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Er gaat geen dag voorbij zonder dat we te maken hebben met 
emoties. Voor elk sociaal dier, de mens incluis, is het belangrijk om 
deze te herkennen. Kret heeft een innovatief onderzoeksprogramma 
opgezet waarin de functie, het mechanisme, de ontwikkeling en de 
evolutie van emotie bestudeerd worden (zie www.mariskakret.com). 
Haar onderzoek heeft laten zien dat uitingen van emotie invloed 
hebben op het gedrag van interactiepartners. Vaak beïnvloeden 
subtiele signalen waar we geen controle over hebben het gedrag van 
interactiepartners. Zo kan een vergroting van de pupillen zorgen 
voor vertrouwen tijdens economic games en is het synchroon 
lopen van de harstlag van twee mensen tijdens een blind-date 
een graadmeter voor het succes ervan. Met inzet van technieken 
variërend van fysiologische metingen, fMRI, eyetracking, 
hormonale analyses en gedragsobservatietechnieken wordt het 
mechanisme bloot gelegd. De bestudering van mensen met diverse 
klinische achtergronden en emotionele problematiek en het 
gebruik van virtual reality technieken, dragen verder bij aan de 
kennis over het mechanisme. Vergelijkingen tussen kinderen en 
volwassenen en mensen en mensapen geven respectievelijk inzicht 
in de ontwikkeling en evolutie van emotioneel gedrag. 
Voor haar onderzoek ontving Kret diverse ondersbeurzen zoals van 
de Japan Society for the Promotion of Science (2010), NWO VENI 
(2014), NWO Talent (2015), Templeton World Charity Foundation 
(2017), NWO VIDI, NWO ORA, ERC Starting (2018), ERC- Proof 
of Concept (2022), en onderscheidingen inclusief de ERC Public 
Engagement en de Ig-Nobel Prize (2022).
Kret publiceerde ruim 100 wetenschappelijke artikelen, inclusief 
enkele veel geciteerde reviews en empirische artikelen in Nature 
Human Behavior en The Proceedings of the National Academy 
of Sciences. Recentelijk verscheen haar succesvolle populair 
wetenschappelijke boek ‘Tussen glimlach en grimas. Uitingen van 
emoties bij mens en dier’. 
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Uitingen van emotie in mens en dier

Geachte Rector Magnificus, leden van het College van Bestuur. 
Geachte decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen, ge-
waardeerde collega’s. Lieve familie en vrienden,

Anderhalf jaar geleden zat ik op de bank mijn zoontje Raaf te 
voeden. Ik vroeg mij af hoe het zou zijn om dat op z’n kop te 
doen. In een knus, stikdonker holletje samen met 100 andere 
vrouwen die tegen mij aangeplakt zitten en tegen hun kind 
kletsen. Ik probeerde mij in te beelden wat het zou betekenen 
om een vleermuis te zijn. In 1974 publiceerde de Amerikaanse 
filosoof Thomas Nagel een invloedrijk werk met de titel ‘What 
is it like to be a bat’ [1]. Hij stelde dat het als mens onmogelijk 
is om te ervaren hoe het is om een vleermuis te zijn, want 
met ons lichaam zijn we niet in staat om uren op onze kop 
te hangen, te vliegen, of via echolocatie insecten uit de lucht 
te happen. Ik heb twee gedachten: 1) wat een uniek dier is de 
vleermuis, dat die dat allemaal kan; 2) ís het zoals Nagel aan-
neemt onmogelijk om te doorgronden wat een individu van 
een andere diersoort voelt? Deze tweede vraag zet me aan het 
denken over onderzoek bij mensen: 3) Zijn emoties überhaupt 
meetbaar in de mens? Voordat ik verder in zal gaan op deze 
vragen, wil ik eerst iets meer achtergrond geven bij de rode lijn 
die door mijn onderzoek loopt: uitingen van emotie.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we emoties ervaren, uiten, 
of de uitingen van emotie bij anderen waarnemen. Sommige 
emoties, zoals angst, uiten zich in basale reacties, die we in 
vrijwel alle diersoorten aantreffen [2]. Ze zijn over het alge-
meen nuttig en vormen de basis voor een snelle stressreactie, 
waarmee ze de kans op overleving in bedreigende situaties 
vergroten. Een voorbeeld hiervan is dat je onmiddellijk, zon-
der erover na te denken, wegduikt als er een groot voorwerp 
naar je hoofd gekeild wordt. Je ogen sperren zich automatisch 
wijd open, wat perceptuele voordelen heeft [3]. Emoties zijn 
vaak de drijvende kracht achter morele, politieke, artistieke en 
zelfs gewone, simpele alledaagse beslissingen. Emoties helpen 
ons vaak, hoewel niet altijd, om de juiste keuzes te maken [4]. 
Hierdoor hebben ze niet alleen impact op het individu, maar 

op het gehele sociale leven om het individu heen. Omdat 
emoties zo essentieel zijn, uiten sociale dieren deze op ver-
schillende manieren. Groepsgenoten profiteren daar van. Een 
angstige gezichtsexpressie alarmeert een ander bijvoorbeeld op 
de aanwezigheid van gevaar. Een uiting van verdriet maakt dat 
een ander troost kan bieden, wat de sociale cohesie binnen een 
groep versterkt. Niet iedereen reageert of uit zich hetzelfde. Bij-
voorbeeld, in eenzelfde situatie zullen mensen met een agres-
sieve stoornis eerder tot de aanval overgaan, terwijl individuen 
die sociaal angstig zijn in hun schulp kruipen.

Niet alle emoties worden geuit. Jaloezie is hier een voorbeeld 
van. Het speelt zich vooral af in het hoofd. Ik onderzoek met 
name de emoties die we kunnen observeren [5]. De bestaande 
literatuur richt zich vooral op expliciete, prototypische ge-
zichtsexpressies van het soort dat je zelden ziet in het dage-
lijks leven. In dit klassieke onderzoek gaat het meestal om de 
perceptie van de emotionele uitingen van een ander. Omdat 
het als het om mensen gaat praktisch en ethisch gezien lastig 
is om échte uitingen van emoties te gebruiken, worden ac-
teurs ingezet die proberen om angstig of verdrietig te kijken, 
waarvan vervolgens foto’s worden gemaakt die in onderzoek 
worden gebruikt. De ecologische validiteit van deze traditie 
valt te betwijfelen. Daarnaast zijn de labels die gebruikt worden 
te simplistisch om de realiteit accuraat te weerspiegelen. Een 
persoon die de loterij wint voelt zich waarschijnlijk blij. Ie-
mand die zijn kind zijn eerste stapjes ziet maken ook. Maar de 
gezichtsexpressie zal compleet anders zijn. Hoe zien echte, niet 
geacteerde uitingen van emotie er in het dagelijks leven exact 
uit? Wat gebeurt er in het gezicht, de lichaamshouding, de 
hartslag, of bijvoorbeeld de pupilgrootte als iemand emotioneel 
is? En: hoe ervaren anderen dit totaalpakket? Hierover is ver-
bazingwekkend weinig bekend, maar deze openstaande vragen 
vormen de basis van mijn onderzoek.

Vragen over emoties en hun uitingen kunnen vanuit diverse 
perspectieven belicht worden. De Leidse hoogleraar Niko 
Tinbergen schreef in 1963 een wereldberoemd betoog dat 
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bekend staat onder “de vier waarom vragen” [6]. Tinbergen 
stelde dat elke vorm van diergedrag (waaronder het gedrag 
van onze eigen soort) het best onderzocht kan worden door te 
kijken naar de huidige functie, het mechanisme, de ontwikke-
ling en de evolutie. Het onderzoek van mijn onderzoeksgroep 
CoPAN (Comparative Psychology and Affective Neuroscience, 
tevens de titel van mijn leeropdracht) borduurt voort op dit 
inzicht door klinische populaties, mensen met een verschil-
lende culturele achtergrond en van uiteenlopende leeftijden te 
onderzoeken. Tenslotte geven vergelijkingen tussen mensen en 
mensapen belangrijke evolutionaire inzichten.

De mens is niet uniek
De mens is uniek, aldus de mens [7]. Uniek, vooral, in de grote 
waarde die we hechten aan ons uniek-zijn. We etaleren onze 
zogenaamd unieke eigenschappen graag: van het gebruik van 
gereedschap werd ooit gedacht dat dit een unieke eigenschap 
van Homo sapiens was, maar Prof. Jane Goodall liet ons zien 
dat chimpansees dat ook doen [8] [Figuur 1]. Hetzelfde geldt 
voor het maken van vuur [9], lopen op twee benen [10] en taal 
[11]. Nu blijkt dat geen van deze eigenschappen uniek men-
selijk zijn, wordt gezegd dat de combinatie van al die zaken 
onze soort uniek maakt. Charles Darwins evolutietheorie bood 
een krachtig tegenverhaal tegen de scala naturæ [12]. Door te 
stellen dat mensen dieren zijn, herdefinieerde hij de plaats van 
de mens in de natuurlijke wereld, wat hem niet in dank werd 
afgenomen. Je zou denken dat mensen zich hier na anderhalve 
eeuw overheen zouden hebben gezet. Niets is minder waar: 
nog steeds denken velen dat onze soort schittert aan de top van 
de evolutie. Maar er is geen top, want evolutie stopt niet zolang 
de aarde draait: onze eigen soort evolueert nog steeds en elke 
dag ontstaan er nieuwe diersoorten waarvan slechts een deel 
wordt ontdekt.

Figuur 1. Deze chimpansee heeft een twijgje dusdanig bewerkt zodat 
ze makkelijk voedsel uit de holte kan halen. In het wild gebruiken 
chimpansees dit soort gereedschap om termieten te vangen.

De Corona-pandemie heeft ons allen geraakt. Toen begin 2020 
de ernst tot ons doordrong, was de eerste schuldige die werd 
aangewezen de vleermuis, de tweede een land ver weg van ons 
toen nog relatief vredige Europa, China. We kijken liever naar 
anderen, tenzij er iets te halen valt. Stel, er landt een ruimte-
schip met buitenlandse wezens op aarde. Wie sturen we om 
hen te verwelkomen? Ik stel deze hypothetische vraag aan mijn 
studenten. Koning Willem Alexander, oppert er één. President 
Biden, stelt een ander voor. ‘Misschien een diplomaat?’ vraagt 
een derde. Ik doe ook een voorstel: de orka Morgan die in 2010 
opdook in Harderwijk. Het zal u niet verwonderen dat ik in de 
eerste plaats voor een vrouw kies. Onlangs bewonderde ik haar 
in haar verblijf op Tenerife. Ze lijkt me met haar reiservaring, 
goede communicatievaardigheden, aanpassingsvermogen en 
doorzettingsvermogen dé ambassadeur der aarde. Wie zegt dat 
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de buitenaardse wezens geïnteresseerd zijn in mensen? Mis-
schien zijn ze afgekomen op de verreikende signalen van orka’s 
of walvissen. De arrogantie om onszelf beter te voelen dan 
dieren is ronduit dom. Iedere dag sterven er meer dierensoor-
ten uit dan dat er bijkomen. Het ironische is dat juist de soort 
die zó geroemd wordt om zijn wijsheid, hier debet aan is.

Ooit leefden er verschillende soorten van het geslacht Homo. 
Dat idee, én het feit dat hun leefgebieden overlapte, heeft me 
altijd gefascineerd. Ik was een jaar of elf en las de prehisto-
rische roman ‘De stam van de holenbeer’ van Jean Auel. Het 
meisje Ayla, een vroege Homo sapiens, raakt haar familie kwijt 
en wordt na allerlei avonturen opgenomen door een groep 
mensen van de soort Homo neanderthalensis. Met een van 
hen krijgt ze een kind. Vele jaren later toonde de wetenschap 
inderdaad aan dat Europeanen (inclusief voormalige Europe-
anen zoals Amerikanen) en Aziaten een paar procent DNA 
afkomstig van neanderthalers in zich hebben en dat er naast 
deze kruisbestuiving van genen ook een uitwisseling van tech-
nologische kennis heeft plaatsgevonden [13]. Maar hoe dach-
ten neanderthalers over de sapiens en andersom? Hoe stonden 
deze oermensen in het leven? Dat de neanderthaler niet past 
in het beeld van bruut dat we lang van hem hadden, laat de 
Leidse hoogleraar Marie Soressi zien in haar recente onder-
zoek [14]. Ze hadden gereedschappen die nog steeds gebruikt 
worden, taal, kunst, en grotere hersenen dan wij. Emoties en 
gevoelens fossiliseren helaas niet. Als dat wel het geval was 
geweest, dan was ik misschien wel archeoloog geworden. Om 
tóch inzicht te krijgen in de evolutie van sociaal gedrag kun-
nen we vergelijkingen maken tussen de soorten die nu nog 
leven. Dat inzicht kreeg ik dankzij de Japanse primatoloog 
Prof. Tetsuro Matsuzawa, die mij de kans heeft gegeven om 
mijn nieuwsgierigheid naar evolutie om te zetten in toetsbare 
onderzoekshypothesen. Mijn postdoctorale onderzoek aan 
het primateninstituut van de Universiteit van Kyoto heeft mijn 
carrière een nieuwe wending gegeven. Sindsdien richt ik mijn 
onderzoek niet alleen meer op de mens, maar ook op andere 
mensapen: de orang-oetan, bonobo, chimpansee en gorilla.

De evolutionaire tak waar de moderne mens uit is voortgeko-
men is relatief recentelijk afgesplitst van de tak van de voorou-
ders van de moderne bonobo en chimpansee [15]. We lijken 
dus meer op hen, dan dat bijvoorbeeld gorilla’s en bonobo’s op 
elkaar lijken [Figuur 2.]. Deze vijf soorten hebben allemaal een 
unieke sociale structuur: gorilla’s leven in harems geleid door 
een supersterke zilverrug, bonobo’s hebben een alfa-vrouw 
aan de top, chimpansees een man, orang-oetans zijn relatief 
vaak op zichzelf, en de doorsnee Westerse mens leeft vandaag 
de dag in gezinsverband. Ook hun evolutionaire pad is uniek. 
Bonobo’s lijken het in vergelijking met de rest relatief mak-
kelijk te hebben gehad in een omgeving met weinig roofdieren 
en voldoende voedsel. Waarschijnlijk is dat de reden waarom 
zij weinig competitief zijn en graag met elkaar delen [16]. Een 
uniek evolutionair verleden leidt tot unieke eigenschappen, een 
gedeelde voorouder, tot overeenkomsten in gedrag. Nadenken 
over waarom we de dingen doen zoals we ze doen – waarom 
was dit in het verleden en/ of het heden nuttig? – helpt ons be-
grijpen waarom bepaalde eigenschappen in sommige soorten 
voorkomen, en in andere niet. 

Figuur 2. Evolutionaire stamboom van hedendaagse soorten mensapen.
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Samen met archeologe Dr. Larissa Mendoza Straffon (Univer-
siteit Leiden) onderzocht ik waar de glimlach vandaan komt en 
waar deze uitdrukking in ons evolutionaire verleden voor dien-
de en heden ten dage voor dient [17]. Deze zoektocht bouwde 
voort op het beroemde werk van Prof. Jan van Hooff (Universi-
teit van Utrecht), die aantoonde dat de glimlach afstamt van de 
‘bared teeth display’ [18]. In verschillende primatensoorten is 
dit een uiting van angst, ondergeschiktheid, of affiliatie, afhan-
kelijk van de context. De glimlach en het angstgezicht kennen 
overeenkomsten en als we kijken naar kunst gemaakt over 
vele millennia heen, dan zien we dat deze expressie voorkomt 
op de boeg van boten, boven huizen, in maskers, en dient om 
allerlei gespuis af te weren [Figuur 3]. Dat uitingen van emotie 
zoals de glimlach verschillende functies hebben en in bepaalde 
situaties anders geïnterpreteerd worden dan in andere, wil niet 
zeggen dat er geen universele basis is, wat sommige onderzoe-
kers wel beweren [19]. In samenwerking met mijn fantastische 
team aan onderzoekers en samenwerkingspartners tracht ik 
de unieke emotionele eigenschappen van mensapen in kaart te 
brengen.

Doorgronden wat een individu van een andere diersoort voelt
Mensen die mij kennen weten dat het woord ‘onmogelijk’ bij 
mij zorgt voor een enorme drive om het tegendeel te bewijzen. 
Thomas Nagel’s stelling dat het ónmogelijk is om te weten hoe 
het is om een ander dier te zijn, is een drijfveer van mijn on-
derzoek. Kunnen we een dier enkel doorgronden als ons li-
chaam dezelfde vorm heeft als die van het dier? Gregor Samsa, 
de hoofdpersoon in het beroemde verhaal ‘die Verwandlung’ 
van Franz Kafka, overkwam het. Op een dag werd hij wakker 
als insect. De familie had moeite met de gedaantewisseling en 
besprak manieren om van het “vieze beest” af te komen. Dat 
stilletjes aanhorende, besloot Gregor om zijn familie van zijn 
aanwezigheid te verlossen, en te sterven.

In zijn hoofd bleef Gregor ‘mens’, maar de familie begreep hém 
niet meer, de verbinding was verbroken omdat de buitenkant 
te afwijkend was. Het is doorgaans het makkelijkst om ons 
in te leven in anderen die op ons lijken. Dit geldt voor onze 
soortgenoten in vergelijking met andere dieren, maar ook voor 
andere mensen die uit dezelfde cultuur komen of van dezelfde 

Figuur 3. Links: Twee bonobo’s laten in een stressvolle situaties een bared teeth display zien. Rechts: Gargoyle (waterspuwer) uit de 13e eeuw op de Notre 
Dame van Dijon.
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leeftijd of geslacht zijn. Het herkennen van emoties gaat mak-
kelijker bij mensen die we tot onze ‘ingroup’ rekenen, dan bij 
mensen die behoren tot ‘de outgroup’ [20]. Behalve als het gaat 
om negatieve uitingen van emotie. Dit bleek ook uit mijn eigen 
onderzoek. Proefpersonen herkennen negatieve emoties beter 
bij vrouwen die een niqab dragen in vergelijking met vrouwen 
met een muts op en een wollen sjaal om [21]. Samen met Prof. 
Agneta Fischer (Universiteit van Amsterdam) heb ik dit feno-
meen verder onderzocht, onder andere onder vrouwen in de 
Verenigde Arabische Emiraten [22]. In mijn onderzoek met 
Prof. Carsten de Dreu hebben we laten zien dat het effect van 
‘groep’ invloed heeft op het spiegelen van uitingen van emoties, 
zelfs als dat op een volledig onbewust niveau plaatsvindt, zoals 
het spiegelen van pupilgrootte [23]. De invloed van groepslid-
maatschap op het uiten en spiegelen van emoties, zorgt voor 
een verhoogd vertrouwen in en een betere samenwerking met 
de ingroup, niet met de outgroup.

Gelukkig laat ander onderzoek zien dat contact met de out-
group het negatieve effect vervaagd [24]. Dus, door ons meer 
open te stellen voor mensen die anders zijn dan wij, leren we 
hen beter te doorgronden. Juist van hen met een andere ach-
tergrond kunnen we leren. Bonobo’s lijken dat intuïtief al te 
begrijpen. Als ze de kans hebben om voedsel te delen met een 
soortgenoot die ze niet of nauwelijks kennen, dan doen ze dat 
liever dan met iemand die ze goed kennen [25]. Mijn toenma-
lige promovendus Evy van Berlo en ik toonden aan dat mensen 
vooral aandacht hebben voor de emoties van hun vrienden 
en familie, maar dat bonobo’s met name oog hebben voor de 
emoties van onbekende bonobo’s [26]. Empathie op kunnen 
brengen voor individuen die verder van je afstaan is een kracht 
om trots op te zijn en iets om na te streven. Wij zijn daar toe 
in staat. We helpen vluchtelingen uit verre landen om hun 
leven in ons land opnieuw op te bouwen. Maar als we moeten 
kiezen tussen Oekraïners of Syriërs, dan geeft de meerderheid 
de voorkeur aan de eerste groep. Diversiteit en inclusiviteit zijn 
thema’s waar ik waarde aan hecht. Dit is gereflecteerd in de 
vele nationaliteiten van de mensen in mijn onderzoeksgroep 

(Australië, Korea, Indonesië, Mexico, Brazilië, Turkije, Tsje-
chië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, en Nederland) en 
in hun wetenschappelijke achtergrond (psychologie, biologie, 
computerwetenschappen, archeologie). Divers is ook de groep 
die ik bereik met mijn onderzoek. Door mijn onderzoek buiten 
de universiteit te brengen, naar dierentuinen, festivals, scholen, 
achterstandswijken en over de grenzen heen te tillen, streef ik 
inclusiviteit actief na. Ik hoop dat we met elkaar tot veel ver-
nieuwende ideeën en inzichten komen.

Charles Darwin publiceerde in 1872 een beroemd werk met de 
titel ‘The Expression of the Emotions in Man and Animals’. In dit 
boek benadrukte hij de continuïteit tussen mensen en andere 
diersoorten in hoe zij hun emoties uiten. Als twee individuen 
van verschillende soorten dezelfde gezichtsexpressie laten zien, 
dan is de kans groot dat dit een uiting is van dezelfde onderlig-
gende emotie. Deze waarschijnlijkheid neemt toe naarmate 
de twee soorten sterk aan elkaar verwant zijn zoals mensen en 
chimpansees, muizen en ratten of kraaien en raven [27]. Er zijn 
veel parallellen in hoe mensen en chimpansees hun emoties 
uiten. Sommige onderzoekers zijn bang om menselijke eigen-
schappen, zoals het gevoel van blijdschap, toe te schrijven aan 
andere dieren. Maar als de gezichtsexpressie en lichaamstaal 
tussen chimpansee en mens hetzelfde zijn en passen bij de 
context, neem spel, dan sla je als wetenschapper de plank mis 
door níet over blijdschap te spreken. De wetenschapper maakt 
zich schuldig aan ‘antropodenial’, een ontkenning van gedeelde 
eigenschappen [28]. Deze term is een kritiek op de angst voor 
antropomorfisme, het toekennen van menselijke eigenschappen 
aan dieren. Als we hetzelfde zien, is het belangrijk om dezelfde 
termen te gebruiken voor het interpreteren van menselijk ge-
drag als dat van andere soorten, zeker naast verwante soorten 
[29]. Als je bij mensen spreekt van blijdschap en bij chimpan-
sees over het samentrekken van de mondhoeken, dan staat dat 
een eerlijke vergelijking in de weg.

Toch is antropomorfisme wel iets om op bedacht te zijn. Na de 
publicaties van Charles Darwin was men in het begin van de 
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twintigste eeuw enorm geïnteresseerd in dierlijke intelligentie. 
In die tijd trok de Duitse wiskundeleraar Wilhelm von Osten 
veel bekijks met zijn paard, bekend onder de naam ‘Slimme 
Hans’. Het nieuws dat Hans geleerd zou hebben om op te tel-
len, af te trekken, te vermenigvuldigen, te delen, met breuken 
te werken, tijdstip en datum aan kunnen geven en nog veel 
meer, bereikte zelfs de New York Times. Von Osten zou Hans 
bijvoorbeeld vragen: “Als de achtste dag van de maand op een 
dinsdag komt, wat is dan de datum van de volgende vrijdag?” 
Hans antwoordde door elf keer met zijn hoef te tikken. De gro-
te publieke belangstelling voor Slimme Hans bracht de Duitse 
onderwijsraad ertoe een commissie in te stellen om Hans te 
onderzoeken. Deze 13-koppige adviesraad bestond onder meer 
uit een dierenarts, een circusmanager, een cavalerieofficier, 
onderwijzers en een dierentuindirecteur. Het lukte hen niet het 
mysterie te ontrafelen en de klus werd door gegeven aan Oskar 
Pfungst. Deze vergelijkend bioloog en psycholoog ontdekte dat 
de houding en gezichtsuitdrukking van de vraagsteller ver-
anderden naarmate het juiste getal in de buurt kwam. Op het 
moment dat de laatste, juiste, tik van de paardenhoef klonk, 
maakte de vraagsteller een opwaarts knikje met het hoofd. 
Hierdoor stopte Hans met tikken en had hij daarmee het juiste 
antwoord te pakken. Het verhaal gaat dat van Osten nooit 
heeft geloofd in deze verklaring en overtuigd was van de ma-
thematische intelligentie van het paard. Als wiskunde-fanaat 
zag hij over het hoofd dat het paard tot nog iets veel groters in 
staat was dan waar de meesten onder ons toe in staat zijn: met 
zóveel aandacht en precisie niet-verbale signalen oppikken van 
individuen behorende tot een andere diersoort. Door Slimme 
Hans puur en alleen door de tunnelvisie van zijn menselijke 
bril te bekijken zag hij niet hoe sensitief zijn paard was voor 
sociale signalen. De mens staart zich vaak letterlijk blind op 
menselijke eigenschappen en mist daardoor allerlei bijzondere 
eigenschappen waar andere dieren in uitblinken en waar we 
van zouden kunnen leren. In mijn onderzoek waak ik voor 
antropomorfisme door bij gedrag dat te observeren is met het 
blote oog, het mechanisme zoveel mogelijk bloot te leggen. Met 
de moderne meetapparatuur van nu hadden we Hans’ oogbe-

wegingen kunnen volgen, of hersenactiviteit kunnen meten 
en eerder kunnen ontdekken dat hij een sociaal intelligent in 
plaats van een mathematisch intelligent dier was. Kortom: elke 
diersoort is uniek, en heeft dus ook een unieke manier om zich 
te uiten en om de signalen van anderen op te pikken. Tegelij-
kertijd bestaat er een grote, gedeelde basis die we niet mogen 
negeren.

In tegenstelling tot uitingen van emotie kun je gevoelens niet 
met het blote oog observeren omdat ze zich afspelen in het 
hoofd. Ik zie gevoelens als de bewustwording en interpretatie 
van onze emoties en andere lichamelijke gewaarwordingen. 
Toch denk ik dat we met slimme experimenten inzicht kun-
nen krijgen in wat er speelt op het gevoelsniveau. Zeker de 
mensapen, onze naaste verwanten, zal ik gevoelens niet snel 
ontzeggen tot het tegendeel onomstreden bewezen is. Het lijkt 
mij onwaarschijnlijk dat de mens als enige diersoort op aarde 
gevoelens heeft en zich bewust is van zijn emoties. Mensen kun 
je vragen naar emoties en gevoelens, maar de informatie die 
daarmee verkregen wordt is niet altijd betrouwbaar. Het blijkt 
vaak dat mensen niet goed weten wat ze voelen. Soms hebben 
ze een therapeut nodig die hen daarbij helpt. Bovendien is er 
een barrière om onze diepste gevoelens met anderen te delen. 
We willen dat anderen denken dat het goed met ons gaat. Om 
deze redenen probeer ik op een indirecte manier emoties te 
onthullen. Ik zal hier twee voorbeelden van geven. 

Één van de indirecte maten waar ik graag naar kijk is aandacht. 
Hetgeen ons bezig houdt, of relevant is, trekt doorgaans onze 
onmiddellijke aandacht en houdt deze langer vast. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat de aandacht van mensen snel wordt 
getrokken door uitingen van emotie [30]. Samen met mijn 
toenmalige onderzoeksassistent Linda Jaasma onderzocht ik 
of dit bij de bonobo’s in Apenheul ook het geval was. We in-
stalleerden een touchscreen, lieten de dieren wennen aan het 
scherm, en maakten de individuen die dat wilden stap voor 
stap middels kleine beloningen duidelijk wat de bedoeling was. 
Op het scherm verscheen een zwarte stip, die ze mochten aan-
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raken. Vervolgens verschenen er twee foto’s, één neutrale, en 
één emotionele. Één van de twee werd vervangen door een stip, 
die weer aangetikt diende te worden. Het bleek dat de bonobo’s 
dat sneller deden als de stip een emotionele foto verving, dan 
een neutrale, omdat hun aandacht al gericht was op de juiste 
plek [31]. In vervolgonderzoek van Evy van Berlo maakten we 
gebruik van eyetracking [Figuur 4]. Met een speciale camera 
konden we precies zien waar ze naar keken en hoelang. Hieruit 
bleek dat de aandacht van de bonobos niet alleen onmiddellijk 
getrokken werd door de emoties van soortgenoten, maar ook 
dat deze hierdoor langer werd vastgehouden. Bij de chimpan-
sees van de Universiteit van Kyoto en later in samenwerking 
met postdoc Yena Kim in Artis, voerden we vergelijkbare ex-
perimenten uit en was het beeld minder duidelijk [32]. Geven 

chimpansees niets om de emoties van soortgenoten? Dat is 
onwaarschijnlijk gezien het sociale dieren zijn die hun emoties 
duidelijk uiten. Waar de verschillen precies vandaan komen is 
één van de vele nog openstaande vragen die mij bezig houden.

Een andere indirecte maatstaf die inzicht geeft in emotionele 
processen, is het spiegelen van de emotionele uitingen van 
anderen, een onderwerp waar ik tijdens mijn promotietraject 
geïnteresseerd in raakte. Emoties zijn ontzettend aanstekelijk. 
Over waarom dat zo is, heerst discussie. Sommige onderzoe-
kers denken dat het een reflectie is van empathie. Anderen 
dat het helpt om sociale interacties soepeler te laten verlopen. 
Deze twee verklaringen niet ontkennende, denk ik dat we door 
te spiegelen anderen vooral beter kunnen voorspellen [33]. Het 
spiegelen zorgt ervoor dat we letterlijk meer op de ander gaan 
lijken, wat het begrip versterkt en positieve gevolgen heeft voor 
de sociale interactie [34]. We zien dat op verschillende niveaus 
terug, zelfs op niveaus waar we geen controle over hebben [35, 
36]. Ook dieren die minder sociaal zijn spiegelen soortgenoten. 
In ander onderzoek lieten we zien dat orang-oetans, die in het 
wild een vrij solitair bestaan hebben, ook beginnen te gapen 
als een soortgenoot gaat gapen [37]. Ratten, muizen, parkieten, 
beren en andere slimme en minder slimme dieren spiegelen. 
Dit alles bij elkaar genomen sterkt mij dit in het vermoeden 
dat het nut van spiegelen in eerste instantie ten deel valt aan 
het individu dat spiegelt en dat de positieve sociale gevolgen 
secundair zijn. Maar om écht te weten hoe het zit, is meer 
onderzoek naar spiegelgedrag op verschillende niveaus nodig, 
in verschillende diersoorten.

Emoties zijn niet meetbaar, ook niet in de mens
Het op impliciete wijze inzicht krijgen in emotionele processen 
heeft niet alleen voordelen bij de bestudering van niet-verbale 
dieren. In de emotie-literatuur wordt er vaak vanuit gegaan dat 
als je naar emoties vraagt, je betrouwbare antwoorden krijgt. 
Een veel voorkomende aanname is dat uitingen van emotie 
directe afspiegelingen zijn van emoties en gevoelens. De reali-
teit is complexer. In het dagelijks leven uiten we onszelf bewust 

Figuur 4. Bonobo Kumbuka uit Apenheul zit voor een computerscherm 
en drinkt sap.





Prof.dr. Mariska E. Kret

én onbewust. Soms proberen we een ander te laten geloven dat 
we vrolijk of zelfverzekerd zijn, terwijl we dat niet zijn. Ik zal 
hier een voorbeeld van geven uit het promotieonderzoek van 
Eliška Procházková [38]. We onderzochten het spiegelgedrag 
van mensen tijdens een eerste date en keken naar gezichtsex-
pressies, lichaamsexpressies en fysiologische metingen zoals 
hartslag [Figuur 5]. Het bleek dat mensen op alle niveaus spie-
gelden. Maar alleen het spiegelen op het fysiologische niveau 
voorspelde het succes van een date. Dit komt omdat mensen, 
zeker in een situatie als deze, niet altijd eerlijk zijn over hun 
emoties. Ze zetten een glimlach op maar hopen ondertussen 
dat de date zo snel mogelijk is afgelopen. Over hun fysiologi-
sche reacties hebben ze echter minder controle en die worden 
waarschijnlijk zichtbaar voor de ander door subtiele verande-
ringen in de grootte van de pupil, kleurveranderingen in het 
gezicht door een verhoogde doorbloeding en/ of kleine spier-
bewegingen in het gezicht. Deze oncontroleerbare signalen 
spreken vaker de waarheid.

Figuur 5. Onderzoeksopstelling voor onze blind date studie op Lowlands. 

Bij jonge kinderen en bij mensen met een beperking zoals een 
taal- of klinische stoornis is enkel en alleen vragen naar emo-
ties te begrensd om een accuraat en compleet beeld te krijgen. 
Uit eigen ervaring met patiënten met een sociale angststoornis 
weet ik hoe moeilijk zij het vinden om met een therapeut over 
hun angsten te praten of zich beter proberen voor te doen dan 
dat ze zich voelen. Mensen met autisme vinden het doorgaans 

ook lastig om met anderen te spreken, zeker als het over een 
precair onderwerp gaat als emoties. Een aantal jaar geleden 
schreef ik samen met Dr. Annemie Ploeger (Universiteit van 
Amsterdam) een overzichtsartikel over verschillende klini-
sche stoornissen en de problemen die patiënten ervaren op 
het emotionele vlak [39]. We kwamen erachter dat er naast 
verschillen veel overeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld, mensen 
met autisme en mensen met een sociale angststoornis hebben 
de neiging om oogcontact te vermijden en ervaren spanning 
tijdens sociale interacties, die ze dan ook het liefst vermijden. 
In de klinische praktijk wordt vaak gewerkt aan de hand van 
een diagnose, bijvoorbeeld autisme. Het Diagnostisch en Sta-
tistisch Handboek dat psychiatrische stoornissen classificeert, 
houdt geen rekening met individuele verschillen. Naar mijn 
idee zou er meer gewerkt moeten worden vanuit de problema-
tiek zelf, maar niet zonder inachtneming van de onderliggende 
mechanismen, die ongeacht eenzelfde uiting per individu kun-
nen verschillen. Samen met mijn promovendi, met mijn Leidse 
collega’s Dr. Esther van den Bos, Prof. Maretha de Jonge, Prof. 
Carolien Rieffe en andere samenwerkingspartners Prof. Dirk 
Heylen (Universiteit Twente) en Prof. Katja Koelkebeck (Uni-
versität Duisburg-Essen) onderzoek ik hoe diverse patiëntgroe-
pen hun emoties uiten, reguleren en omgaan met de emoties 
van anderen. Volgend jaar gaat een project van start waar deze 
resultaten worden gegoten in een virtual-reality trainingspro-
gramma waar mensen kunnen leren hun emoties te uiten, te 
reguleren en tijdens sociale interacties hun eigen lichamelijke 
reacties leren interpreteren. De taken die we daarvoor gebrui-
ken zijn nagenoeg hetzelfde als de taken die ik gebruik bij de 
mensapen in dierentuinen. Ik hoop daarom uiteindelijk ook 
deze klinische inzichten toe te passen bij de mensapen en zo 
hun welzijn te vergroten.

De komende jaren zal ik verder werken aan het onderzoek 
op het gebied van bovengenoemde thema’s. Er zijn een aantal 
specifieke doelen die ik wil bereiken. Ten eerste hoop ik ons 
inzicht te vergroten in de verschillende kanalen waarmee emo-
ties worden geuit en hoe deze elkaar beïnvloeden. In plaats 





Uitingen van emotie in mens en dier

van naar losse elementen zoals de lachspier, de blos en de 
pupil te kijken, wil ik toe naar een netwerk-benadering waarin 
ook plaats zal zijn voor machine-learning technieken. Door 
emoties in een dynamische context van natuurlijke sociale 
interacties tussen twee mensen te bestuderen krijg ik inzicht in 
de complexiteit van échte emoties, waarvan ik de afzonderlijke 
componenten weer los kan trekken in een gecontroleerde lab-
omgeving met onder andere gebruikmaking van technieken 
zoals VR of sociale robots die dingen kunnen die mensen niet 
kunnen. In het onderzoek bij de mensapen wil ik nieuwe fy-
siologische methoden ontwikkelen die hun werk doen zonder 
dat het dier daar iets van merkt, zodat ik meer indicatoren van 
emotie kan meten. Ten tweede wil ik een aantal van de bevin-
dingen die ik tot nu toe heb gedaan toe gaan passen in de prak-
tijk. De focus van mijn onderzoek zal fundamenteel blijven, 
maar waar mogelijk, zal ik mijzelf actief opstellen in het vinden 
van toepassingen. Ik denk hierbij met name aan de klinische 
praktijk en aan dierenwelzijn. 2012 was het jaar waarin een 
vruchtbare samenwerking met Apenheul startte. Het onder-
zoek bij de orang-oetans floreert gelukkig nog altijd, maar bij 
de bonobo’s ligt het daar stil. Dat is jammer omdat er weinig 
onderzoek naar deze soort wordt gedaan en evolutionaire 
verklaringen van ons gedrag vooral voortkomen uit de vergelij-
king mens-chimpansee. Omdat bonobo’s emotioneel gezien zó 
anders zijn, geeft dat een vertekend beeld. Wereldwijd leven er 
rond de 200 bonobo’s in dierentuinen, dus de relatief grote po-
pulatie die in Nederland huist, biedt unieke kansen. Een derde 
streven is daarom om samen met Apenheul en Ouwehands 
Dierenpark (die sinds kort ook bonobo’s houden) het bonobo-
onderzoek in Nederland weer op de kaart te zetten. Een vierde 
ambitie is om het onderzoek met honden dat ik ook doe, ver-
der uit te breiden. Honden en mensen delen een stuk evolutie, 
en de vergelijking met wolven kunnen nieuwe evolutionaire 
inzichten geven. Tenslotte wil ik het ‘Psychologielab op Wielen’ 
veelvuldig inzetten om mijn onderzoek nog verder buiten de 
muren van de universiteit te kunnen uitoefenen zodat meer 
verschillende mensen met diverse achtergronden kunnen deel-
nemen aan en nadenken over onderzoek.

Door goed naar anderen te kijken en met verschillende meet-
technieken inzicht te krijgen in wat er in hun hoofd omgaat, 
zal niemand ooit helemaal kunnen doorgronden wat een ander 
voelt. Wat een ander voelt kunnen we wel zo goed mogelijk 
proberen te benaderen. Hier zie ik de uitdaging van mijn werk: 
steeds dichter bij het gevoel van de ander komen, of het nu gaat 
om een chimpansee of een mens.
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