt het op dat geen enkel dier zelf vuur kan
maken en onderhouden. Het is een typisch menselijke
uitvinding. Wanneer begonnen we daar mee?
Bij mijn cursus houd ik de studenten altijd voor dat het
begin van vuurgebruik samenvalt met de oorsprong van onze
voorouder, Homo erectus, 1,8 miljoen jaar geleden. Deze
mensachtige had grotere hersenen dan de primitieve
aapmensen voor hem, maakte een nieuw soorten stenen
werktuigen en was de eerste die op jacht ging. Met hem begon
ook het eten van vlees. Hij moest wel een vuurtje kunnen
stoken!
Dit verhaal heb ik jaren volgehouden totdat ik kortgeleden
een lezing bijwoonde van prof. Wil Roebroeks, hoogleraar
Archeologie in Leiden. Het bleek dat mijn reconstructie van
het vuurgebruik zwaar leunt op Richard Wrangham, een
Engelse bioloog, die veel gepubliceerd heeft over de invloed
van koken en bakken op de evolutie van de mens.
Maar Roebroeks liet zien dat het feitelijke bewijs voor
vuurgebruik door oude mensachtigen niet sterk is. Als je kijkt
naar resten van houtskool en zwartgeblakerde stenen die
duiden op menselijk vuur kom je niet verder terug dan 300 tot
400 duizend jaar.
Het probleem voor de evolutiebiologen is dat die datum
niet samenvalt met de opkomst van een nieuwe mensachtige.
De neanderthaler bestond al en wij, Homo sapiens, nog niet.
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-180Het moet wel zo zijn dat de neanderthalers tijdens de ijstijden
de koude steppen van Europa in trokken zonder vuur. Pas
later leerden ze vuur te gebruiken.
Evolutiebiologen houden meestal het principe aan: nieuwe
soort, nieuwe gewoontes; dat wil zeggen: de grootste
veranderingen in de biologie zie je bij de overgang van de ene
soort naar de andere, niet binnen de soort. Maar mensen lijken
deze regel niet te volgen. Neanderthalers hebben het vuur pas
uitgevonden toen ze al lang en breed bestonden. Toen wij zelf
op het toneel verschenen, 200.000 jaar geleden, zagen we een
wereld waarin de beheersing van het vuur een normale zaak
was. De evolutie van vuurbeheersing staat los van de evolutie
van soorten.
Dus als u in deze koude dagen bij de warme kachel zit:
dank de neanderthalers voor hun uitvinding.
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