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De serene rust in apen-
dierentuinDeApen-
heul inApeldoorn
wordt af en toe onder-
broken door een hoog
gegil. Op een grasveld-

je zit een bonobomet haar dochter in
het zonnetje. Twee jongemannetjes
spelenmet een touw.
Een andere bonobo is driftig bezig

haar opgezette geslachtsdelen te be-
studeren. Het is duidelijk bronstijd.
PsycholoogMariska Kret aan-
schouwt het tafereel op deze zonnige
dagmet een glimlach.
Kret probeert de emoties vanmen-

sen te begrijpen door diersoorten te
bestuderen die het dichtst bij de
mens staan, de chimpansee en de
nauwaande chimpansee verwante
bonobo. “Zo kom je erachter hoe
mens-eigen onze emoties zijn.”
Kret ontdekte dat niet alleenmen-

sen,maar ook chimpansees sneller
worden in het uitvoeren van taken
als zij foto’s van bange of boze soort-
genoten te zien krijgen. Vermoedelijk
gaat het omeen oudmechanisme dat
ons in staat stelt voor ons leven te
vechten of vluchten.
Nu leidt Kret een vergelijkbare stu-

die,maar dit keermet bonobo’s inDe
Apenheul. Het is het allereerste on-
derzoek naar emotionelewaarne-
ming bij dezemensaap.
Kret gebruikt een taak die ook

wordt toegepast bijmenselijke proef-
personen. “Pas als je de soorten di-
rectmet elkaar vergelijkt op basis
van exact dezelfde taak, kun je echt
zienwaarin hun reacties op emotio-
nele soortgenoten overeenkomen en

waarin ze verschillen. Dat is een
mooie aanvulling op observatieon-
derzoek en op studiesmet hersen-
scans. Ik zie bonobo’s nog niet zo
snel de scanner instappen.”
Een klein zwart aapjemet een ver-

terende blik geeft een demonstratie
vanKrets experiment. Het is de zesja-
rige Yahimba. Ze zit in de binnen-
ruimte tussen twee houten schotten
en krijgt telkens een stip op een
touchscreen te zien, daarna een af-
beelding en danweer een stip. Bij de
tweede stipmoet Yahimbahet
schermaanraken,waarna ze auto-
matischwordt beloondmet een stuk-
je appel of rozijn.
Op de foto’s staan neutrale of emo-

tionele scènesmet andere bonobo’s.
Denk aan bonobo’s die elkaar vlooi-

en,maar ook aan strijdende of pa-
rende bonobo’s. De afbeeldingen
schieten voorbij, het is nauwelijks te
zienwat er op staat. “Opdiemanier
kunnenwe onderzoeken of Yahimba
onbewust sneller reageert op foto’s
met emotionele lading,” legt Kret uit.
Yahimba is tegelijk ook de laatste

geteste aap van dit experiment. Kret
hoopt de eerste testresultaten eind
juni binnen te hebben. Aande hand
daarvan bepaalt ze hoe het vervolg-
experiment, dat in oktober van start
gaat, eruit zal zien.
Met een verfijnde vingerbeweging

raakt Yahimba vliegensvlug het
schermaan; haarmotorische vaar-
digheden ogen beter danmenig vol-
wassene.Maar het trainen ging niet
van een leien dakje. Onderzoeksas-

sistent Linda Jaasmaheeft alle apen
getest, om ze aan een vaste onder-
zoeker te latenwennen. “Wedwin-
gen de apenniet.We roepen ze op en
danmaar hopendat ze die dag zin
hebben,” zegt Jaasma.
Het lastigstewas nog de andere

apenweg te houden vanhet beeld-
scherm. “Wehebben ze echtmoeten
paaienmet voedsel om te voorkomen
dat ze de onderzochte aap niet steeds
uit zijn taak haalden.”
Bonobo’s zijn echte groepsdieren

met een complex, hiërarchisch sys-
teemwaar verassend genoeg geen al-
famannetje,maar een alfavrouwtje
heerst. Dit komt omdat vrouwtjes el-
kaar te hulp schieten bij een strijd
tussen eenmannetje en vrouwtje.
Ook gebruiken bonobo’s seks om

conflicten op te lossen.
De hiërarchie doet een beetje den-

ken aanhet hindoeïsme. Buiten zit
een bonobo een stukje van de groep
af, eenzaamen alleen. Het is het
laagsterangmannetje, de paria onder
de bonobo’s. “Deze aap genaamdBo-
lombohebbenweniet volledig kun-
nen testen,” vertelt Kret. De bono-
bo’s zagenhet testhokje tochwel als
een eer en ze staan paria’s dit soort
privileges niet toe. Bolombowaagde
zich nog niet eens in de buurt van het
computerhuisje.
Ook Zamba, een bonobo die nor-

maal gesproken goed leerbaar is,
zakte voor het touchscreen-experi-
ment. “Vermoedelijk vond Zambade
echte bonobo’s interessanter dan die
op de foto.”

Jeugd van tegenwoordig
bestaat niet
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Natuurlijke vezels zijn
prima grondstof voor
bouwmaterialen
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Genen spelen rol bij
afweer tegen muggen
De kans dat eenmug je bijt, hangt af
van je genen. Uit een tweelingstudie
vanBritsewetenschappers, gepubli-
ceerd inPlos One, blijkt dat sommige
mensen een genetische component
bezittenwaardoor zij hun lichaams-
geur zodanig kunnen aanpassen dat
die hen beschermt tegenmuggen-
beten.

Resistente bacteriën niet
voortdurend resistent
Bacteriënmet eenmatige resistentie
tegen antibiotica zijn gedurende een
korte periode toch vatbaar voor die
medicijnen. Onderzoekers van de
AmerikaanseDukeUniversity ont-
dekten dat de bacteriën na een dosis
antibiotica een volgende dosis tijde-
lijk niet aankunnen. Na die periode
worden zewel volledig resistent.

Seismologen ontdekken
rots onder supervulkaan
Amerikaanse seismologenhebben
een enorme, deels gesmolten rots
ontdekt onder de Yellowstone-super-
vulkaan. Datmeldtwetenschaps-
stijdschrift Science. De rots bevindt
zich op 20 tot 45 kilometer diepte in
een voorheen onbekendmagma-
reservoir. De aanvoer naar de vul-
kaan is nu volledig in kaart gebracht.
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Stekels van dino waren
geslachtsafhankelijk
Voor het eerst hebben paleontologen
een anatomisch kenmerk gevonden
datmannetjesdino’s van vrouwtjes
onderscheidt. De vormvande stekels
van de stegosaurus blijkt geslachts-
afhankelijk te zijn, volgens een pu-
blicatie inPlos One.Waarschijnlijk
horen brede stekels bijmannetjes en
lange bij vrouwtjes.

wetenschap

Zoekennaar de aap in demens
PsycholoogMariska
Kret onderzoekt hoe
bonobo’s reageren op
lichaamstaal van
soortgenoten. Het
onderzoekmoet
bijdragen aan een
beter inzicht in hoe de
mensmet emoties
omgaat.

Emotie Onderzoek bij primaten naar reactie op lichaamstaal

Een van de bonobo van De Apenheul achter het schermmet de emotietest. FOTO DE APENHEUL


