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De waarneming van evolultie

“Evolutie is nogal abstract omdat we het niet kunnen waarnemen.” Is dit zo? Gould legt uit:


- Darwin spreekt over gedomisticeerde soorten: in de domisticatie (vb honden uit wolven, door 
selectief kweken naar diersoorten met wenselijke karakteristieken over generaties) is er eigenlijk 
een bewijs dat soorten veranderen en dat evolutie wel degelijk over korte periode 
waarneembaar is! Ook gedragingen van dieren veranderen (vb mensen met de jacht -> dieren 
veranderen van gedrag om te overleven). 


- Stasis: soorten veranderen inderdaad niet zo gauw omdat het ook nadelig is om te veranderen. 
Dieren zitten  namelijk in samenhang met andere organismen dus het is een complex netwerk 
van onderlinge afhankelijkheid. Daarom dat de meeste mutaties die optreden nadelig zijn; door 
1 enkele mutatie gaan we vaak niet meteen een gunstige verandering krijgen in deze complexe 
netwerk. Dus uiteraard zien we de mens niet veranderen. Dat is ook wat we verwachten in een 
systeem; er zijn grote periodes van stasis want deze soorten moeten overleven in een 
omgevingsgerelateerde context. Vaak komen er pas veranderingen als vb klimaat etc verandert. 
Bepaalde mutaties kunnen in zo’n veranderde omgeving dan wel een voordeel zijn. In een vlug 
veranderde omgeving zien we soorten net heel snel veranderen. Gould heeft het over 
punctuated equilibrium = evenwicht over langere periode/ periode van stasis, en dan 
momenten van snelle veranderingen door veranderde omgeving. Maar dit wilt niet zeggen dat 
we anders nooit evolutie zien! Kleine mutaties (die neutraal zijn = zowel geen negatieve als 
positieve veranderingen opleveren) kunnen ook trage veranderingen opleveren. Sikkelcelanemie 
is een vb van een kleine verandering: bepaalde mensen van Afrikaanse origine hebben dit en 
zijn beschermd tegen malaria, sikkelcelanemie heeft dan weer een nadeel als deze mensen in 
het noorden zouden leven waar geen malaria is. DUS: Er zijn dus zeer kleine veranderingen 
over lange periode, en door een omgeving die verandert kan er een plotse snelle verloop van 
evolutie zijn. Dit wordt uitgedrukt in onderstaande afbeelding. 


Religie vs wetenschap 

Dit zijn verschillende kenniswerelden, maar soms hangen ze wel samen/er is niet altijd een exacte 
scheiding! Waar ligt het verschil voornamelijk: Wetenschap praat niet over spirituele zaken en zou 
dat ook niet moeten doen. Wetenschap maakt geen uitspraken over wat goed is en wat niet/het 
maakt geen uitspraken over wat de beste manier is voor mensen om te leven. Wetenschap 
informeert soms wel wat de nadelige gevolgen zijn van bv slavernij etc maar meer dan informeren 
doet het niet; het doet geen uitspraak over wat wenselijk zou zijn. 


Noot: De huidige politiek van Amerika heeft veel wantrouwen naar wetenschappelijke bewijzen 
toe. 




Tinbergen

Levels of explanation: proximate and ultimate


Levels of explanation = verschillende niveaus van verklaringen van gedrag, zijnde Proximate 
(dichter bij) en Ultimate (verder weg).


Proximate:

- Ontwikkelingsgerelateerd: vb niemand moet een vogel leren hoe ze een nest moeten bouwen, 

hoe kan zo’n vogel dan een nest bouwen? Er zijn processen van ontwikkeling in de hersenen 
die een programma bevatten om zo’n nest te bouwen en op een bepaald moment gaan deze 
programma’s in actie treden en spieren in werking zetten om zo’n nest te bouwen. Hier zit ook 
wat plasticiteit in: vb sommige merels bouwen nesten met 3 takken, anderen 4 takken; 
sommigen lager in de boom, anderen hoog in de boom (aangepast aan omgevings-
omstandigheiden) & merel wordt er steeds beter in om zo’n nest te bouwen (ook een vorm van 
plasticiteit, hier leergerelateerd). Plasticiteit kan ook gaan in de vorm van leeftijdgerelateerd 
en gendergerelateerd. 


- Fysiologisch: welke chemische processen gebeuren er in de hersenen wanneer zo’n nest 
wordt gebouwd? 


Ultimate: leert ons niet de fysiologische studie (dus niet ‘waarom gaat de merel zo’n nest 
bouwen’) maar eerder ‘waarom bouwt deze vogel een andere nest dan een andere vogel?’

- Historisch: evolutionaire oorsprong = evolutie bouwt voort op iets dat reeds is en kan dan 

veranderen -> vb ‘merel stamt af van vogels (lijsters) die ook zo’n nest bouwen en daarom 
bouwt hij zo’n nest’


- Selectief: adaptieve waarde -> vb ‘merel bouwt zo’n nest omdat het de beste manier is in de 
omgeving waar hij leeft’. Dit betekent dat er ook andere oplossingen hadden kunnen geweest 
zijn (vb merel had een ander soort nest kunnen bouwen die ook in die omgeving had kunnen 
werken (evolutie is niet rechtlijnig) maar dat het nu zo is is gwn toevallig + de merel moet zijn 
nest bouwen met de dingen die hij rond zich heeft). Dus de nesten worden zo gebouwd omdat 
het een adaptieve waarde heeft (vb merel leeft in bosrijke omgeving dus gaat takken gebruiken 
en in bomen nesten bouwen). Het selectieve hierin is dat merels die bv hun nesten te laag 
zouden bouwen worden geëlimineerd en geen succesvolle nakomelingen krijgen.


- Deze hebben met elkaar te maken maar ze zijn niet hetzelfde


Evolutionaire biologie en psychologie

Evolutionaire biologie

Wanneer we praten over evolutionaire biologie, praten we over:

- Genetische variabiliteit (goed boek: “the selfish gene” van Richard Dawkins)

- Nieuwe variaties in een populatie via:


- Mutatie 

- Recombinatie


- Natuurlijke en seksuele selectie = ‘replacement of less fit by more fit individuals, generation by 
generation’. Dit kan op vlak van:

- Individue

- Groep/populatie

- Men spreekt over ‘survival of the species’


- Fitness: = “an organism’s expected genetic contribution to future generations” + inclusieve 
fitness


- Genetische drift


Evolutionaire psychologie

“The descent of man” (Charles Darwin) is het eerste werk dat evolutionair psychologisch kan 
worden genoemd. Vanaf toen is de evolutionaire psychologie ontstaan. Er wordt onder andere de 
rol van mannen en vrouwen en seksuele selectie in besproken. Er is een victoriaans moraal in 



verwerkt: de vrouw heeft een ondergeschikte rol aan de man, dit komt omdat de man op jacht 
was en de vrouwen voor kinderen moesten zorgen. 


Onderzoek 

De evolutionaire basis is tot stand gekomen door onderzoek bij dieren via verschillende data-
sources. Verschillende onderzoeks-‘stijlen’:

- Paleologische antropologie & archeologie

- Comparative psychologie, primatologie

- Antropologische studie van traditionele mensen (hunter-gatherers)

- (Sociaal) psychologisch onderzoek:


- Observaties & experimenten

- Zelf-rapportage

- Records & human products


Child abuse/infanticide

Een thema dat regelmatig terugkomt bij evolutionaire psychologie is Child abuse/infanticide. We 
proberen nu te achterhalen waarom dit evolutionair zo zou kunnen zijn ontstaan. Child abuse 
treedt vaker op bij stiefouders dan biologische ouders. Dit noemt men het cinderella-effect! Wat 
zouden verklaringen kunnen zijn van infanticide?

- ‘Het is niet je eigen kind/niet jouw genetica dus je wilt het elimineren’. Je gaat dat kind dus 

minder graag hebben dan je eigen kinderen. Genetische factoren zouden kunnen bijdragen aan 
ouderbinding maar ook omgeving zou daartoe kunnen bijdragen. Er is vaak een samenwerking 
tussen genen en omgeving


- Genetische om omgevingsfactoren zouden kunnen zorgen dat je je eigen kinderen gaat 
‘afstoten’/ je wilt er geen seks mee omdat het je eigen kind is


- Stiefouders zijn misschien niet aanwezig bij het moment van de geboorte waardoor ze  een 
essentieel sleutelmoment hebben gemist. Vb bij vrouw (maar ook bij man!): oxitocine wordt 
vrijgezet bij bevalling (om melk vrij te kunnen zetten en om baarmoeder te laten samentrekken). 
Dit hormoon zorgt ook voor binding tussen ouder en kind! Als ze de geboorte hebben gemist, 
hebben ze dit sleutelmoment gemist en dus een binding gemist! Genetisch hormonale 
processen (tot stand gekomen door evolutie) zouden dus invloed kunnen hebben.


- Maatschappelijk: nieuwe gezinssamenstelling leidt tot delicate situatie, in sommige gevallen 
kan dit mislopen (vb door financiële problemen, conflicten,…). Dit creëert een heel andere 
psychologische omgeving, deze gezinnen zijn waarschijnlijk kwetsbaarder waardoor dergelijke 
cijfers naar voor kunnen komen. 


Buss zegt: “genetische kinderen bevoordelen ten opzichte van niet-genetische kinderen 
kanevolutionair gegroeid zijn”. Dit is eigenlijk een denkfout want je praat dan niet over een 
mogelijk maatschappelijke verklaring (laatste punt).


Een mooi voorbeeld van zo’n onderzoek hierrond: apen in India: jonge aapjes werden gedood, 
voornamelijk op momenten waarop een heersende man-aap een andere man-aap doodde om de 
troep te kunnen leiden. Deze ‘nieuwe leider’ doodde alle kinderen van de vorige leider. Men 
focusde hun onderzoek vooral op evolutie. Later zijn ze het meer in detail gaan bekijken en 
ontdekte men dat er vooral veel infanticiden waren op plaatsen waar veel apen op heel weinig 
ruimte samenwonen. Dit kan ertoe leiden dat er veel conflicten en veel agressieve overnames van 
mannetjes op andere mannetjes gebeurden waardoor er ook meer doden ontstonden. In dit 
onderzoek lette men nu dus ook op omgeving! Er zou dus ook een sociale pathologie zijn, en niet 
evolutionair. Dus wanneer men in detail kijkt ziet men eigenlijk dat het vaak complexer is dan het 
lijkt. 


Carolus Linnaeus (1707 - 1778)

Een stukje geschiedenis

Linnaeus was een natuur-theoloog, een botanist (plantkundige) en een typologist. Hij was de 
vader van de taxonomie (hij deed aan theoretische studie van de klassicifatie). De taxonomie 
waarmee Linnaeus mee gestart is (hij zag de wezens als ‘door god geschapen’ dus niet 



evolutionair ontstaan) probeert nu (heden) de verbanden tussen de verschillende organismen te 
bekijken. Hoe dichter bij ze bij elkaar staan, hoe meer verband ze hebben met elkaar. Linnaeus 
heeft een systeem bedacht om zijn planten mooi te classificeren. Hij classificeerde als een 
binomiale nomenclature (naam): genus/geslacht + soortnaam. Genus brengt een aantal soorten bij 
elkaar, genera zijn families. Wanneer dieren samenzitten in 1 genus kunnen we nu zeggen dat ze 
verwant zijn. 


Charles Darwin (1809 - 1882)

Hij is de vader van de evolutie!


Pre-Darwinian Theory

Verschillende mensen hebben geleid tot wat we nu kennen als ‘de evolutie-theorie’:

- Aristoteles: hij beschreef de natuur. Hij had nog niets met evolutie te maken. Er is een fixity of 

species = er zijn wel individuele verschillen tussen verschillende olifanten (bv), maar er waren 
ook bepaalde ‘types’ van olifanten dat men wel zag (typologie). Ze zagen ook geen 
veranderingen over tijd binnen deze types, de evolutietheorie was hier nog niet bedacht.


- Buffon: een notie ontstaan van ‘die types/soorten zijn niet zo constant als we dachten’. Hij was 
dus een typologist maar discusieerde al evolutionaire problemen.


- James Hutton: Hij was de eerste die sprak over dat er in lange periodes van tijd veranderingen 
ontstaan in de geogolie (vb gletsjers die sporen bevatten van heel oude leeftijd).


- Erasmus Darwin: Hij sprak over verworven karakteristieken die dieren konden erven en 
doorerven aan hun nageslachten.


- Lyell: Hij had een mensenstudie gemaakt van de geogolie, hij was stamvader van geogolie. Hij 
is tot dezelfde notie gekomen (en veel duidelijker aangetoond) dat de aarde een lange 
geologische geschiedenis achter de rug heeft. Hij heeft er veel onderzoek naar gedaan en 
stond aan de wieg van de notie van een planeet die enorm lang bestaat. Lyell is diegene die we 
het meeste associeren met de geologie over lange periodes. Werk van Lyell is gelezen geweest 
door Charles Darwin. Charles Darwin had ook iets van Malthus gelezen.


- Malthus: Hij ging een aantal van de evoluties na. Wanneer hij keek naar een aantal 
economische processen zag hij: je hebt een beperkt aantal basistoffen, deze kunnen worden 
opgebruikt. Hij zei dat er een groei is van aantal mensen maar er is een beperking van groei van 
de mensen doordat basistoffen opgebruikt kunnen worden. Voedselproductie gaat op een 
gegeven moment niet meer de groei van de mensen kunnen volgen, dus ook de mens kan 
tenonder gaan. Hij dacht dat de mens ten onder zou gaan rond begin 20ste eeuw. Dankzij 
wetenschappelijke interventies etc hebben we dit punt wel kunnen verlaten, maar op een 
gegeven moment gaat de groei van de mensen echt wel stoppen (aldus de prof). Er zal altijd 
een moment van een verminderde groei uiteindelijk ontstaan en mensen/dieren zullen strijden 
om de levensmiddelen die er nog over zijn


Jean Baptise Lamarck (1744 - 1829)

Lamarck was de eerste die zei dat de soorten niet constant zijn. Hij bracht het voorbeeld al aan 
van domesticatie (= dieren die door kweken van mens heel snel kunnen veranderen). Hij zag veel 
bewijs in de natuur dat soorten in een bepaalde tijd kunnen veranderen. Hij geloofde dat het 
streven van een dier een verschil kon maken (een beetje zoals spieren kweken door te trainen). 
Hij gaf als voorbeeld een giraf: die wat de langste nek heeft kan aan de blaadjes, er is dan een 
streven van de giraf om aan deze blaadjes te komen en dit wordt dan doorgegeven aan hun 
kinderen. Nu weten we dat dit genetisch niet kan (vb als je spieren kweekt gaan je kinderen er 
niets van overhouden), hoewel er ook epigentica bestaat (door invloed van omgeving) maar dit 
werkt nog op een andere manier. Echter was het idee van Lamarck niet al te dom, hij was nog 
steeds juist dat dieren kunnen veranderen. 


Geschiedenis van Charles Darwin

Charles Darwin kwam met de theorie van de natuurlijke selectie. Hij zei dat competitie op 2 
manieren kon gebeuren: 

- Survival of the fitest = wanneer er schaarste is van voedingsmiddelen, kan er competitie 

optreden door ofwel nieuwe voedingsmiddelen te zoeken ofwel door te strijden voor voeding

- Seksuele selectie = nieuwe en goede seksuele partners zoeken (vb de pauw met zijn staart)




Hij schreef enkele boeken waaronder:

- The Voyage of the Beagle: Darwin reisde met HMS Beagle (een boot) gedurende 5 jaar naar 

verschillende plekken in de werled en observeerde allerlei adaptaties van dieren in verschillende 
gebieden (Zuid-Amerika, Galapagos,.…). Dit leide tot het begin van zijn evolutie-theorie


- On the origin of Species by Means of Natural Selection: hierin beschreef hij de evolutie-
theorie. Dit heeft een grote inpak gehad op de wetenschap.


Wat zag hij zoal op zijn reis? Dieren komen op een of andere manier aangespoeld op de 
Galapagos eilanden. Zo worden vogels weggeblazen, diertjes spoelen aan via boomstammen,…
Eenmaak op deze eilanden maken ze een soort transformatie mee om te kunnen overleven in een 
andere omgeving. Voorbeelden die hij zag:

- Schildpadden zijn veel groter dan  op het vastland van Zuid-Amerika. 

- Zee-leguaan: Leguanen komen ook voor in Zuid-Amerika. Terwijl deze in Zuid-Amerika nog 

vegetatie eten, leven ze in de Galapagos-eilanden van de algen die op de rotsen groeien op 
deze eilanden. Ze zijn dus aangepast. Ze kunnen nu duiken onder water om aan de algen te 
komen. Maar toch zijn ze nog niet helemaal aangepast! Zo kunnen ze niet lang duiken want er 
is koud water, ze koelen heel snel af. Ze hebben zich ook aangepast om zout water aan te 
kunnen. Het zijn dus recente aanpassingen aan een marine leven. 


- Vinken hebben zich ook aangepast: er is voor hen minder competitie dan op het Zuid-
Amerikaans vasteland. De niche die normaal door spechten wordt bezet wordt op deze 
eilanden bezet door vinken. De vinken gebruiken doornen van cactussen (op deze eilanden te 
vinden) om houtwormen uit hout te peuteren. Interessant om te zien hoe ze niche inneemt die 
op het vasteland wordt ingenomen door spechten. 


We zien dus dat in een andere omgeving de soorten aanpassingen kunnen vertonen. Er is dus 
bewijs dat soorten veranderlijk zijn en dat dieren aangepast zijn om schaarse levensmiddelen te 
benutten. 


Noot: Darwin was echter nog steeds gelovig! De mens benoemen in de evolutie was voor veel 
gelovige theoretici moeilijker dan verkondigen dat dieren evolutionair bepaald zijn. 


Wallace ontdekte ongeveer op hetzelfde moment als Darwin hetvolgende in het Indonesisch 
gebied: In Nieuw-Genuia bevinden zich buideldieren die ook in Australië voorkomen. In Australie 
is er een fauna die gebaseerd is op voortplanting waar de nakomelingen nog een tijd in een buidel 
moeten groeien (= op een placentale manier nog voeding voorzien aan nakomelingen). Dit is een 
vrij vroege aspect van dieren en deze buideldieren hebben dit aspect (dit soort voortplanting/
nakomelingen) behouden. In noorderlijke landen boven Australië is er dan weer fauna te zien die 
wat meer aansluit bij Aziatische dieren. In landen die dichter bij Australië aansluiten lijken deze 
eerder op dieren in Australië. De lijn die deze landen scheidt noemt men de Wallecelijn.


Darwin kwam er later achter dat Wallace nu hetzelfde was aan het ontdekken en ze een zelfde 
soort studie deden. Ze maakten een afspraak dat ze gezamenlijk artikels zouden schrijven. Maar: 
Wallace was wel veel conservatiever dan Darwin en zei dat enkel dieren door evolutie konden 
ontstaan en dat de mens door God is geschapen (devine intervention). Darwin ging er dan wel 
vanuit dat de mens ook door evolutie kwam en ging verder met zijn menselijke evolutie-theorie. 


Theorie van Charles Darwin

Hij zei dat:

- Doordat er meer nakomelingen ontstaan dan kunnen overleven, ontstaat er een struggle of 

life/competitie/survival of the fittest 
- Wanneer je kijkt naar leden van eenzelfde soort zien we individuele verschillen/variabliteit, 

deze zijn genetisch. Sommige aspecten van deze variabiliteit kunnen individuen helpen in the 
survival of the fittest/in hun competitie. Sommige individuen zullen meer succesvol zijn in deze 
strijd. Er is dus een ongelijkheid in de competitie. 


- Er kan een adaptatie zijn in de lokale omgeving, deze kunnen leiden tot verandering in soort.

- Een ongelijkheid in competitie zal leiden tot differentiële voortplantingssucces. Natuurlijke 

selectie is de keydriving source van de natuur = de natuur moet zorgen voor alle dingen die een 
dier nodig heeft (voedsel, schuilplaatsen); deze zijn allemaal eindig en dan komt er een 
competitie. Dit heet natuurlijke selectie 



Behoud van een soort bestaat niet, dit is een menselijk construct! Competitie waar Darwin over 
spreekt is op niveau van individue maar ook op niveau van populatie (competetitie tussen 2 
soorten populaties zoals parkieten die in competitie gaan met vb spechten; of rattenpopulatie in 
competitie met dodo-populatie)! Er bestaat geen competitie op soortniveau! Behoud van soort 
bestaat dus niet.


Arttificiële selectie - een bewijs van evolutie


Dit is een eerste indicatie dat soorten niet onveranderlijk zijn én dat mensen kunnen zorgen voor 
een verandering in zeer korte tijd! De wolf leefde altijd bij de mens en heeft een haat-liefde 
verhouding met de mens. Waar honden en wolven samenwonen kunnen ze nog steeds kruisen 
met elkaar! Dus alle honden en wolven lijken op een manier evolutionaire nog wel genoeg op 
elkaar om te kunnen kruisen.


Links: een terug verwilderde hond = een hond dat wij hebben gecreëerd en dan terug verwilderd 
is tot een wolf.


We hebben dwerggroei erin geselecteerd en ook andere afwijkingen (= die dingen die in de natuur 
tot weinig voortplanting zouden leiden) waardoor we nu enkele hondensoorten hebben gecreëerd. 
Een voorbeeld van zo’n ‘afwijking’ dat we hebben geselecteerd is een kortere snuit. Dieren met 
langere snuiten lijken minder hard op een mens, dieren met kortere snuiten net meer. Het is net 
dat wat ons aantrekt aan artificieel geselecteerde honden: ze lijken meer op ons.


Natuurlijke selectie

Veel van de variabiliteiten (ook binnen de mens) is door de omgeving gecreëerd. Natuurlijke 
selectie is dan ook een consequentie van interactie met omgeving. Variabiliteit is overdraagbaar 
aan de nakomelingen. Die nakomelingen met de beste kenmerken hebben een hogere 
reproductief succes. Betere kenmerken accumuleren gedurende de tijd. Er zijn ook elementen van 
variabiliteit die niet meteen een voordeel hebben maar gewoon random gecreëerd zijn. Evolutie is 
onomkeerbaar: “the past cannot be undone”. Hiermee wordt bedoeld: de kans dat we exact 
dezelfde weg inslaan om een terugweg te vinden is vrijwel 0.


Individuen en populaties zijn units van evolutie. Verworven karakteristieken kunnen niet worden 
overgedragen.


Evolutionisme van de 20ste eeuw

Sinds de jaren 50 is ontdekt dat info in DNA zit en zo overerfbaar is. Dit is nog een bewijs dat 
Darwin’s theorie over overerfbaarheid van karakteristiek juist was!




Evolutionisten uit de 20ste eeuw:


- George Gaylord Simpson 
- Theodosius Dobzhansky: “Nothing of biology makes sence except in the light of evolution” = 

het is dankzij nadenken over evolutie dat we een aantal zaken in biologie zouden kunnen 
begrijpen die we anders niet zouden begrijpen. Hij plaatste ook darwin’s evolutietheorie en 
Mendel’s theorie van overerfbaarheid samen tot ‘de moderne synthese-theorie’. 

- Ernst Mayr: (zie afbeelding hieronder) Hij ontdekte hoe nu exact nieuwe soorten ontstaan. 
Minsens een deel van de soortvorming kan via zijn theorie verklaard worden. Zijn theorie: stel 
dat er een karakteristiek recessief is, dan kan deze misschien uiteindelijk verdwijnen door 
vermenging met de nog dominante karakteristieken! Er is dus een proces van isolatie nodig. 
Sommige subpopulaties kunnen geïsoleerd geraken door geologische processen. Ze moeten 
dan genoeg tijd van elkaar af zitten voordat ze terug samen mogen komen om geen 
vermenging meer te hebben. Hij noemt dit het ‘Founder Effect’. Mayr verwijst ook vaak naar 
James Watson (nobelprijs DNA-model).


Moderne studie van evolutie


Op volgende manieren kan evolutie tegenwoordig worden bestudeerd:

- Fossiel record: het meeste van evolutie wordt hiermee bestudeerd. Het simpelste organisme 

zit in oudste strata. We zien hier de opeenvolging van evolutionaire stappen maar ook de 
ouderdom van alle organismen. We hebben allemaal gemeenschappelijke voorouders die we 
aan de hand van databases kunnen ontdekken (die van ons zijn vb chimpansees). We kunnen 
phylogenetische lijnen identificeren = door het opstellen van familiestambomen kunnen we de 
persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis van 1 individu in kaart zetten.


- Comparatieve anatomie: Vergelijking maken tussen anatomische bouw van organismen en zo 
verwantschappen identificeren. Ook op gedragsniveau (wel wat problematischer dan via 
anatomie) kunnen we gelijkenissen vinden tussen mens en verwante primaten. Zo kunnen we 
een inkijk hebben in de ‘wortels van ons eigen gedrag’. 2 termen zijn hierbij belangrijk:


- Homologie = een gelijkenis tussen organismen die gebaseerd is op een 
gemeenschappelijk evolutionaire voorouder. Vb: homologe beenderen tussen zoogdieren 
(een zelfde 4-voetige basistructuur)


- Analogie = een gelijkenis in gedrag/uitzicht die gebaseerd is op gelijkaardige evolutionaire 
druk maar geen evolutionaire verwantschap. Vb: vleugels van vogels en insecten komen 
niet van eenzelfde voorouder! Ander vb: gelijkaardige structuren tussen vleermuizen en 
vogels maar vleermuizen zijn geëvolueerd uit dieren die op de grond leven en vogels uit 



reptielen. Vogels zijn veel later geëvolueerd. Over het algemeen is analogie = zelfde 
functie, verschillende anatomie en geen fylogenetische verwantschap.


- Homoplasie = anatomische overeenkomst zonder gemeenschappelijke voorouder.

- Convergentie = overeenkomst tussen niet-verwante organismen o.b.v. gelijke functionele 

aanpassing. Vb: buidelwolf/wolf. Convergentie <-> Divergentie

    Een specifieke manier om te kijken naar anatomie is door aan comparatieve embryologie te

    doen. Je kijkt dan naar gelijkaardige momenten in de ontwikkeling.

- Biogeografie: patronen in de distrubtie van dieren onderzoeken (verspreiding van dieren over 

aarde). Vb: Darwin zijn experiment op Galapagos-eilanden.

- Experimenten in evolutie: lab experimenten, simulaties, mathematische modellen,… Lab 

experimenten kan bij insecten en bacteriën aangezien deze een korte tijd van evolutie hebben. 
Ook mathematische modellen kunnen worden gebruikt om evolutionaire theorieën na te 
bootsen.


- Comparatieve biochemie en moleculaire biologie: evolutionaire verwantschap op een 
biochemische manier bekijken. Maar dit is niet altijd eenduidig! Soms spreken de resultaten 
elkaar tegen. Dit komt omdat eiwitten soms vrij conservatief zijn = soms worden eiwitten zeer 
fel bewaard over de jaren heen omdat ze weinig kunnen veranderen om niet totaal waardeloos 
te worden. Dit terwijm andere net vrij goed kunnen veranderen over de jaren heen. Vb: 
bloedeiwitten die verschillen in aantal aminozuren onderzoeken (zie afbeelding hieronder): ons 
bloedeiwit verschilt maar enkele eiwitten van de resusaap, tussen mens en muis is er dan wel 
wat meer verschil etc. 

Moderne synthese


- mechanisme van Darwins evolutie

- 1930 - 1940: unificatie van genetica en evolutie

- Geïntegreerde Darwinisme met ontdekkingen op verschillende gebieden


- Dobzhansky: populatie genetica

- Mayr: biogeografie/systematisme 

- Simpson: paleontologie


- 3 grote ontwikkelingen

- Experimentele genetica: artificiële selectie verandert genfrequentie

- Mathematische genetica: gradualisme, effecten van kleine veranderingen over lange 

periodes van tijd

- Populatie genetica: geografische variatie, genetisch geïnduceerd en adaptief.


- In 1930 door Dobzhansky

- Integreerde Mendel’s genetica met evolutie

- Genetische basis van evolutie




Populatie


= Een groep van interbreeding conspecifeieke individuen. Het is de kleinste unit die kan 
evolueren. Evolutie is een verandering in gen of allel frequentie in een populatie over tijd. 
Natuurlijke selectie doet zijn werk op het leven van populaties. Genetische drift -> evolutie als een 
wispelturig proces.


Taxonomie

Taxonomische hiërarchie


- Regnum

- Phylum = stam

- Classe

- Orde

- Familie

- Genus


Dit zijn de grote niveau’s maar in de echte taxonomie gaat men nog meer onderverdelingen 
maken. Zo heb je hier ook sub’s van (vb subfamilia).


5 - rijkensysteem


Vroeger werd er een klassiek onderscheid gemaakt tussen planten en dieren, dit waren dan 2 
rijken. Maar 1-cellige organismen pastten niet bij het 2-rijkensysteem. Bacteriën hebben een 
totaal andere celbouw dan de onze en de planten. Sinds Margulis en Schwartz (1988) werkt men 
nu met een 5-rijkensysteem. Dit is verbonden met Margulis’ endosymbiosetheorie:

- Fungi (eenvoudige zwamachtige 1-cellige organismen zoals schimmels, paddestoelen, 

kostmossen,…)

- Prokaryoten (virussen en bacterieën zoals archaebacteria, eubacteria, cyanobacteria,…)

- Protoctista (algen, protozoa,…)

- Plantae (mossen, varens, naaldplanten, loofplanten,…)

- Animalia 

- Verschillende stammen (phyla) op basis van grote morfologische kenmerken zoals:

- Weefsels en organen

- Lichaamssymmetrie (radiaal-bilateraal): sommige dieren zijn symmetrisch (zoals 

zeesterren en zeeëgels), anderen niet (zoals de mens)

- Aanwezigheid van orgaanholte (embryogenetisch - coeloom)

- Bestemming van de embryonale blastopore (prostostoma, deuterostomata)


- Enkele phyla binnen de Animalia

- Porifera = sponzen

- Coelenterata

- Chordata = dieren met radiale verstevigingsstructuur die in de vroege embryonale 

ontwikkeling zijn aangemaakt / primitieve structuur van zenuwstelsel. Maar er zijn nog 
steeds chorda die gene ruggenwervels ontwikkelen. 


- Tunicata

- Acrania

- Vertebrata: Dit is een sub-phylum


- Amphibia

- Reptilia

- Mammalia: Dit is een klasse. Het is een afsplitsing van de Pelycosauriërs 

(een reptielachtige groep). Enkele kenmerken van mammalia zijn 
levendbarend, tepels, haren, huidklieren, grote hersenen, tandformule, 
gevarieerd voedsel, globale verspreiding. Hoewel er wel uitzonderingen zijn 
op deze kenmerken bij bepaalde mammalia. De 3 grote groepen die hierbij 
horen zijn:


	 	 	      - Prototheria

     	 	 	      - Metatheria

	 	 	      - Eutheria




	 	 	 	     - Insectivora

	 	 	 	     - Scandentia

	 	 	 	     - Primata: dit is een orde

	 	 	 	 	    - Prosimia = halfapen

	 	 	 	 	    - Antropoidea = de echte apen

	 	 	 	 	 	 - Platyrrhini (breedneusapen)

	 	 	 	 	 	 - Catarrhini (smalneusapen) 

- Cercopithecidae

	 	 	 	 	 	 	 - Hylobatidae

	 	 	 	 	 	 	 - Hominidae: Pan, Homo

	 	 	 	     - Carnivora

	 	 	 	     - Rodentia = knaagdieren

	 	 	 	     - … 

- …

- … 


Zoogdieren (mammalia) zijn warmbloedig. We gebruiken veel energie om ons lichaam warm te 
houden, zoveel zelfs dat het meeste energie naar warmte gaat en meer zelfs dan naar energie om 
te lopen/werken etc. Ons lichaam is ook geïsoleerd (bij zoogdieren vooral door vacht), bij ons is 
daat niet zoveel meer van over maar we hebben nog wel (micro-)haar. Ook de mol heeft nog veel 
van zo’n microhaar over. ER is geen zoogdier zonder enige spoor van vacht.


Zoogdieren gebruiken keratine voor haar nagels etc. Deze keratine zou al aanwezig hebben 
moeten zijn bij de pelycosauriërs want het komt niet zomaar van ergens. 


Niet alle zoogdieren brengen hun jongeren via eieren door. Wij doen dat bijvoorbeeld placentaal. 
Veel zoogdieren kunnen meteen na de geboorte al rechtstaan etc en hebben niet zoveel 
verzorging nodig, bij de mens wel. Placenta zorgt zowel voor zuurstof, voedsel als voor afval-
uitwisseling.


Er zijn ook talgklieren om de huid van zoogdieren vettig te houden/niet te laten uitdrogen. Bij de 
mens zijn er ook zweetklieren maar dit is niet zo bij alle zoogdieren. We vermoeden dat de 
talgklieren/vetklieren zijn geëvolueerd tot melkklieren. Evolitie moet altijd voortbouwen op wat er 
al is.


Veel zoogdieren hebben ook een flink stel hersenen ontwikkeld (cervex/frontale hersenkwab), 
hierdoor staan we verder dan reptielen. Ook dolfijnen en walvissen hebben een serieuze 
hersenontwikkeling.


Konijnen zijn waarschijnlijk dichter bij primaten dan bij knaagdieren/rodentia.


De Insectivora + Scandentia + Primata hebben een bijzondere verwantschap: we vermoeden dat 
deze 3 een duidelijke verwantschap hebben met Insectivora (hiervan: de mol, egel). Spitsmuizen 
lijken zo erg op Insectivora want ze lijken erg op knaagdieren maar zijn het niet! De Insectivora zijn 
van de grond naar de bomen gegaan en zo Scadentia geworden.




Dit zijn eierleggende zoogdieren: een mierenegel & een jonge mierenegel & een vogelbekdier.


Halfapen zijn vooral rond de tropen gesitueerd en hebben een aantal stappen in de evolutie 
meegemaakt die heel opvallend zijn geweest. Zo zijn een deel ervan op eilanden terecht gekomen 
en is de evolutie hier verder gezet op een andere manier. Er is weinig overgebleven van de 
halfapen behalve in Madagascar!


Alle apen zijn dagdieren behalve de nachtaap van Zuid-Amerika.


De Anthropoidea (echte apen) hebben ook een isolatie ondergaan in Zuid-Amerika. Zo zijn er 
duidelijk verschillen te merken tussen de apen in Zuid-Amerika en de rest van de wereld. Zuid-
Amerikaanse apen worden apen van de nieuwe wereld genoemd en noemen Plathyrrhini 
(breedneusapen), deze hebben goede staarten. Apen van de rest van de wereld worden apen 



van de oude wereld genoemd en noemen Catarrhini (smalneusapen). Hier behoort de mensaap 
(gorilla etc) en de mens zelf toe. Cercopothecoidea zijn onder andere bavianen, boombewonende 
apen,… Chimpansees zijn waarschijnlijk van Bonobo’s onderscheiden tot opnieuw een isolatie.

Mensapen hebben voedsel aangevuld met dierlijke resten, dus eten niet enkel vruchten.


Eerste 2 foto’s: nachtaapjes. Volgende 2 foto’s: apen van Madagascar, deze hebben wel al een 
schedel zoals die van de mensapen maar hebben nog duidelijk een snuit en primate “handjes”.


Deze 2 zijn Zuid-Amerikaanse apen, ze hebben een goede staart! Er is geen enkele andere aap 
in Azië of Afrika die dit kan!


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Greater_Bush_Baby.jpg


De mens (en andere apen) hebben aan staartverlies gedaan, we hebben enkel nog een 
staartbeentje over. Sommige apen hebben later terug een snuit ontwikkeld om plaats te maken 
voor het gebit. Bij de mens is er een verdwijnen van de kaak.


Hier een soort van Baviaan, een Mandril. Dit is de grootste echte aap (de gorilla is de grootste 
mensaap). De Mandril heeft een blauw achterwerk, een teken om aan voortplaning te doen. De 
Mandril is heel seksueel dimorf: de mannen zijn heel beschermend over hun territorium, er is een 
heel exclussief mannelijke dominantie. In vergelijking: de mens is verrassend weinig seksueel 
dimorf aangezien de mannen van onze soort niet 3x zo groot zijn dan vrouwen en onze geslachten 
nog vrij hard op elkaar lijken en er ook geen extreem mannelijke dominantie heerst.


Een ander oude wereld aap, de Langur genaamd, is een groep van bladetende 
oerwoudbewonende apen. Ze komen nu ook voor in landbouwgebieden maar oorspronkelijk 
kwam deze groep apen vanuit Azië




Afgietsen van beenkaak van het schedel van een Mandrill om het volume te bepalen van de 
schedel. Je ziet hier dus een afgietsel (links) en gefixeerde hersenen (rechts). Wat opvalt is dat de 
hersenen al veel in de buurt komt van die van ons. Je ziet de Sulci en gyri (plooien), de frontale 
kwab (beschouwd als meest menselijke deel van de hersenen). Dat zie je dus ook bij de apen.


Bavianen. Veel bestudeerd binnen evolutionaire psychologie omdat het een groep is die ook 
secundair naar meer savannes zijn gegaan vanuit oerwouden (zoals wij, de mens, ook hebben 
gedaan!). Ook bij de bavianen heb je grote groepen met een dominant mannetje. Mannetjes 
bevechten elkaar voor hiërarchie binnen de groep. Als je dat vergelijkt met de mens kan je 
eigenlijk zeggen dat mensen iets minder seksueel dimorf zijn en er minder genderongelijkheid. 
(denk ik).


Nog een voorbeeldje van de groep: de typische vertegenwoordiger van een soort meerkatten, 
een groep met verschillende soorten die heel typisch zijn voor de West-Afrikaanse oerwouden. 
Ze zijn veel mooie veelkleurige apensoorten en zijn het typische voorbeeld van apen die in een 
oerwoudomgeving zijn gaan leven, in tegenstelling tot de Bavianen die op open terrein zijn gaan 
leven. 



Dit zijn Makakken. Deze dieren worden bijgevoerd door wetenschappers waarna er allerlei 
wetenschappelijke observaties worden gedaan op voedselplekken. Dit wordt vaak bekritiseerd 
omdat je voedsel geeft op een kleine plek waardoor er meer competitie en agressie is. Een 
wetenschappelijk experiment dat ze hebben gedaan is ze leren om wortels en aardappelen te 
eten, waarna enkele leden een smaak ontwikkelden en aardappels gingen onderdompelen in 
zout water en waarna het ook werd overgenomen door andere leden en deze volgende 
generaties werd overgedragen. Net zoals bij de mens is het dus zo dat bij makkaken er een 
culturele evolutie plaatsvindt (en niet enkel biologisch). Een tweede experiment dat ze hebben 
gedaan is dat ze deze apen voerden met rijst maar het rijst lag op het zand. Op een gegeven 
moment bedacht een van de leden alles in het water te gooien waardoor de korrels kwamen 
bovendrijven. Door imitatie nam de groep het over en zelfs generaties daarna doet de groep nog 
altijd hetzelfde. Een mechanisme dat cruciaal is geweest is deze culturele evolutie = doorgeven 
van bepaalde gedragspatronen over generaties.  

De hersenen van de mens zijn bijvoorbeeld 3x groter, hierdoor kwamen overeenkomstige 
aspecten van leermomenten, de mogelijkheid op per generatie dingen te leren en te 
accumuleren. Het hersenvolumeverschil is immens. Veel evolutionaire psychologen kijken naar 
mensapen om iets te leren over het evolutionair gedrag van de mens, maar als je dat doet mag 
je eigenlijk niet vergeten dat er belangrijke verschillen zijn zoals hersenvolume tussen mens en 
mensapen. 

Gibbons hebben extreem lange armen en komen in de natuur nauwelijks voor op de grond. Ze 
zijn bijna het spiegelbeeld van ons want Gibbons leven juist absoluut niet op de grond maar leven 
juist extreem in de bomen waardoor de onderste ledematen bijna in de degeneratie zitten! 



Gibbons zijn bovendien monogaam. Ze hebben een zanggedrag en is zo een van de meest vocale 
mensapen. Ze baken hun territoria af door kreten. De typische levenswijze is dat een mannetje en 
een vrouwtje samen leven in een territorium maar er is wel wat overspel, hoewel ze typisch 
monogaan zijn.


De Gorilla heeft 3 ondersoorten: de westelijke gorilla, de oostelijke laaglandgorilla en de  
(oostelijke) berggorilla. Deze laatste is bestudeerd door Diane Fossey. De berggorilla heeft een 
extre aanpassing moeten doen in het eten van plantaardig materiaal waardoor de gorilla’s ofwel 
moeten eten ofwel moeten slapen om energie te besparen. Het mannetje zit heel veel. Ergens 
lijken ze op runderen die samenleven. Ze hebben ook een duidelijk ontwikeld gebit voor het 
plantaardig materiaal dat ze eten maar ook serieuze hoektanden die worden gebruikt bij het 
dreiggedrag en bij gevechten.


Foto van schedels van allemaal verschillende soorten mensapen die illustreren hoe de typische 
primatenschedel eruit ziet: 2 ogen die vooraan staan in het gezicht voor diepte, vooruit stekende 
snuit, plat gezicht,… Bij enkele primaten zijn de hoektanden fel ontwikkeld en die hebben niet 
zoals bij roofdieren een functie bij de jacht maar dit wordt gebruikt net een gewei bij herten en net 
zoals horens bij runderachtigen, dus als een soort dreiginstrument.




De Oerang Oetan. De mannetjes en vrouwtjes hebben hun eigen territoria en leven solitair. Het 
jong blijft een tijdje bij de moeder en ondanks het feit dat het een zware aap is leeft hij graag in de 
bomen.


De Chimpansee. Vele primatologen en evolutionaire psychologen gebruiken chimpansees bij de 
studie naar de roots van menselijk gedrag.


Een stukje mensgeschiedenis

- 70 miljoen jaar geleden: 


- De vroegste primaten splitsen af van primitieve zoogdieren

- Ze leken op huidige toepaje of boomspitsmuizen (in ZO-Azië & Indonesië). 


- 50 miljoen jaar geleden:

- De eerste fossiele schedels van mensaapachtigen waren te vinden in Oost-Afrika.


- 7 miljoen jaar geleden

- Scheiding aap-mens: vanaf nu spreken we dus over mensachtigen, vanaf dan ontstond de 

eerste ‘homo’-soort

- Australopithecus (ZO- en 0-Afrika): een op 2 benen lopende mensaap


- 2 miljoen jaar geleden




- Homo erectus: Azië en Afrika: vanaf dan verschijnen de eerste meer slanke rechtop 
lopende mensen. Dit gaat gepaard met meer verspreiding (dit zie je niet bij de 
Australopithecen)


- Eerste werktuigen en vuur

- 300 000 jaar geleden


- Homo sapiens neanderthalensis

- 40 000 - 130 000 jaae geleden


- Homo sapiens sapiens


Species

- Hebben een binomiale nomenclatuur: genus species subspecies (vb Homo sapiens sapiens)

- Species zijn een groep van organismen die werkelijk of potentieel onderling voortplanten en 

deel uitmaken van een natuurlijke populatie die reproductief gescheiden is van andere 
dergelijke groepen. Het is een populatie van individuen met een gemeenschappelijke 
voorouder. Ze leven in een gelijke omgeving en hebben ecologische relaties. Ze zijn 
verenigbaar, distinctief en gaan verder met hun evolutioanire rollen (door extensieve 
interbreeding binnen species en effectieve limitatie van interbreeding met andere species)


- Genus = een groep species met een gemeenschappelijke voorouder.


Richard Leaky

Een stukje geschiedenis


Hij zegt dat 2-voetigheid een extreem cruciaal voorkomen is om tot een mens te kunnen behoren. 
Voor de rest zijn we volgens hem nog steeds apen en zitten wij nog redelijk dichtbij de mensaap. 
Door omgeving en isolatie zijn we waarschijnlijk geëvolueerd naar de mens: mensapen kwamen 
terecht in een terrein die zeer ontypisch is voor mensapen. 


Hij observeerde chimpansees in een redelijk droge park aangezien chimpansees het dichtste bij 
de mens aan zitten. Dit park zat in Oostelijk Afrika en was al lange tijd droog. Louis Leaky, de 
vader van Richard Leaky, vond hier typische fossielen vondsten van de oudste menselijke 
verwanten. Louis was erop uitgestuurd om apen in het wild te bestuderen. Louis was er ook vast 
van overtuigd dat we niet alles kunnen ontdekken door observaties van fossielen (schedels, 
tanden,..) en dat we best ook studies zouden moeten doen op nog levende menselijke verwanten. 
Hij deed dus studies op mensapen. De eerste 2 vrouwen die hij aanstelde om te helpen met zijn 
onderzoek hadden geen wetenschappelijke kennis (het waren gewoon knappe vrouwen), de 
laatste vrouw was wel een bioloog. Dian Fossey werd vermoord tijdens haar onderzoek omdat ze 
probeerde de stroperij van gorilla’s een halt toe te roepen door de stropers op te pakken en te 
laten afranselen. Ook Jane Goodall moest chimpansees in het wild bestuderen.


Richard wilde eerst niet in de voetsporen van zijn ouders treden maar heeft het uiteindelijk toch 
gedaan en is nu een van de grote paleontologen van deze tijd. Hij is in Kenia geboren en heeft 
zich daar ingezet voor niet enkel wetenschappelijk onderzoek maar ook voor natuurbehoud in 
Kenia. Hij heeft daar ook wel vijanden gemaakt, zo is hij bv ook eens slachtoffer geworden van 
een aanslag waardoor hij zijn benen heeft verloren. 


Een van zijn bekendste fossielen die hij heeft gevonden is Turkana Boy, een fossiel van een 
onvolwassen (9 jaar) mannelijke vertegenwoordiger, een Homo Erectus. Deze is 1,5 miljoen jaar 
oud en is gevonden in 1984 rond/in Lake Turkana. Het unieke aan dat fossiel is dat het een van de 
oudste meest volledige fossiel (en schedelfossiel) ooit van een mensaap is! 


Richard zegt dat er geen single individu was die opeens recht is gaan lopen. Er moet genetische 
selectie zijn voor capaciteit en sympatie en empathie (als je bv een been breekt kan je enkel 
overleven als anderen je water brengen etc). Het is dat ook dat de mens onderscheid van de 
andere diersoorten: empathie = ons vermogen om ons te verplaatsen in anderen = theory of mind 
= om de redenering van de medemens te reconstrueren. Er is geen enkel ander dier die dat heeft. 
Met wat training kan je misschien wel chimpansees en bonobo’s dingen aanleren zoals dat ze 



samen dingen moeten doen, maar dat gaat erg moeizaam en is niet een aangeboren tendens. Als 
er bv een banaan in de kooit ligt dan eet de snelste van de twee chimpansees die op. Dit in 
vergelijking met twee kinderen, die veel gemakkelijker kunnen delen. Er zijn ook andere 
experimenten gedaan met kinderen van 2 tot 3 jaar waarop ze bijvoorbeeld iemand helpen die iets 
in een kast wil leggen (zonder dat de persoon het specifiek vraagt en door tegen de kast aan te 
stoten, heeft het kind door dat de persoon geholpen wil worden en helpt het kindje de kast open 
te doen) of iemand helpen die iets aan het zoeken is (een persoon komt dan binnen, legt ergens 
iets neer en gaat weg, een ander persoon komt opnieuw binnen en zoekt dit voorwerp, het kindje 
zal het voorwerp dan aanwijzen). Chimpansees zouden dit nooit kunnen en begrijpen. We zien 
dus duidelijk vormen van empathie maar ook coöperatie bij mensen.


Maar waar komt deze empathie vandaan? Leaky zegt dat het uit het bipedalisme komt = doordat 
we te maken kregen met de nieuwe open omgeving zijn we op onze achterste benen gaan lopen 
als primaten (want zo gauw als een primaat in een open omgeving gaat rondlopen is het 
energetisch voordeliger om op je benen te gaan lopen). De mens is hier uitzonderlijk in want we 
lopen misschien niet zo snel als antilopen maar traditioneel jagende mensen putten antiplopen 
wel uit. Leaky zijn theorie is eigenlijk: als je op 2 benen loopt ben je een mens en dit maakt je 
fragiel (je kan je been breken bv) dus je hebt soortgenoten nodig om te overleven, ze moeten je 
ondersteunen.


Een andere evolutionaire psycholoog zegt echter dat empathie komt doordat we onze kinderen zo 
lang moeten opvoeden (aangezien de kinderen zo lang verzorging nodig hebben).


Volgens Richard zijn er bij de Turkana boy (die bipedale rechtoplopende mensen zijn volgens hem) 
4 cruciale stappen gebeurd in menselijke evolutie:

- 7 miljoen jaar geleden: bipedalisme: leven in familieverband komt hieruit voort!

- 7- 2 miljoen jaar geleden: adaptieve radiatie: verschillende menselijke vormen ontstaan en 

om een of andere reden is de meest vooruitgebouwde lijn voortbestaan, de rest sterft uit. Dit 
leidt tot de menselijke lijn


- 2 miljoen jaar geleden: Homo erectus/Homo ergaste is/zijn in Afrika ontstaan, we zien hier een 
duidelijke expansie van de breingrootte.


- De laatste stap is de Homo sapiens: deze zijn veel recenter, hebben taal en bewustzijn, 
symbolische voorstellingen (grotschilderingen etc) en technologische innovatie.


Een extra stap zou er ook bij geplaatst kunnen worden: werktuiggebruik. Deze vindt men ook 
terug bij chimpansees maar de chimpansee heeft geen symbolische voorstelling van dit werktuig 
= de chimpansee gaat geen werktuig gebruiken om nieuwe werktuigen te maken. Terwijl we dit 
wel bij de mens zien (vb stenen werktuigen maken om andere stenen werktuigen te maken).

Eigenlijk zei Leaky dus dat de menselijke geschiedenis 3 kenmerken heeft: lopen op achterste 
benen, hersenontwikkeling en werktuigontwikkeling! 

De eerste mensen - theorieën  
Richard Leaky begint in een van zijn teksten met een stukje Darwin, waar Darwin (1871) de start 
van de menselijke ontwikkeling situeert in Afrika, de Neanderthalers, en een veronderstelling 
maakt over het mechanisme van evolutie. Leaky verwijst hier eigenlijk naar een mechanisme 
(volgens/van Darwin) waar we nu van weten dat het niet klopt. Darwin zei namelijk dat 
bipedalisme, technologie en een grote brein geëvolueerd zijn in overeenstemming en sprak zo 
over een soort linked-evolutie.


Een zekere Alfred Russel Wallace vertelde indertijd dat menselijke inteligentie onmogelijk kan zijn 
geëvolueerd en dat er eerder een supernatuurlijke interventie zou zijn geweest. Daarom vond hij 
ook dat de mens uit de evolutietheorie moest worden gehaald. Alle andere levensvormen op 
aarde zijn dan wel weer geëvolueerd volgens hem.


Simons & Pilbeam vonden dan weer een bovenste kaakbeen van Ramapithecus en 
concludeerden uit dit fossiel dat de Ramapithecus mogelijk al bipedaal was en ook complexe 
sociale structuren had. Ze zeiden dat dit eigenlijk de eerste mensen was en deze zouden dan 15 
tot 30 miljoen jaar geleden hebben bestaan.




Wilson en Sarich waren dan weer bezig met onderzoek via bloedproteïnen en situeerden de mens 
5 miljoen jaar geleden en zeiden dat zowel Homo, Pan als Gorilla een gemeenschappelijke 
voorouder hadden. Meer complete skeletten van Ramapithecus waren volgens hen het bewijs dat 
de Ramapithecus een vroegere variant was van de Aziatische mensapen. Tegenwoordig weten we 
meer en gaan we er vanuit dat de Ramapithecus een soort mensaap is geweest en een voorloper 
van de huidige Oerang Oetans. Ook het idee dat de afsplitsing van Homo, Pan en Gorilla niet 5 
miljoen jaar geleden was!


Over het algemeen kunnen we zeggen dat anatomische similariteit niet betekent dat er 
evolutionaire banden zijn!


Verschillende andere onderzoekers hadden andere theorieën over de eerste mensen. Zo had 
je:

- Package (linked) (Darwin): technologie, bipedalisme, breingrootte

- Man the toolmaker (1940): 

- Man the killer ape:

- Man the hunter (1960): samen met de killer-theorie zouden dit belangrijke kenmerken zijn voor 

de drijfkracht van de menselijke evolutie. Het historisch perspectief over ‘man the hunter’ is dat 
ze oorlogen in de jaren 60 meer dan beuh waren.


- Woman the gatherer (1970): de rol van de vrouw op dat moment (man gaat oorlog voeren, 
vrouw blijft thuis). Ook hier historisch perspectief die overeenkomt met onderzoek uit dat 
moment.


Richard Leaky sprak vooral over het idee van bipedalisme als rol in de evolutie. Zowel voor hem 
als voor andere wetenschappers was bipedalisme geladen met evolutionaire potentie:

- “Upright on the Savana” (zie ergens in de tekst, deze theorie is niet helemaal correct)

- “Great Rift Valley”: east side story (Yves Coppens) - open gevarieerde omgeving/milieu.

Er zijn 2 theorieën rond bipedalisme:

- Dragen (Owen Lovejoy): gathering (kinderen ronddragen), monogaam, kleine hoektanden, 

nucleaire familie.

- Efficiënte beweging (Rodman & McHenry): voortbeweging op achterste poten is de meest 

Kentisch energetische manier voor voortbewegen!


Lucy

Een ander iconisch fossiel buiten Turkana Boy, is Lucy. Van haar is relatief weinig schedel 
gevonden maar het skelet is voor de rest wel grotendeels compleet. Lucy is het bekendste fossiel 
die ooit is gevonden, is 3,2 miljoen jaar oud en is gevonden door Donald Johnson zo’n 40 jaar 
geleden. Ze is de missing link waar men lang over heeft gediscussieerd en is een 
Australophitecus Afarensis (eerste naam gaat over de aap, de tweede naam over geografie). 
Lucy is een beetje de tussenvorm tussen mens-apen en mensachtigen. Ze heeft een levensvorm 
die zowel kenmerken heeft van mensapen als ontwikkelingen naar de nieuwe mens. Zo’n 60% 
van haar skelet is bewaard: de onderkaak voor een groot deel, de armen en de schoudergordel, 
wat stukjes van de ruggenwervel en de bekken voor een belangrijk deel. Lucy had voornamelijk 
gedegradeerde hoektanden (later gevonden bij een schedel van een soortgenoot van Lucy die 
vollediger was dan die van Lucy). De soort maakte geen wapens maak gebruikte wel takken etc 
(vb wel aanpassen in de juiste lengte maar geen bewerking). Het was aaseters en ze hadden 
hersenen die even groot waren als die van chimpansees.


Hiervoor waren er immers vragen: wat drijft de mensapen om nog een stap verder te gaan in 
cerebrale ontwikkelingen en waarom zijn we op 2 benen gaan lopen? Daarom werd er veel nadruk 
gelegd op Gibbons in de vorige les: er is dus ook die groep mensapen die anders is ontwikkeld 
qua voortbewegen (armen ipv benen in dit geval). We denken automatisch dat de evolutie alleen 
maar heeft kunnen leiden tot de mens maar dat is dus niet waar.


Zowel de geografische plaats als de morfologie als functie waren cruciaal om vorige vragen te 
kunnen beantwoorden, en deze konden we terugzien bij Lucy. 




De neem ‘Lucy’ geven aan haar was van belang omdat mensen zich er dan mee konden 
identificeren (door het fossiel te personaliseren). Het was net zo veel van belang als haar compleet 
skelet vinden.

Donald Johnson maakte zijn ontdekking als jonge wetenschapper bekent in een Nobel 
symposium. Veel mensen negeerden hem echter omdat ze nu opeens een heel nieuw beeld 
kregen en dat is vaak lastig. 


Lucy heeft Leaky’s theorie eigenlijk onderuit gehaald! Leaky zei dat op je achterste poten loopt je 
een mens maakte maar Lucy, hoewel ze op haar achterste poten liep, was verder in essentie nog 
wel een chimpansee!


Voetstappen in Letonië

In Letonië heeft men voetstappen gevonden in vulkaanas van hele oude mensapen. Men is wel 
niet zeker om hoeveel mensapen het precies ging vermits er sowieso 1 persoon en ernaast een 
kleinere persoon liep, maar in de voetstappen van de grotere persoon zijn nog voetsporen 
gevonden.


David C. Geary - The Origin of Mind

Dit boek gaat over waar het zelfbewustzijn vandaag komt. Het vertelt over 3 belangrijke 
revoluties van het leven op aarde: 
1) Ontstaan van leven zelf 
2) Ontstaan van multicellulaire organismen 
3) Ontstaan van zelfbewustzijn 

Een van de ideën is dat er bij apen ook een soort van zelfbewustzijn is. Donald Griffin had het over 
dierenbewustzijn. Gordon Gallup onderzocht verschillende soorten van mensapen met een 
spiegeltest: hij maakt de dieren vertrouwd met het gebruik van een spiegel en dan bedenkt hij 
een methode om een stipje op hun voorhoofd te plaatsen . Als de dieren dan opeens hun 
voorhoofd aanraken wanneer ze voor deze spiegel staan, dan is er bewijs dat hij merkt dat het 
spiegelbeeld eigenlijk zichzelf is. Dan zou er dus inderdaad een erkenning zijn van het 
zelfbewustzijn. Chimpansees en bonobo’s wrijven inderdaad over hun eigen voorhoofd dus deze 
dieren hebben een zeker gevoel van zelf in dat opzicht.


Ook ander testen kunnen worden gedaan om een zelfbewustzijn te kunnen testen:

- Deceptie (teleurstelling): dit is blijkbaar ook een indicatie van een soort zelfbewustzijn te 

hebben

- Reflectieve bewustzijn

- Gevoel/weet hebben van van dood/eindigheid: deze theorie zegt dat als je kunt bewijzen dat 

het dier een gevoel of weet heeft van de dood, dat deze dan een soort zelfbewustzijn heeft (we 
zouden dan kunnen bewijzen door te kijken of de dieren hun dode dieren begraven of andere 
rituelen uitvoeren). Maar dat dit echt bewijs zou zijn voor zelfbewustzijn is nog heel 
controversieel.


Bij ‘the Origin of Mind’ wordt er ook de vraag gesteld of het een doel heeft of gewoon een 
bijproduct is van iets. Mogelijk ging dit gepaard met encephalisatie (= een plots groter wordende 
brein) en andere zaken zoals: taal, sociale vermogens (het beter kunnen begrijpen van het gedrag 
van anderen), probleemoplossend denken, predictie (= ‘sociale schaak’). Er zou een soort 
verbintenis zijn tussen ‘human mind’ en grotschilderingen.




Bonobos: why we don’t know everything about them 
after 90 years

Ze zijn in 1929 ontdekt, we kennen ze dus nog maar 90 jaar. Bonobos worden gezien als de apen 
die altijd seks hebben. 


12-16 miljoen jaar geleden: Oerang Oetan

6-8 miljoen jaar geleden: Gorilla

4-6 miljoen jaar geleden: Mens

Recenter: Bonobo & Chimpansee: dit zijn onze dichtste voorouders. Wie er dichter bij de mens zit 
is niet duidelijk, de genen zijn evenveel van ons af. Er is dus geen reden om aan te nemen dat 
bonobo’s nauwer verwant zijn dan chimpansees maar mensen zeggen dat wel graag omdat 
bonobo’s vredelievender zijn dan chimpansees.


De bonobo is in 1929 in het cologniaal museum (africa museum) in België ‘ontdekt’ als aparte 
soort zijnde, hier lagen verschillende schedels van deze aap. Een Duitser en een Amerikaan waren 
ongeveer gelijktijdig bezig met het onderzoek van deze aap. Ze vonden dat de aap er eigenlijk 
uitzag als een soort dwerg-variant van de chimpansee. Zo werd ook een tijdje gedacht dat het 
gewoon een schedel was van jongere chimpansees maar bij kinderen zijn de schedelplaten nog 
niet vergroeid terwijl ze wel zagen dat de schedels van de ‘jonge chimpansees’ (zo waren ze 
gelabeld) wel al vergroeid was! Uiteindelijk was de Duitser zijn conclussie: ‘Chimpansees die aan 
de linkeroever van de Congo-oever wonen zijn specialer’ en hij noemde ze ‘dwergchimpansees’. 
De Amerikaan was boos omdat de Duitser was gaan lopen met zijn primeur maar hij heeft later 
wel een artikel geschreven waar hij een goede beschrijving gaf van een andere bonobo-aap die hij 
had gevonden. Deze beschrijving was veel wetenschappelijker. (Toch zijn bonobo’s eigenlijk niet 
echt kleiner dan de chimpansee, ze hadden gewoon kleinere schedels enzo gevonden maar dat 
werd pas later ontdekt).


In de jaren 40 werden de eerste bonobo’s naar de zoo in België (Antwerpen) gebracht. Bonobo’s 
zijn veel meer stressgevoelig dan gewone chimpansees dus ze stierven wel rapper daar. In de zoo 
werden ze al gauw ‘dwergchimpansees met een zacht karakter’ genoemd.


Later gingen wetenschappers echt op expeditie in Congo om te kijken waar de bonobo’s precies 
leefden en ze merkten dat alles wat ten zuiden van de Congo-rivier leevde bonobo’s waren en 
alles ten noorden van deze rivier waren chimpansees.




In de jaren 50: men schoot heel wat bonobo-apen neer in Congo en men ging men via genetisch 
onderzoek op de schedels (tanden) kijken of er variatie was tussen alle bonobo-apen en toen 
raakten ze er meer en meer van overtuigd dat bonobo’s echt als aparte apen konden worden 
gezien en niet als deel van chimpansees.


In de jaren 60: er stond al een Chimpansee-girl, een Oerangoetan-girl en een Gorilla-girl op de 
cover van national geographic. Dit waren 3 vrouwen die aangesteld waren door Richard Leaky. De 
fotograag van national Geographic was ook op zoek naar een Bonobo-girl maar die vonden ze 
niet. Op dat moment werd Congo ook onafhankelijk verklaard en werd het moeilijk om er 
onderzoek te doen (politieke onrust). Zo werd onderzoek van bonobo’s in het wild 
tegengehouden. Daarom werden er verder experimenten gedaan in de zoo (gedragsstudies) en 
werden bonobo’s ook verder gekweekt in de zoo. Desmond Morris schreef ook in de jaren 60 een 
boek over mensapen en besteedde daarbij slechts 1 pagina aan de bonobo’s waarin stond dat er 
weinig is geweten over bonobo’s.


In de jaren 70: het politiek klimaat in Congo werd rustiger dus mensen deden weer exposities. Er 
werden 4 expedities gehouden waarvan er maar 2 succesvol waren. Bij 1 ervan (Japanse studie) 
gingen wetenschappers bonobos habitueren = bonobos snel laten wennen aan de aanwezigheid 
van mensen door er bij te gaan wonen en hen bananen en suikerriet te geven. Als je hen eten 
geeft zal er sneller een band bestaan en kan je hen sneller bestuderen, het nadeel hiervan is wel 
dat het onderzoek dan niet meer echt natuurlijk is. Het gedrag van bonobo’s werd vooral 
bestudeerd door Japanners. Maar ze beschreven alles in het Japans dus de westerse wereld wist 
nog steeds weinig over bonobo’s. De bonobo werd uiteindelijk een menselijk model: een 
amerikaan ontdekte dat bonobo’s erg gelijken op de mens met uitzondering op enkele zaken 
zoals smallere bekken etc. De bonobo werd dus een model van de menselijke evolutie met het 
idee ‘als de anatomie zo gelijkend is, zal het gedrag van de mens vroeger ook wel gelijken op de 
bonobo’s. Maar dat is dus niet altijd zo, weten we nu, aangezien bonobo’s en chimpansee’s ook 
zijn geëvolueerd ondertussen! Er werd ook onderzoek gedaan op de seksualiteit van bonobo’s. 
Onderzoekers kregen eerder het idee dat hun seksualiteits-gedrag eerder een neveneffect was 
van hun captiviteit maar het idee dat we ons vroeger zoals bonobo’s gedroegen wat betreft 
seksualiteit bleef een leuk idee onder de gewone bevolking.


In de jaren 80: in 1982 werd er een symposium georganiseerd waarin alle artikels werden 
uitgelegd, en dus ook de Japanse artikels worden nu duidelijk. Frans De Waal schreef een boek 
‘peacemaking among primates’ waarin hij de bonobo’s beschreef als “de hippies van de primate 
wereld”. Hij keek hier hoe bonobo’s zich verzoenden met elkaar nadat ze ruzie hadden gemaakt. 
Hij merkte dat ze veel seks hadden, ook mannen onderling en vrouwen onderling en volwassenen 
en kinderen onderling! In de jaren 80 werden verder de bonobo’s ook vergeleken met de 
chimpansee wat betreft gedrag, een soort ‘dichotome kijk’.


In de jaren 90: veel wetenschappers gingen naar Congo om daar onderzoek te doen. Ze hadden 
geleerd via de Japanners dat ze best geen kunstamtig eten gaven aan de apen dus onderzoek 
verliep zeer traag. Plots kwam er ook een burgeroorlog in Congo waarbij een hoop soldaten 
dwars door het bonobo-gebied moesten treden waar al deze apen werden onderzocht. Alle 
onderzoekers moesten dus gaan lopen terwijl hun onderzoek net zo vlot verliep. Ze gingen dus 
verder met Captive studies = studies in de zoo. En er werden ook meer bonobo’s geboren in de 
zoo. Men ontdekte hier voor het eerst dat er een soort van female dominance was: mannelijke 
bonobo’s liepen eigenlijk weg van vrouwtjes en mannetjes waren zo beleefd dat ze uit de weg 
gingen om andere vrouwen de kans te geven om te eten, een feministe noemde dit dan 
vrouwelijke dominantie. Frans De Waal had nu een goede conclussie voor zijn boek rond 
bonobo’s: enerzijds is het zo dat de vrouwtjes langer attractief zijn (de zwelling bij bonobo’s kan 
2 weken duren vanaf de ovulatie, om te tonen dat ze vruchtbaar zijn; een cyclus is 4 weken dus 
eigenlijk zijn ze 50% van de tijd vruchtbaar!) en vrouwtjes deden ook aan GG-rubbing (een soort 
vrijen tussen vrouwtjes en daardoor krijg je vrouwtjes alliantie en daardoor vrouwtjes dominantie!). 
Anderzijds, omdat de vrouwtjes langer vruchtbaar zijn, is er een verminderde mannelijke 
competitie en daardoor ook geen mannelijke alliantie (in vergelijking: vrouwelijke chimpansees 
vertonen slechts 3 dagen een zwelling en hier vertonen mannen meer competitie)! Ten derde is het 
zo dat mannen daardoor niet meer gaan weten wie de vader is van de jongen waardoor ze ook 
niet aan infanticide doen. Frans de Waal is altijd goed geweest in populaire quotes te gebruiken 
en zegt zo bijvoorbeeld: apen komen van Venus, ze zijn sexy en promiscous en peaceful en 



egaliatarian (ze delen suikerriet), en er is een vrouwelijke dominantie. Een heel mooi beeld dus. Er 
was wel kritiek op zijn boek/onderzoek, met name dat er weinig data waren (slechts van 2 
instituten) en de meerderheid van data kwam door bonobo’s in gevangenschap. Daarbij is het zo 
dat veel van wat Frans de Wale zegt slechts speculatie is, we weten nog niet zeker! Hieronder een 
schema van wat Frans de Wale zegt.


Volgens onderzoek van de spreker is er in de groep van Planckendael inderdaad vrouwelijke 
dominantie aanwezig maar ook een mannelijke dominantie (het mannetje was misschien 2de in 
rang maar dus ook boven heel wat anderen vrouwen). Het was wel zo dat tijdens de zwelling-
periode de vrouwtjes de mannetjes beter konden domineren. Daarbij werd er ook gevonden dat 
GG-rubbing minder belangrijk was dan gedacht voor het maken van allianties maar dat het 
vlooigedrag veel belangrijker was dan het hypserksueel gedrag (de GG-rubbing)! Ook was het zo 
dat niet alle apen even vredelievend waren als eerder gedacht! De dominante vrouwtjesbonobo 
gooide zo wel eens een jong tegen de muur en wanneer mannetjes erin slaagden om vrouwen te 
domineren zouden ze dat ook doen. Er werd bovendien gevonden dat moeder-zoon bonding 
heel belangrijk was: bij chimpansees laten de moeder hun jongen in de steek maar bij bonobo’s is 
dat niet zo. Vrouwtjes die zonen produceerden bleven daar ook bij en als de vrouw stierf ging het 
zoontje helemaal onderaan de hiërarchie terecht komen. Voor de rest werd er een heel sterkte 
hiërarchie gevonden. In het algemeen kon men stellen dat sociale banden meer te maken 
hadden met sociale status dan met geslacht. In 1999 deed Vervaeje een conclussie over de apen 
in Planckendael: female dominance is niet exclusief, er is een significante lineaire dominantie 
hiërarchie, dominantie is belangrijker dan gender, ovulatie is deels niet bekend door de zwelling 
(mogelijk ook door ruiken) en er is competitie tussen vrouwtjes. 

Heel het bonobo-verhaal is soort van een bandwagon: ‘als een kar begint te rollen wilt plots 
iedereen erin zitten’. Deze kar is aan het rollen gezet door Frans De Wale. Maar wetenschappers 
gaan op het einde van de kar zitten want plots gaan er veel meer media-boeken verschijnen over 
bonobo’s waar alles heel erg zwart-wit komt te staan (‘bonobos zijn vredelievend en chimpansees 
zijn slecht’). Van wetenschap naar maatschappij: de bandwagon-effect zorgt ervoor dat dit sneller 
gaat.


In 2002: De burgeroorlog was gedaan dus gingen ze terug naar Congo. Stevens (de prof/spreker) 
is toen onderzoek gaan doen in verschillende zoo’s en gaan kijken hoe de apen zich gedroegen 
met vrouwelijke verzorgers. Hij ging ook kijken naar vrouwelijke en mannelijke allianties. Hij zag 
dat er duidelijk hiërarchie was en aan de top van de hiërarchie zat altijd een vrouwtje en beneden 
altijd een man maar ertussen in kon alles staan! Dus ook mannetjes proberen nog steeds zo hoog 
mogelijk in de hiërarchie te staan. Door de langdurige zwellingen van de vrouwen daalde de 
agressie inderdaad en moesten er toch geen vrouwtjes of slechts weinig vrouwtjes met zwellingen 
aanwezig zijn was er inderdaad meer agressie! Hij ontdekte ook dat er aan male mating strategies 



werden gedaan: de mannetjes met een lage rang wachtten niet totdat mannetjes met een hogere 
rang klaar waren met paren maar ze deden aan sneaky copulaties! Moest het alfa-mannetje dat 
zien was er wel aggressie tussen de mannetjes. Stevens denkt ook dat Frans De Wale vooral het 
idee kreeg dat bonobo’s zo seksueel actief waren omdat hij vooral jongere apen onderzocht had. 
Leeftijd doet er dus toe! Ook is het zo dat vrouwtjes die seks initiëren een heel variabel mannetjes/
partner-voorkeur hadden. En ja er zijn vrouwelijke allianties en nee er zijn inderdaad geen 
mannelijke allianties en ja vrouwen hebben bepaalde voorkeuren voor bepaalde mannen maar we 
weten niet waarop dat is gebaseerd. Ja er zijn ook verschillen tussen chimpansees en bonobo’s 
maar ook variatie binnen de soorten (vb bonobo’s ten noorden van de Congo-rivier leven in 
regenwoud maar bonobo’s ten zuiden van de Congo-rivier leven in savanne). Zelfs in die mate dat 
chimpansees in vb het westen lijken op bonobo’s in het noorden omdat ze alle twee in regenwoud 
wonen! In ieder geval is het beeld tussen bonobo’s en chimpansees de beelden met Venus en 
Mars niet zwart-wit maar fifty shades of grey. Alles rond dit stuk: zie schema hieronder. Er moet 
ook gezegd worden: Planckendael is niet atypisch.




Vanaf 2010 tot nu: er komt steeds meer agressie voor en ook van mannen naar vrouwen toe. Er is 
ook steeds meer bewijs dat sommige bonobo’s ook wel vlees eten! Bonobo’s in het wild zouden 
zelfs soms vlees van jongeren opeten maar kindermoord zelf is wel nog niet vastgelegd. In 2008 
werd er eens in een zoo een zak gegeven met eten in en toen bleek dat ze al minder tolerant eten 
met elkaar deelden (ze namen eten af etc) terwijl ze in 2010 dan weer veel meer tolerant waren! 
Dit zou kunnen komen omdat nieuwe bonobo’s uit andere gedeeltes van Congo kwamen. Nog 
een merkwaardige bemerking is een vorm van social learning dat ze hebben aangeleerd: kloppen 
op het hoofd. Dit was allemaal te traceren bij 1 aap waarna die haar kinderen dat overnamen en 
dat dan weer deden bij hun kinderen etc. Nog een merkwaardige verschijnsel is regurgitatie-
gedrag = eten opeten en dan vingen in de keel, uitkotsen en terug opeten. Dit is abnormaal 
gedrag en wordt ook doorgegeven. We kunnen dus zeggen dat door social learning er veel van de 
variatie binnen bonobo’s bestaat.




Variatie wordt gemeten door persoonlijkheid te meten. Persoonlijkheid wordt gemeten aan de 
hand van vragenlijsten + observaties + groepexperimenten. De bonobo heeft 5 
persoonlijkheidsdimensies (zie hierboven) en bovendien lijken die erg op die van chimpansees.  
Hoe wordt variatie exact veroorzaakt: persoonlijkheid + genen. Bij woelmuizen (??) is er bv 
ontdekt dat er bij het hebben van een korte bepaalde microsateliet in het DNA van mannetjes dit 
ervoor zorgt dat deze mannetjes meerdere vrouwtjes hebben en niet voor kinderen zorgen. 
Wanneer daarentegen de microsateliet veel langer was, waren de mannetjes meer trouw! Deze 
microsateliet had dan ook een bepaalde link met een vasopressiene receptor maar dat snapte ik 
niet zo goed.


Er is ook een onderzoek naar de verschillen in de ontogonie bij het schildklierhormoon. Bij 
chimpansees klopt het dat hun schildklierhormoon daalt wanneer ze volwassen zijn net zoals bij 
mensen, maar bij bonobo’s gaat het pas dalen rond 20-jarige leeftijd omdat ze langer blijven 
groeien.


Paleoantropologie

De mens is vanaf 2 miljoen jaar gelden ontstaan. Door DNA onderzoek is er in de 
paleoantropologie veel veranderd.


Klimatologie


In het verleden is er vanalles gebeurd. Het werd een heel stuk warmen, dan een afkoeling, dan 
weer warmen en een afkoeling. De afkoelingen waren steeds ijstijden, deze gebeurden om de 
40.000 jaar. Ijstijden zijn steeds langer aan het duren! Ijstijden (glacialen) en tussen-tijstijden 
(interglacialen) hadden giga-impacten op de aarde! 3 miljoen jaar geleden bestond er nog geen ijs 
op aarde en 6 miljoen jaar geleden stierven de dinosauriërs uit, de mens verschijnt wanneer het 
wat kouder begint te worden bij zo’n ijstijd, zo’n 2 miljoen jaar geleden. Opvallend is dat het 
allerkoudste punt altijd vlak voor het allerwarmste punt komt dus opwarming gaat relatief snel. 
Tijdens een glaciaal/ijstijd heb je een hele grote ijskap. De laatste was zo’n 300.000 jaar geleden 
en dat heeft de mens dus ook meegemaakt.







Bij koudere temperaturen is er een lager zeespiegel waardoor er ook meer plaats op aarde is voor 
de mensen om op te leven.







De cycli van warmer naar koudere temperaturen en omgekeerd worden gestuurd door 
milankovitche cycli. Er treden 3 fenomenen op die de temperatuur op aarde bepalen:

- Eccentricity: de nabijheid van de aarde en de zon (soms dichterbij, soms verderaf)

- De tilt van de aarde die de inval van het zonlicht op aarde: hoe loodrechter het zonlicht op de 

aarde invalt, hoe warmer de aarde.

- Precession: Tolbeweging van de aarde rond de aardas

Hierdoor heb je soms meer zonlicht en soms minder zonlicht op aarde en zo krijg je soms ijstijden 
en soms tussenijstijden. Dat vertaalt zich dan weer in groei of inkrimping van de ijskappen.


Rond 20.000 jaar geleden hadden we een maximale uitbreiding van de ijskappen, de Noordzee 
stond toen helemaal droog. België is nooit bedekt met ijs maar Nederland wel (moewhahah). Over 
het algemeen kregen we in Europa toen te maken met een periglaciaal klimaal = door uitzetting 
van ijskappen kwam er een klimaat dat zo koud is dat mensen er niet in kunnen leven. Europa is 
hierdoor pas veel later bevolkt geraakt door de mens (homo sapiens).


De grote kracht van het klimaat is de zon. De laatste jaren krgeen we zonnevlekken activiteiten. 
Zonnevlekken zijn een tijdelijke afkoeling op het oppervlakte van de zon maar zonnevlekken staan 
ook garant voor een meer actieve zon, en een meer actieve zon betekent meer warmte… 

De zon zorgt voor een opwarming van de zee. Het is doordat we een warme vloed krijgen uit 
Mexico dat het in Europa nog ca va warm is (yeay). Naarmate het water dat uit Midden-Amerika 
koud of warm is is er een inkriping of uitzetting van ijskappen. De aanwezigheid van water 
bepaald dus sterk de uitzetting en inkrimping mee!




Chronostratigrafie


Als je kijkt naar de archeologie zijn er 3 periodes belangrijk: steen, brons en 
ijzer. Dit zijn de 3 materialen die gebruikt werden om werktuigen mee te 
maken. De steentijd was de allerlangste periode. De Neanderthaler 
bestond in de Paleo-lithicum, dit was in de vroege steentijd! Tijdens het 
Neolithicum ontstond de landbouw. Holoceen bestond ongeveer 12.000 
jaar geleden. Na de ijzertijd had je nog de romeinse tijd, de middelauwen, 
nieuwe tijd,… Ook dit is nog allemaal Holoceen.


Tijdens de steen- en brondtijd was er een afkoeling en vanaf de bronstijd 
weer een opwarming. De eerste neanderthalers kwamen vanaf 300.000 jaar 
geleden in Europa.


BP = before present = voor 1950.


Tijdens de Paleolithicum begon de mens steen aan te scherpen (litische 
technologie). Ze begonnen met een blok cilex, een soort vuursteen. Dit lijkt 
gemakkelijk maar is het niet, je moet echt aan de rand slaan om steen af te 
slaan. Dit vereist heel wat ervaring om het goed te kunnen. Een van de 
technieken is de Levallois-techniek: eerst rondom afslaan, dan van onder 
afslaan (secundair slagvlak) en dan het afslag (= dat wat men afslaat van 
het gesteente) hiervan gebruikt men als werktuig! Een andere methode die 
men kon gebruiken is Retoucher: dit is het aanscherpen van de 
werktuigen die men via de Levallois-techniek had gemaakt. Men deed dit 
door steeds aan de randen kleine afslagjes te maken. Ook de 
retoucherende afslagen werden als werktuigen gebruikt.


Bodemkunde


In de bodem worden artefacten gevonden. De plaats waar ze gevonden worden bepaalt hoe ze 
worden gedateerd. Geogenese gaat over de lagen/sedimenten, pedogenese gaat over de 
bodemvorming/horizonten. Alle artefacten worden gevonden in de zone onder de 30 centimeter, 
deze bovenste laag is namelijk de huidige bodemvorming.


Bij diepe graven zie je rode lagen en witte lagen. Bij rode lagen is het warm geweest en bij wit is 
het koud geweest. Zo kan je dateren, aangezien elke ijstijd ongeveer om de 100.000 jaar gebeurd.




In Veldwezelt-Hezerwater zijn artefacten van 
Neanderthalers gevonden. Dit was onderzoek op 15 
meter diep. Het zijn de best bewaarde opgravingen in 
België. Deze plek is vooral bijzonder omdat er vroeger 
een beek heeft gestroomd en deze beek naar onderen 
is geëmigreerd. Zo was er een sedementval en krijgen 
we een profiel te zien van de leemgroeven over de 
grond waarlangs de beek is geëmigreerd. Zo zijn er op 
26 plekken artefacten gevonden. De oudste hiervan 
zijn 133.000 jaar oud (tijdens een opwarming van de 
aarde). Zo werden er ook afval van Levallois-kern 
gevonden (de kern zelf nam men mee, het afval liet 
men achter). Artefacten vind je meestal in rodere 
gesteenten (tijdens opwarming), in wittere gesteenten 
(ijstijd) was er geen bevolking. In warmere fases gingen 
Neanderthalers dus naar het noorden en in koudere 
fases meer naar het zuiden.


Veel artefacten die men vond op deze site waren Quina-dwarsschrabbers. Dit zijn artefacten die 
vaak dik waren met veel retouche. Er werden ook veel beenderen en tanden aangetroffen van 
dieren (niet van mensen!). Men vond ook artefacten van dassen: dassen waren enkel aanwezig in 



warmere periodes dus zo kan men bewijzen dat er inderdaad warmere periodes waren! Ook 
artefacten van paarden zijn gevonden, dit zijn dieren waar de Neanderthalers jacht op maakten. 
Wat overbleef van hun jacht (de restjes) waren voor de hyena’s die kwamen nadat de 
neanderthalers verder liepen. Hyena’s vindt men dus ook terug in deze site! De patronen van de 
vele beenderen die men hier vindt zijn waarschijnlijk geen weerspiegeling van het gedrag van de 
mens maar van die van de hyena’s in deze tijd.


Na 50.000 jaar waren Neanderthalers hier niet aanwezig omdat het te koud was. Neanderthalers 
(en mensen) houden enkel van gematigde temperaturen (dus ook niet te warm).


De mammoetsteppe: ook de mens kwam daar in voor. We gingen op zoek naar een kudde dieren 
waar men op ging jagen en gebruikten daar speren voor. Een speer heeft een bereik van 30 meter 
dus we moesten al redelijk dichtbij komen. 




In Haps (in Noord-Brabant) heb je nog een een plek waar 
artefacten zijn opgegraven! Hier zijn vindsten aangetroffen 
die dateren uit het Mesolithicum tot en met de Romeinse 
tijd. We noemen dit een Mesolitische site. Artefacten zijn 
8.000 tot 9.000 jaar oud. Bij veel geluk worden er zones 
gevonden waar er meerdere artefacten bij elkaar liggen. 
Wat we doen is grond in kruiwagens stoppen en er water 
door laten spuiten en te zeven. Al wat dan overblijft is 
vuursteen-artefacten zoals kernen, schrabbers, klingen en 
spitsen. Die spitsen werden gebruikt om pijlen van te 
maken. Met hars werden deze spitsen op takken 
geplaatst om er zo weerkhaken en pijlpunten van te 
maken. Ze werden afgeschoten op dieren maar wel altijd 
‘gerecycleerd’ (= ze gebruikten ze meerdere keren).


Op deze site is er ook een mesolitische hut gevonden van 9.000 jaar geleden waarbij er ook al 
vaartuigen waren. De oudste boot ter wereld is ongeveer 8.000 jaar oud. 


Dit waren dus alle opvragingen van Neanderthalers en Mesolitische mensen.


The big picture


Convergentie vs analogie: convergentie verwijst naar een evolutionair proces terwijl een analogie 
een overeenkomst is door een gelijke omgeving. Als er een vaststelling is van overeenkomst die 
niet gebaseerd is op een onmiddelijke evolutie spreekt men van analogie terwijl convergentie 
meer een proces is waarbij dieren gelijkaardig gaan functioneren of er gelijkaardig gaan uitzien.


65 miljoen jaar geleden zijn de dinosaurussen uitgestorven. De mensen verschijnen ongeveer 2 
miljoen jaar geleden. Paleontropologie gaat over de bestudering van het menselijk gedrag in het 
verleden. We gaan kijken naar 3 groepen: homo sapiens/neanderthalers, homo erectus en 
australopithecus. Met de chimpansees en bonobos hadden we zo’n 7 miljoen jaar geleden een 
gemeenschappelijke voorouder (zie foto hieronder). Apen zitten altijd in oerwouden (bovendien 
waren bonobo’s en chimpansees ook gescheiden door de Congo-rivier waarvan de bonobo’s ten 
oosten en de chimpansees ten westen zaten), de mens zit meer in droge gebieden/savannes 
errond! Het ontstaan van de mens moet dus eigenlijk gesitueerd worden in/rond tropische 
wouden.




We zijn ontstaan uit verschillende lagen. Allereerst hadden we de vroege homini. Deze werden al 
heel snel in de menselijke lijn geplaatst maar toch zijn ze eerder de fossiele ouders van de mens. 
Hieruit volgden de Australopithecen en de Homo erectus. De eerste echte mens is de Homo 
Erectus gevolgd door de Neanderthaler en dan de Homo Sapiens. Sommigen zijn tussen een 
Homo Erectus en een Homo Sapiens in, dan noemen we ze een Homo erectus-Sapiens.




De Ardipithecus (5 miljoen jaar geleden) zou al rechtop hebben kunnen lopen. Dit zou men aan 
de hand van fossielen hebben kunnen bewijzen maar daar is veel discussie over. Er is ook 
discussie of zelfs de Australopithecen Anamensis al rechtop hadden kunnen lopen. De reden 
waarom ze denken van wel is omdat ze voetsporen (in as) hebben gevonden van mensapen in die 
tijd dus en dus denken ze dat die van de Australopithecen waren. Na de Australopithecen 
Anamensis kwamen de Australopithecen Afarensis zo’n 3,8 miljoen jaar geleden, Lucy is van 
deze soort!


Er is ook een Homo Ergaster (fossielen 
gevonden in Afrika) maar dat is eigenlijk de 
Homo Erectus  (fossielen gevonden in Azië) 
van Afrika aangezien er slechts enkele 
morfologische verschillen zijn!


Eugène Dubois heeft een schedel van de 
Homo Erectus gevonden in een grot. In 
datzelfde grot vond hij een mosselschelp met 
krassen op en een doorboring in, van de Homo 
Erectus. Hij besloot hiermee dat de Homo 
Erectus al abstract kon denken! Dit zou het 
alleroudste teken (500.000 jaar oud) zijn van 
kunst/abstract denken bij de mens. De Homo 
Erectus verspreidde zich van Afrika naar Azië 
en zo naar Europa. De rest van de wereld is 
onbewoon gebleven.


De Turkana Boy is een Homo Erectus/Ergaster gevonden in Kenia, een fossiel van zo’n 1,5 miljoen 
jaar geleden, gevonden door Richard Leaky. De lengte van de Homo Erectus/Ergaster komt 
overeen met die van ons. Dit in tegenstelling tot de veel oudere Australopithecen, deze waren veel 
kleiner! Er is dus een grote groei geweest van Australopithecen naar Homo Erectus. Er zijn geen 
tussenvormen bekend.







De oudste werktuigen noemt men de Oldowan. Ook de Cleaver en de Acheuleaan zijn vrij oud 
(Vroeg-Paleolithicum). Deze laatste is een vuistbijl van 1,8 miljoen jaar oud dat aan 2 kanten werd 
bewerkt waarvan de randen kunnen worden gebruikt om te snijden en de punt op bv iets te 
doden/doorboren. Een foto hiervan is hierboven te zien. De vuistbijlen worden overal 
aangetroffen: Afrika en Europa. De Movius lijn is de lijn die de plaatsen onderscheidt waar wel en 
geen Archeuleanen worden gevonden. Ten noorden ervan niet, ten zuiden ervan wel.


Na de Homo Erectus kwam de Homo Antecessor, zo’n 800.000 jaar geleden. Fossielen hiervan 
(niet veel!) zijn gevonden in Spanje (waar het vrij warm was). Na de Homo Antecessor kwam de 
Homo Heidelbergenises. Hiervan is een onderkaak en bovenkaak van gevonden. Achter de 
laatste tand heeft men een opening gevonden die typisch is voor de Homo Heidelbergensis en 
Neanderthalers, een opening die wij niet hebben. Het betekent dat de Neanderthalisatie al bij de 
Homo Heilderbergensis aan de gang was, zo’n 500.000 jaar geleden. 


De Neanderthaler dan: deze waren kleiner en robuuster (dikkere botten) dan ons, ze waaieren 
iets meer uit aan de bekken (= bekken waren breder), ze hadden een bolvormig achterhoofd, een 
langgerektere schedel, een grote neus, wenkbrauwogen en geen kin (leuk voor op feestjes :p )! De 
Neanderthaler werd pas echt beroemd toen er vondsten van 2 begraven (!) Neanderthalers 
werden gevonden in Spy! Neanderthalers kwamen voor in Midden-Paleolithicum. De cultuur die 
de Neanderthaler geïntroduceerd heeft heet de Mousteriaan (vernoemd naar ‘Le Moustier’, een 
plek in Frankrijk), dit waren vooral spitse zaken en doorboorden kiezen die ze als amulet 
gebruikten! De meeste vondsten van de Neanderthalers zijn gedaan rond de maasvallei. Men 
heeft verschillende reconstructies gemaakt van de Neanderthaler waar men hem steeds afbeelde 
met knuppels en bijlen. Maar dit is eigenlijk niet 
helemaal juist. De Neanderthalers waren niet zo 
primitief, dit zien we ook aan hun cultuur. Er 
wordt zelfs gezegd dat als je een Neanderthaler 
in een kostuum op een trein zou plaatsen, je 
niet eens zou merken dat het geen mens is! 
Nog een bewijs dat Neanderthalers slimmer 
waren dan we vaak denken is aan de hand van 
de Pariëtale kunst die van hen zijn gevonden in 
Spanje. Dit zijn grotschilderingen van 35.000 
jaar geleden. De oudste grotschilderingen ooit 
gevonden dateren zelfs van 50.000 tot 65.000 
jaar geleden! Deze werden gemaakt met oker 
en waren eigenlijk motieve (handafdrukken) van 
de mens). Het eerste verfgebruik dateert zelfs 
van 100.000 jaar geleden! Dus samen met de 
Neanderthaler kwam de kunst.




De Neanderthaler vs de Anatomisch Moderne Mens (AMH)




Out-of-Afrika-hypothese: Eerst zien we de oude mens (Homo Erectus) ontstaan rond 2 miljoen 
jaar geleden. Deze mensen trekken verder in Europa, Azië en Australië en worden dan opeens 
vervangen door een oude groep in Afrika die opnieuw deze continenten gaan bevolken. Een grote 
aanhanger van deze theorie is Chris Stringer, hij heeft bewijs gevonden voor deze theorie aan de 
hand van slechts 4 fossielen, wat niet zo denderend is.


Multiregionale hypothese: De Homo Erectus trekt naar Europa, Azië en Australië en blijft daar 
ook. Ze worden niet vervangen door een groep in Afrika later. Deze hypothese wordt steeds meer 
geaccepteerd door DNA-onderzoek (de mens zou 10% Neanderthaler zijn) en zou dus juister zijn! 
De grote verdediger van deze theorie is Wolff. Enkele jaren geleden heeft men in Portugal ook een 
vermenging van de moderne mens met Neanderthaler-kenmerken ontdekt! Dit is dus bewijs voor 
interbreeding die ook in deze theorie een rol speelt. Interbreeding = de verschillende groepen 
(neanderthaler, homo erectus,…) gaan mengen met elkaar. Een ander bewijs is gevonden in de 
Denisova grot in Syberië, hier zijn fossielen gevonden die een vermenging waren van Homo 
Erectus, Neanderthalers en Denisovans.


Hoe dan ook, de moderne mens is op een of andere manier zo’n 23.000 jaar geleden 
aangekomen in Europa.


De Alleroudste moderne mens van Oost-Azië is de Ust’-Ishim in Syberië. De moderne mens is 
zich hier gaan vestiggen tussen de steppen. Een deel is dan naar Oost-Europa vertrokken en een 
ander deel is via Azië overgestoken naar Amerika. Het deel dat naar Oost-Europa is vertrokken 
deed dat in een periode dat de Neanderthalers ook in Europa leefden. Ze konden zich dus met 
elkaar vermengen, opnieuw een bewijs dat de multiregionale hypothese eerder klopt!

 


Examen 

Filmpjes eerder ondersteunend materiaal, fillmpje van sarah paffa heurley (?) wel kennen! (rond 
altruïsme)

Slides (ook die wat we niet hebben behandeld) kun je als samenvatting van de teksten 
beschouwen, de teksten zijn eig het belangrijkste!



