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                                             AGENDA 
 

1. Wat is domesticatie?  
 

2. Rechtop lopen en de onbedoelde neveneffecten 
 

3. De sociale hersenhypothese 
 

4. De opkomst van taal 
 

5. Hulpeloze babies 
 

6. Een bestaan vol tegenstrijdigheden 



 17e eeuw (navolger van Paulus Potter)  

https://animals.howstuffworks.com/mammals/mammal-pictures.htm


     

                                         

1. Meer variatie dan bij de wilde voorouder  
 

2. Kortere voortplantingscyclus 
 

3. Groter leervermogen 
 

4. Kleinere hersenen 
 

5. Domesticatie, temmen, fokken 
 
 

 

   (1868) 

          GEDOMESTICEERD  VERSUS WILDTYPE   
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                                           DE DRIE PEILERS VAN FOKKEN  
                       de evolutie in sneltreinvaart (Darwin)  
 
 
 

1. Spontane variaties  
 
 

2. Selectie van geschikte variaties 
 
 

3. Erfelijkheid    
 
 
.  



  

                                                      Fokken  
                                                                   

 

        Planmatig kruisen voor gewenste erfelijke  
                fysieke en gedragseigenschappen (veredelen) 
                                                    

                                                    Temmen 
 

           Een wild dier leren te gehoorzamen                                        

 
                     Darwin’s onopgeloste vraag 
 
          Hoe kan een wilde diersoort veranderen  
                      in een soort met makke nakomelingen?   

 
 

                                           



gedomesticeerd                 wildtype 

HANGOREN 



KORTERE SNUIT 

wolf 
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     GEVLEKT 





                             AAIBAAR, AFWEZIGE ANGST 



SEKSUELE DIMORFIE 
 
 
 
 

leeuw:groot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

huiskat: niet 
 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTrbW2utvZAhWKa8AKHffFAUMQjRwIBg&url=https://www.royalcanin.com/products/cat/adult&psig=AOvVaw3ALuUn8gIE8IuTwpTkjGrP&ust=1520554438412503
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8pinuNvZAhXsKMAKHWloDiwQjRwIBg&url=http://animal-state.blogspot.com/2012/06/lion.html&psig=AOvVaw2vBwgw_Bn5rjrXpILnSuhe&ust=1520554129057605


                                    VERSCHIL IN HERSENGROOTTE    
                                     3 (gelijk lichaamsgewicht en sekse)  



Dmitri Belyaev, geneticus 1917-1985 

DOMESTICERING VAN DE ZILVERVOS 

                            
Lyudmila Trut  

http://whywebecamehuman.com/doghuman-domestication/


 
 kunstmatige selectie tegen schuwheid, angst en agressie 
leidt tot alle fysieke symptomen van domesticatie 
 
 het complex van veranderingen ontstaat binnen enige   
tientallen generaties 
 
steunt kielzog hypothese: de hond stamt af van de vos/wolf 

 
biedt oplossing voor Darwin’s probleem 

 
domesticatie geeft tal van nieuwe eigenschappen  
                                                        uiterlijk,fysiologie en gedrag  
            
  

UITKOMST VAN HET VOSSEN EXPERIMENT  



                  The “Domestication Syndrome” in Mammals: 
          A Unified Explanation Based on Neural  Crest Cell Behavior and Genetics.  

ADAM WILKINS                           TECUMSEH FITCH              RICHARD WRANGHAM 

       Genetics, 2014;197:795–808  



SCHEMA VAN DE EMBRYOLOGISCHE ONTWIKKELING VAN DE NEURALE  LIJST EN BUIS 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBiIqfjN3ZAhXsDMAKHSXdAXsQjRwIBg&url=https://kevinbinz.com/2016/01/02/brain-ontogeny/&psig=AOvVaw1xY9Cj9iqxxdNeQbr-obGD&ust=1520611181131758


MIGRATIE VAN STAMCELLEN UIT DE NEURALE LIJST NAAR STRUCTUREN OP AFSTAND   

omgevingsfactoren 

https://www.nature.com/articles/nrg819


epigenetische 

modulatie 

  

genetische  

modulatie 

    omgevingsfactoren  hebben epigenetische en genetische gevolgen  

                             CEL MET CYTOPLASMA EN CELKERN 

GEEN BELAGERS 

BESCHUTTING TEGEN  
EXTREEM WEER VOEDING  

BEWEGING 

WATER 

GEZELSCHAP 

omgeving               epigenoom                  genoom 

epigenoom: biochemische springplank tussen omgeving en genoom 
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                                    VERBAND TUSSEN NEURALE LIJST EN HET DOMESTICATIESYNDROOM  
                                      

 pijlen: migratieroutes  van de neurale lijst cellen naar eindbestemming  



1. Wat maakte ons zo’n uitzonderlijk samenwerkend 
en tolerant groepsdier ?  
 

2. Was er ooit actieve selectie tegen agressie ? 
 

3. Zo ja, hoe ging dat in zijn werk ? 
 
 
 

“nothing in biology makes sense except in the light of evolution”  
 
                                                                                   Dobzhansky 1973 

HOMO SAPIENS 



Bipedie 

 1. eerste tekenen 6-7 Ma: achterhoofdsgat verplaatst naar voren  
 2. Australopithecus 3.5 Ma: 
          Lucy liep rechtop, armen + handen nog vnl. voor locomotie 
            Laetoli: voetsporen in versteende aslaag.  

 3.  Moderne mens 300 Ka: oppositie duim, volwaardige fijne hand 
en vingerbewegingen.  

Laetoli 
TANZANIA  

350cc 
400cc 

1400cc 



-300.000 jr  

    vuistbijlen                     koken         tweevoetig           

-6 mln           -5                 -4                 -3                   -2                 -1  

    

  
sapiens 

gemeenschappelijke 
voorouder met de  
chimp 
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                                            BRUIDSCHAT  
       van de gemeenschappelijke voorouder die we delen met de chimp 
  
                    

1. Gezichtsherkenning 
 

2. Sociaal leren, samenwerking 
 

3. Gebaren 
 

4. Empathie, verzoenen, humor, schaamte, rechtvaardigheid, 
vooruit kijken 
 

5. 99 % genetisch gelijk      
   Frans de Waal 



  SOCIAAL LEREN       



                                 INFANTICIDE  
                

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5n7aP5pbeAhUPyqQKHVsNBCgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newscientist.com/article/dn26555-infanticide-drives-female-promiscuity-and-big-balls/&psig=AOvVaw3FBH4mf1Ijt3xnbFbqjcOd&ust=1540185985662924


Wat het meest publiek is, wordt het meest privaat 



      
 EVOLUTIONAIRE OPLOSSING VOOR INFANTICIDE: 
          (tweevoetigheid wordt voorondersteld) 
 

• verborgen schaamstreek en oestrus 
 

• minder rivaliteit en agressie tussen mannen 
 

• loskoppeling oestrus en seks; vaker seks 
 

• seks in ruil voor bescherming   
      
• paarvorming, veiliger omgeving 

 
• grotere overlevingskans kind  

 
• toename van groepsgrootte, coöperatie,  
     tolerantie, vertrouwen, agressiebeheersing 
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WANNEER BEGON DE SELECTIE TEGEN AGRESSIE ?  

Stamboom hominoiden 
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Seksuele dimorfie 



gorilla                      chimp/bonobo                   mens 

%
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100% 

30% 

16% 



  
 

Gilad et al. PLoS Biology 2004 2:120-125 
 

                      AFNEMEND BELANG VAN GEUR BIJ PRIMATEN 
                       (reuk verdrongen door andere zintuigen) 

 mate van verlies         
 reukreceptor 
 genen 

      1500 
gemiddeld aantal  
reukreceptor genen  
in zoogdieren 

halfapen mensapen apen 



               chimpansee                    bonobo 

     mens 

egalitair groepsleven 

geen infanticide  

altruïstisch 

geen belagers  

fruit en bladeter 

seks als verzoening 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Oeil_better.jpg


      Pan 
 
ALLOMETRIE 

 H.sapiens 
 
JUVENILISATIE  





                              JUVENILISATIE 
                        neotynie, pedomorfie  

 

   voortzetting van jeugdige kenmerken bij volwassenen 
 
 
 

1. Speelsheid, vriendelijkheid 
 

2. Ronde schedel, vlak gelaat  
 

3. Geringe seksuele lengte dimorfie 
 

4. Lange jeugd en levenslang leervermogen  



Vuurbeheersing  tenminste 1 mln jaar geleden   

200.000 years old 

EERSTE KOKEN   400 gr 
1350gr 

WRANGHAM 2010 

SELECTIE TEGEN AGRESSIE ? 



KOKEN MAKKELIJK TE VERTEREN 

GEVOUWEN ONGEVOUWEN 

https://www.emaze.com/@ALRIWTCQ/Eiwitten


WRANGHAM 2010 

 KOKEN EN DE DIRECTE EN INDIRECTE LICHAMELIJKE GEVOLGEN 
                                   



Vanaf H. habilis een versnelling.  

Aiello et al. Curr Anthropol 2005; 36: 199-201  

 

VERLOOP VAN DE HERSENGROEI  SINDS BEGIN VAN DE MENSHEID 
 

selectie tegen agressie 

  

orale cultuur 

AANJAGERS 
 

koken/groepsgrootte 
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“Brain volume in primates relates to 
group size” (sociale hersenhypothese 1992) 

 

 
 
“You can only manage meaningful 
relationships  with 150 people. Above 
that number the group starts to break 
down”.  
 
 
 
 

Robin Dunbar 
 
Evolutionary   
Antropologist 
 
Social scientist 
 
Oxford         DUNBAR’S NUMBER: 150 

VERKNOPING VAN BIOLOGIE EN SOCIALE COMPLEXITEIT 
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   Dunbar’s  number in a diversity of social primates                                     
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 GROTE HERSENEN 

R 
F 

HYP 

THAL 

sleep and wakefulness temperature 
hormones 
circardian rythm 

respiration, heartrate 

righting, walking  

TEC 

emotional expression 

KLEINE  
HERSENEN 

DUNBAR’s GETAL 150 

  SOCIALE HERSENHYPOTHESE  



IS ER EEN RELATIE TUSSEN DE EVOLUTIE VAN TAAL 
 
 
             EN HET DOMESTICATIE PROCES? 
 
 
De evolutie van taal start niet met een mutatie  
 
maar met leren, vallen en opstaan en de epigenetica                                                      

 
 
 
 



                                             

      BENGALESE VINK  
 

     Lonchura domestica 

              VOGELZANG 
 
 variabeler en 
  complexer 
  dan van wildtype 
 
 
   
 
                       TAAL 
 
 oneindig aantal 
 klankcombinaties 
 
           

RELAXTE GENETISCHE CONTROLE  



emotionele  klankvorming 
l 

PAG 

een schreeuw,                    
kreet, lachen,huilen           

nazeggen, spraak en zang 
 
              automatiseert  

willekeurige klankvorming   

nazeg-circuit 

initiatief 

                    ANATOMIE VAN  
EMOTIONELE EN WILLEKEURIGE KLANKVORMING  

o m 



Taalgebied linker hemisfeer 

Damasio: Scientific American 1975  



HULPELOZE BABIES 



human 

ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL  

Adapted from Schultz 1950 



From birth to age 5, a child's brain develops more than at any other time in life. 
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MRI corticaal rijpingsonderzoek 
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     RIJPING VAN DE HERSENSCHORS TUSSEN 5 en 20 JAAR  (MRI) 
      afname van aantal neuronen maar toename in compactheid 
rood =onvolgroeid; blauw =volgroeid; groen en geel tussenstadium   

DOEN, EMOTIONEEL LEREN  EN TAAL KOMEN EERST, WIJSHEID KOMT LATER  

Gogtay et al. PNAS 2004; 101: 8174-8179 



HEEFT DE MENS ZICH ZELF 
GEDOMESTICEERD? 

                     biologie 
• verlies van robuustheid   

 
• gering lengte verschil m/v   

 
• toename vruchtbare perioden,  
          niet reproductieve seks 

 
• juvenilisatie , veel oogwit 

 
• uitzonderlijk grote hersenen  

 
• hoog oxytocine/serotonine  

 
• lage sensitiviteit HHB en HHG assen 

 
 

 

       gedrag/emotionaliteit 

• selectie tegen agressie   
 

• behoefte aan veiligheid  
 
• vriendelijk, tolerant, empathie, 

vertrouwen 
 

• uitsluiten als ergste straf  
 

• blozen 
 

• intentie tot samenwerking  
 

• gemak waarmee we van elkaar leren 
 
 
 



                                            DE VELE GEZICHTEN VAN AGRESSIE 
    gedrag dat individuen van dezelfde soort beschadigt of als zodanig  bedoeld is  

                                                           (Frans de Waal). 
 

 
1. Reactief : impulsief geweld van eenling, doodslag. Woede, paniek, 

alcohol, stimulantia, jeugdtrauma’s werken drempelverlagend.  
 

2. Proactief:  pesten, manipulatie, racisme, machtsmisbruik. 
 

3. Groepsagressie: aanstekelijk, niemand voelt zich verantwoordelijk: 
hooligans 
 

4. Gesublimeerd: verdedigen van belangen met vreedzame middelen 
(leidend in de samenleving), economische oorlogvoering. 
 

5. Geweldsmonopolie van de staat: biedt bescherming 
 

  



  Hersenvolume zegt niet alles         

1.350 cc 1.450 cc 



                JAWEL, WE HEBBEN ONS ZELF GEDOMESTICEERD  
 
 
                   MAAR DE UITKOMST IS EEN BESTAAN VOL   
 
 
   TEGENSTRIJDIGHEDEN   



  

           
Einde  

         

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BiBL7D3SVdokxM&tbnid=EE_IaHTKszEe3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://basdekker.eu/beeldbank/displayimage.php?pid=55553&ei=Ln7QUv3gLoa-0QX8zIHoDw&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNGB_-UsMtf4mHiDKDaY2U5ngpIB_w&ust=1389481589407047

