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Een kwart van alle universitaire en hbo-studenten woont in
Leiden, melden de statistici van ’Leiden in Cijfers’. Het ging in

2021 om 11.565 studenten. 34.751 studenten wonen ’elders’.

34.751
getal van de week

Uitwonende studenten 

Leiden ■ Mariska Kret, hoogleraar
Cognitieve Neuropsychologie en
mensapen-expert van de Universi-
teit Leiden, zette het onderzoek op
samen met promovendus Evy van
Berlo. ,,Ik vind het leuk om de
verbinding te leggen tussen men-
sen en mensapen.’’ 

De onderliggende vraag van het
onderzoek is, waarom mensen
zowel intolerant als meelevend
kunnen zijn ten opzichte van
vreemdelingen. Het onderzoek
tackelt de vraag op een bijzondere
manier: namelijk door het gedrag
van mensen te vergelijken met dat
van bonobo’s, een mensapensoort

die samen met chimpansees het
nauwst verwant is aan de mens.

Bonobo’s staan bekend als vrede-
lievende dieren, waarvan uit onder-
zoek is gebleken dat ze vreemde-
lingen eerder interessant dan span-
nend vinden. Een vergelijkend
onderzoek tussen mens en bonobo
zou dus meer inzicht kunnen ge-
ven in de menselijke achterdocht
richting vreemden. 

Bonobo’s kregen steeds twee
foto’s op touchscreens voorgescho-
teld, met op de ene een bekende
soortgenoot, en op de andere een
vreemde. De dieren op de foto’s
vertoonden emoties, zoals angst,
woede of seksuele opwinding, of
waren juist emotioneel neutraal.

Telkens verdween één van de twee
foto’s, en verscheen er in de plaats
daarvan direct een stip, die de
bonobo’s dan zo snel mogelijk
moesten aantikken. „Dit is een heel
bekend experiment, waaruit steeds
blijkt dat mensen (en andere die-
ren) sneller op de stip drukken als
die in de plaats komt van een foto
die de aandacht pakte”, aldus Kret.

Touchscreens
Voordat het onderzoek kon begin-
nen moesten de apen eerst leren
omgaan met touchscreens. „De
allereerste training begon in 2006,
voor ander onderzoek. Het kostte
vier maanden om ze te laten wen-
nen en ze de taak aan te leren. Dat
deden we door ze te belonen met
stukjes appel, bijvoorbeeld, als ze
iets goed deden”, zegt Kret. „De
bonobo’s vonden het echt prettig
en leuk als ze begonnen te begrij-
pen wat er van ze werd gevraagd,
en waren gefrustreerd als ze het
niet snapten.” 

Ook de Apenheul-bezoeker, zeg
een familie op een dagje uit, werd

gevraagd om mee te doen aan het
onderzoek. Ze kregen dan dezelfde
taak, met de uitdagende vraag
„Reageer jij sneller dan een bono-
bo?” Kret en haar collega’s kenden
deze bezoekers natuurlijk niet. Om
hen desondanks foto’s van ’beken-
den’ voor te kunnen schotelen,
vroegen zij andere familieleden
van tevoren om op de foto te gaan,
met allerlei gezichtsuitdrukkin-
gen.

Soortgenoten 
En inderdaad, zowel de mensen als
de bonobo’s drukten sneller op
stippen die verschenen bij foto’s
met een nadrukkelijke emotionele
lading. Dat is een overeenkomst
tussen bonobo’s en mensen. Een
fascinerend verschil was daarente-
gen dat mensen sneller reageerden
op stippen bij foto’s van bekende
mensen die een emotie uitten,
terwijl bonobo’s juist eerder keken
naar foto’s van vreemde soortgeno-
ten. 

Waarom? Wat sowieso een rol
speelt, is dat bonobo’s een vrij

bijzondere soort zijn. Zo hebben ze
een alfa-vrouwtje in plaats van een
alfa-mannetje, en ze zijn geëvolu-
eerd in een klein en afgeschermd
gebied in Congo, waar ze nu nog
leven. Daardoor waren ze in de
loop van hun evolutie veilig, en
hebben met weinig competitie te
maken. ,,Ik denk dat ze daarom
geïnteresseerd zijn in onbekende
groepen, en niet allereerst bang of
achterdochtig zijn.” 

Kret wil dit gedrag in de toe-
komst ook bij andere mensapen
onderzoeken. De onderliggende
vraag is dan steeds wat de evolutio-
naire verklaring is van emoties
zoals achterdocht of medeleven.
„Ik denk dat het belangrijk is om
beter te begrijpen hoe het komt dat
mensen zo bang zijn voor vreem-
den’’, zegt Kret. ,,Denk bijvoor-
beeld aan de Nederlandse reactie
op Syrische vluchtelingen ten op-
zichte van vluchtelingen uit Oekra-
ine. Als we zulk gedrag in een
evolutionair plaatje kunnen zetten,
kunnen we er beter rekening mee
houden.”

NEUROPSYCHOLOGIE Mariska Kret en Evy van Berlo testen in Apenheul reacties van mensapen op bekenden

Bonobo’s houden van vreemden

Frank Rensen
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Mariska Kret
Het klinkt onorthodox, zo’n
onderzoek in de Apenheul,
maar daar schrikt Mariska Kret
niet voor terug. Zo is ze bezig
met het ontwikkelen van een
’Tinder voor Orang-Oetans’, ook
in samenwerking met de
Apenheul en met Ouwehands
Dierenpark in Rhenen. Vorig
jaar publiceerde ze een
onderzoek naar de romantische
klik tussen mensen door
jongeren op Lowlands te laten
’blind daten’ met elektroden op
het hoofd. Voor dat laatste
project won ze, samen met
haar collega’s, een Ig Nobelprijs,
een satirische Nobelprijs voor
’onderzoek dat eerst doet
lachen, dan denken’.

Bonobo’s zijn eerder geïnteresseerd in vreemde
soortgenoten dan in bekenden. Dat blijkt uit een
nieuw onderzoek waarin bonobo’s naar foto’s van
soortgenoten keken in de Apenheul in Apeldoorn.
Mensen die deelnamen aan dezelfde studie, kwa-
men eerder schuw uit de hoek.

Neuropsycholoog en mensapenkenner Mariska Kret afgelopen zomer in boekhandel Kooyker tijdens de presentatie van haar boek ’Tussen glimlach en grimas’. FOTO TACO VAN DER EB

Natuurkundige Guido Stam
wint dit jaar de derde prijs met
bovenstaand beeld van het op-
pervlak van een siliconenchip
111. Stam legde het moment vast
waarop atomen aan het opper-
vlak bij een bepaalde tempera-
tuur een andere structuur aan-
nemen dan die in de laag daar-
onder. De atomen in de groene
gebieden ’reconstrueren’ zich-

zelf, die in de rode gebieden
doen dat niet.

De jury had wel kritiek op het
beeld. De groene en rode kleu-
ren zijn kunstmatig aange-
bracht. Dat ziet er mooi uit,
maar er zitten te veel kleurver-
schillen in, wat de onterechte
indruk geeft dat de donkere de-
len anders zijn dan de lichtere.
Ook zijn er zwarte vlekken te
zien van ’niet-geïdentificeerde
vervuiling’.

De winnaar was Rick Rodri-
gues de Mercado met een op-
name van twee huidtumoren.
De tweede plaats was voor Ro-
bert Smit, die organische kris-
tallen fotografeerde in gepola-
riseerd licht.

Wilfred Simons

LION reikt drie prijzen uit voor
mooiste foto’s in natuurkunde
Leiden ■ Het Leids Instituut
voor Onderzoek in de Natuur-
kunde (LION) looft jaarlijks een
prijs uit voor het mooiste beeld
van het actuele onderzoek. Stu-
denten en onderzoekers sturen
hiervoor foto’s of afbeeldingen
in van waarnemingen die door
een jury van voornamelijk beel-
dredacteuren van de faculteit
worden beoordeeld.

De atomen aan het oppervlak ’reconstrueren’ zichzelf. FOTO LION

Twee Europese stichtingen die
zich zorgen maken over de
volksgezondheid, Clasp en EP-
HA, deden onderzoek naar de
gevaren van koken op gas. Gas
staat bekend als een schone
energiebron, maar dat is rela-
tief. Vergeleken met hout- of
kolenstook is gas wel schoner,
maar bij elk verbrandingspro-
ces ontstaat stikstofdioxide, die
de Nieuwscheckers aanmerken
als een bron van luchtvervui-

ling. ,,Ook een gaspit in de keu-
ken produceert die stof.’’

Clasp en EPH berekenden dat
er in Nederland bijna 73.000
kinderen, jonger dan 15 jaar, met
astma zijn. Op basis van de ge-
gevens van TNO die de stichtin-
gen gebruikten, maakten de
Nieuwscheckers die rekensom
ook. Eén kanttekening is dat de
gebruikte cijfers uit 2003 zijn.
Dat lijkt lang geleden, maar uit
navraag bij TNO blijkt dat ze
nog relevant zijn. De aandoe-
ning lijkt in Europa gemiddeld
stabiel. Een afzuigkap vermin-
dert blootstelling, maar elek-
trisch koken geeft het meeste
effect.

Wilfred Simons

Nieuwscheckers bevestigen:
gasfornuizen verergeren astma
Leiden ■ De Nieuwscheckers
van de Universiteit Leiden be-
vestigen de juistheid van een
bericht dat de afgelopen weken
in de media rondging: gasfor-
nuizen kunnen inderdaad bij
kinderen astmaklachten ver-
oorzaken of verergeren. 

Koken op gas geeft stikstofdioxide. FOTO KOEN SUYK CAPITAL FEATURES ANP
jong geleerd
Annelie Cluistra studeert de master Crisis and Security
Management, waarmee ze het burgerleven nog even
uitstelt. Toch doet ze al dappere pogingen tot een
meer volwassen bestaan, met wisselend succes.

Ook ik had mijn mening
wel klaar over zo’n gala. Ik
ben ooit meegevraagd door
iemand tijdens mijn bache-
lor-studie en heb toen een
nogal ingewikkelde avond
beleefd. Die persoon bleek
mij naar een evenement te
hebben meegenomen met
meer dan honderd mensen
om ’tijd samen’ te hebben.
Hij werd dan ook erg boos
toen ik met iedereen aan
het praten was en het des-
sert miste omdat ik het
nodig vond op het dakter-
ras een vriend te vergezel-
len tijdens zijn sigaretje.
Eerlijk is eerlijk: dat was
ook niet aardig van me.
Drie jaar later kwam ik de
galadate tegen en hebben
we het gelukkig uitgespro-
ken. Eind goed al goed.

Behalve dus met mijn
beeld van gala’s. Die was ik
toch een beetje gaan asso-
ciëren met veel stilzitten, je
houden aan regels en luis-
teren naar semi-grappige
speeches van mensen die
zichzelf heel stoer vinden.
Ik stond dan ook niet te
springen naar het gala van
mijn eigen vereniging te
gaan. Maar ja, twee lichtin-
gsgenoten zaten in de
commissie en het hele
dispuut ging, dus voort
met de geit. Oud-huisge-
noot Reinier ging mee als
partner in crime, huidig
huisgenoot en oud-be-
stuurder Mirthe zou mijn
make-up doen. Naast een
nieuw gezicht leverde zij
me ook gratis tips.

,,Vorig jaar heb ik met
mijn oud-bestuur zitten
rellen’’, vertelde ze vrolijk,
,,omdat we geen bestuur
meer waren en dus niet
meer verantwoordelijk
waren.’’ Nieuwsgierig
trok ik voorzichtig een
wenkbrauw omhoog.
Mirthe zag mijn beweging
en verduidelijkte: ,,We

hebben nogal wat flessen
wijn gestolen.’’ Van schrik
bewoog mijn hoofd een
beetje, en terwijl Mirthe
hem rustig weer de juiste
kant opduwde vroeg ik
geschokt: ,,Toch niet van
de bar?!’’

Mirthe moest lachen.
,,Nee joh, van elkaar! Om-
dat we uiteraard geen alco-
holcultuur willen, is de
hoeveelheid drank per
koppel beperkt. Maar om-
dat er tijdens het diner
foto’s van iedereen ge-
maakt worden, steelt ieder-
een drank van andermans
tafel. Je moet dus altijd je
fles en wijnglas goed in de
gaten houden.’’

Als ze niet net bij mijn
kin bezig was geweest, was
mijn lach van oor tot oor
gegaan. Ook al vond ik het
een beetje schokkend, het
klonk veel beter dan die
stijve bedoening van vorige
keer! Opgewonden vertelde
ik het nieuws aan mijn
broer, die de nodige gala’s
heeft meegepakt.

,,Dat doen we bij ons ook
hoor, is toch normaal?’’
merkte hij nonchalant op.
Beteuterd blies ik de af-
tocht in: helaas niets
nieuws onder de zon. Maar
van het gala heb ik van het
begin tot het eind genoten.

Jong geleerd: Gala

Gala

De gala’s van studentenverenigingen hebben een con-
troversiële reputatie. Net als verenigingen zelf overi-

gens. Enorme kosten, wangedrag, ’alle vrouwen zijn hoe-
ren’: studenten doen goed hun best de boel zo slecht
mogelijk op de kaart te krijgen.


