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Negentien 
ongelooflijke
verhalen

Stomverbaasd was ik toen ik hoorde dat er aan de Rijksuniversiteit 

Groningen onderzoek wordt gedaan naar de linkspotigheid van 

muizen. Stomverbaasd en meteen razend nieuwsgierig. Niet alleen 

naar die muizen met hun pootvoorkeuren, maar ook naar het 

werk van de andere Groningse onderzoekers. En ja, dat bleek al 

even verrassend. Ik leerde over spreeuwen die bloemen plukken, 

gestresten die zich laven aan een vette kroket, en darmen die ons 

beter maken. Pratend met de bio-, eco- en neurobiologen ging 

een wondere wereld van promiscue fruitvliegjes open, kwam er 

een verklaring voor doorgeslagen agressief gedrag en bleek de 

schijnbaar saaie plantenwereld er een vol vernuft. 

Zo ontstond Waarom spreeuwen bloemen plukken en trillende 

muizen slimmer zijn. Een reis door negentien onderzoeken. 

Negentien verhalen die mij versteld deden staan en verblijdden. 

Hopelijk vergaat het u net zo.

Heel veel leesplezier,

Monica Wesseling

Woord vooraf
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Geen wortel, 
maar 
een kroket 
bij 
onvermijdbare 
stress  

Wéér zo’n rotdag op kantoor met die chef die almaar op je zit te vit-

ten. Weer zo’n deadline die nauwelijks te halen valt. Opnieuw die 

enge buurman die meer en meer onder je huid gaat zitten. Stress, 

stress, stress. Je hart klopt, je spieren staan strak gespannen, je 

voelt je opgejaagd en uiterst prikkelbaar. 

Maar gelukkig zijn daar dan die rijkgevulde taartenvitrine, die cho-

coladebars op het station, die onvolprezen McDonald’s. Je hunkert 

al bij het idee. Je snackt en snackt en ja hoor, de stress valt weg. 

Maar voel je je ook lichamelijk echt beter? Vervetting ligt immers 

op de loer. Waarom niet braaf naar een wortel gegrepen? Waarom 

werken peentjes, fruit of yoghurt niet na stress?

Twin Towers-pizza
Het was eigenlijk de aanslag op de Twin Towers die de aanzet gaf 

voor het onderzoek naar de relatie tussen stress en voedsel. In de 

dagen na de aanslag schoot de verkoop van vette pizza’s als een 

raket omhoog. Ook de hamburgers en chocoladepudding waren 

niet aan te slepen. Fruit, wortels en ander gezond voedsel leek 

opeens uit de gratie. Wat was hier aan de hand? Was hiervoor op 

hersenniveau een verklaring te geven? Het vinden van een verkla-

ring is belangrijk. Eén keertje vet snacken kan geen kwaad, twee 

keer ook niet, maar chronisch verkeerd compenseren – veel men-
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sen lijden aan chronische stress – leidt gemakkelijk tot lichamelijke 

problemen. 

Confrontatie
Een kolfje naar de hand van de Groningse neurobiologen. Ze zetten 

een proef op met ratten. De hersenstructuur van ratten is in hoge 

mate vergelijkbaar met die van de mens. Ratten zijn bovendien ge-

makkelijk te houden en, nieuwsgierig als ze zijn, altijd wel in voor 

nieuwe dingen.

Om chronische en oncontroleerbare stress zoals die wordt veroor-

zaakt door een rotbaas, deadline of enge buurman na te bootsen, 

werden van bruine-rattenpaartjes man en vrouw van elkaar geschei-

den. Elke man kreeg daarna een andere man bij zich in de kooi. De 

nieuwkomers waren witte, gedomesticeerde ratten. Deze zijn dikker 

maar in spierkracht zwakker en delven in een treffen met de bruine 

rat altijd het onderspit. 

Jammer voor de witte, want (bruine) ratten reageren furieus als er 

een vreemde man hun territorium binnendringt. Een confrontatie 

tussen bruin en wit is daarmee met name voor de witte uiterst 

stressvol.

Om bloederige taferelen te voorkomen werden wit en bruin met een 

glasplaat van elkaar gescheiden gehouden. Wit kon bruin wel zien 

en dat alleen al was voldoende voor torenhoge stress. 

Fastfood
Om de relatie tussen stress en voeding te kunnen achterhalen, 

kreeg een deel van de witte ratten ‘gezonde’ brokjes met veel vezels 

en ‘groenten’ en de andere helft een ‘vette hap’ ofwel vette, zoete 

brokken. Alle witte ratten werden blootgesteld aan een bruine. 
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Daarna werden bij de witte dieren de hormonen gemeten die 

vrijkomen bij stress, adrenaline en corticosteroïden. Het verschil in 

reactie tussen de fastfood-rat en de gezond voer-rat was enorm:  

de witte rat met het gezonde dieet bleek veel sterker verhoogde  

gehalten aan stresshormonen te hebben dan de fastfood-rat. 

Hij was dus veel gestrester dan zijn soortgenoot op fastfood. De 

gezonde vertoonde bovendien niet alleen lichamelijk een sterkere 

stressreactie, maar voelde zich ook geestelijk duidelijk minder 

lekker.

Senang
Hoe de onderzoekers dat wisten? Aan een rat kun je natuurlijk niet 

vragen hoe hij zich voelt, maar je kunt wel de gevoeligheid voor se-

rotonine meten. Serotonine is een neurotransmitter; het reguleert 

in de hersenen de prikkeloverdracht van het ene naar het andere 

neuron (zenuwcel). De gevoeligheid voor, en ook de hoeveelheid 

serotonine is bij depressieve mensen lager dan bij niet-depres-

sieven. Dit kan worden bepaald door de lichaamstemperatuur te 

meten na eenmalige injectie van een stof die sterk lijkt op seroto-

nine en aangrijpt op een van de specifieke serotoninereceptoren 

(de ‘ontvangststations’ voor serotonine) in de hersenen. 

Depressieve rat
En wat bleek? De ratten op het gezonde dieet hadden, na een 

confrontatie met een bruine rat, een beduidend lagere gevoelig-

heid voor serotonine. Ze waren dus net als mensen ‘depressief’. De 

ratten die mochten smikkelen van ongezonde brokjes voelden zich 

na een confrontatie met een bruine rat veel beter. Hun gevoelig-

heid voor serotonine was dan ook op peil gebleven. 
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De witte ratten op het gezonde dieet voelden zich dus beduidend 

minder senang dan de ratten op het ongezonde dieet. 

Fastfood of toch niet?
De keuze voor hamburger, chocoladepudding of taart in plaats 

van wortel of appel lijkt op grond hiervan dus een slimme! Edoch: 

chronische stress vraagt chronisch sussen en ja, dan gaat de 

ongezondheid van fastfood je wel parten spelen. De prijs die de 

fastfood-rat betaalt voor zijn stressresistentie is hoog: zijn lever en 

buik vervetten en suikerziekte ligt op de loer. 

Nu draait het onderzoek uiteindelijk natuurlijk niet om vette ratten 

of dieren met suikerziekte, maar om mensen. Ook zij staan voor 

de keuze stress met gezond of ongezond voedsel te bestrijden. 

Een deel van de gestreste mensen weet dankzij gezond verstand 

de verleidingen te weerstaan, maar een deel ook niet. Juist voor 

hen gaan de onderzoekers door. Aan nare chefs, irritante buren en 

onhaalbare deadlines is weinig te doen, maar het zoeken is naar 

een gezonde manier om daarvan bij te komen.
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Rechtsogige vogels, 
linkspotige muizen 
en vriendelijke mensen   

Dat mensen links- of rechtshandig zijn, is nog een beetje te be-

grijpen, maar linkspotige muizen, rechtsogige vogels en olifanten 

die het liefst hun slurf linksom om een pol gras winden, klinkt 

wel vreemd. Toch hebben ook dieren zo hun voorkeur, zo blijkt uit 

onder meer Gronings onderzoek. Op zoek naar de oorsprong én 

het nut van links en rechts.

Wij mensen zijn nogal uitgesproken in onze ‘handigheid’. Bijna 

90% is echt rechts-, bijna 10% linkshandig en de rest maakt het 

niets uit. We zijn ook ‘benig’, zij het wat minder pertinent. 

Door de eeuwen heen zijn linkshandigen allerlei eigenschap-

pen toegedicht. Ze zouden creatiever zijn, agressiever, maar ook 

beduidend minder gezond en zeker dat laatste roept de vraag op 

waarom linkshandigheid in de loop van de evolutie niet is verdwe-

nen. Komt dat, zoals vaak gedacht, omdat zij de beste kansen heb-

ben tijdens gevechten? Rechtshandigen verwachten immers geen 

aanval van links. Of is dat te simpel gedacht?

Bij de beesten
Om daar achter te komen, gingen de wetenschappers te rade bij 

de dieren, voorlopers in de evolutie. Wie zegt immers dat er niet 

ook potige muizen, ogige vogels en vissen met een voorkeurskant 

bestaan? Onlogisch lijkt deze gedachte niet. Net als bij mensen 

stuurt immers ook bij dieren de linkerhersenhelft een ander deel 

van lijf en geest aan dan de rechter. Ook zij vertonen lateralisatie.
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De beesten onder de loep!
Allereerst de primaten, de aapachtigen, de diergroep die het 

nauwst verwant is aan de mens. Net als wij hebben ook apen een 

duidelijke voorkeur voor links of rechts. Ze zijn net zo pertinent, 

maar de verdeling is anders: ongeveer 40-60%. 

Een stapje ‘omlaag’, naar de muizen, de vissen en de vogels. En 

ja hoor, ook daarbij komt links- en rechtsheid voor. Muizen die 

voedsel uit een klein buisje moeten peuteren, een buisje waarin 

maar één poot past, gebruiken hiervoor vaak dezelfde poot. Ze zijn 

wat minder standvastig en de verdeling is evenrediger dan bij ons, 

maar het zette de onderzoekers wel aan het denken. Als lateralisa-

tie zo wijdverspreid is, is het vast ergens goed voor! 

Dat muizen niet zo standvastig zijn wekt geen verbazing; ze gebrui-

ken hun voorpoten niet zo veel als dieren die op twee poten staan 

zoals kangoeroes. Deze voeren daarmee allerlei fijn motorische ta-

ken uit en mogelijk is dan specialisatie van één kant het handigst.

Dat geldt ook voor kaketoes, vogels die echt kunnen peuteren met 

de poten. Ook zij zijn uitgesproken: de meerderheid is links.

Ogige vogels
De andere vogels dan, hoe zit het bij hen? De meeste vogels 

gebruiken hun poten vooral om op te staan en om zichzelf mee te 

krabben; specialisatie lijkt daarmee minder belangrijk. Links- of 

rechtspotig zijn die andere vogels inderdaad nauwelijks. Maar wel 

ogig!

Proefjes met kuikens die graankorrels tussen steentjes uit moeten 

halen en tegelijkertijd de omgeving in de gaten dienen te houden 

(er kunnen vijanden zijn) kantelen per individu de kop steeds op 

dezelfde manier. Ze gebruiken dus altijd hetzelfde oog om voedsel 
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mee te zoeken. Dat oog is gespecialiseerd in fi jne structuren, 

het andere is een kei in het vinden van vijanden in de lucht ofwel 

grovere structuren. Ze zijn dus links- of rechtsogig. 

Licht
Wát ze zijn hangt af van de manier waarop ze in het ei opgevouwen 

waren en daarmee van de hoeveelheid licht die het ene dan wel het 

andere oog tijdens de ontwikkeling heeft gekregen. Hoe leuk kan 

onderzoek zijn! 

De ogigheid blijkt uiterst nuttig. Hoe sterker de lateralisatie, des te 

beter is het kuiken in voedsel zoeken, zo zagen de onderzoekers. 

Diersoort na diersoort werd bekeken en allemaal toonden ze de-

zelfde truc. Honingbijen gebruiken bij bepaalde taken bij voorkeur 

een van de twee antennes, olifanten wikkelen hun slurf links- of 

rechtsom rond een pol gras en vissen speuren steeds met het-

zelfde oog naar roofvissen om met het andere soortgenoten in de 

gaten te houden. 

Twee taken
Lateralisatie, zo’n duidelijke taakverdeling tussen de beide 

hersenhelften met links- of rechtspotigheid, -ogigheid, -slurfi gheid 

of, zoals bij de mensen links- of rechtshandigheid tot gevolg, 

is dus heel normaal. En dat is eigenlijk niet zo raar. Zo kunnen 

de twee hersenhelften, doordat ze elk hun eigen taken hebben, 

tegelijkertijd twee verschillende taken uitvoeren. 

Het bestaan lijkt logisch. Maar hoe zit het dan met die mythes 

over linkshandige mensen en waarom is bijna iedereen rechts 

en niet links? Om daar achter te komen, gingen de onderzoekers 

eerst te rade bij de Eipo, een pre-industriële stam in Papua die tot 
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voor kort nog in het stenen tijdperk leefde. Deze stam kent geen 

gezondheidszorg of voorbehoedsmiddelen en zou volgens de 

literatuur bovendien een extreem hoog percentage linkshandigen 

hebben. Dat grote aantal linkshandigen moest het mogelijk maken 

het effect van linkshandigheid op de gezondheid en het aantal 

nakomelingen en daarmee het effect van evolutionaire selectie, 

betrouwbaar te onderzoeken. 

Links en ongezond
Eenvoudig was het niet, maar met hulp van tolken, veel geduld, 

praten met handen en voeten en de nodige metingen lukte het. 

En hoe. De mythe dat linkshandige mensen minder gezond zijn, 

bleek helemaal geen mythe. In tegenstelling tot wat werd gedacht, 

bleken de Eipo geen extreem hoog, maar juist een extreem laag 

percentage linkshandigen te hebben. Dat gegeven, gecombineerd 

met de constatering dat de stam geen gezondheidszorg kent, doet 

toch wel heel sterk vermoeden dat linkshandige Eipo inderdaad ge-

zondheidsproblemen hebben! Een onderzoek in de geïndustriali-

seerde wereld wijst immers in dezelfde richting: in twaalf westerse 

landen blijkt het percentage linkshandigen groter te zijn naarmate 

er meer geld wordt besteed aan de gezondheidszorg. 

Meer kinderen
Er bleek nóg iets anders aan de hand. Eipo-mannen die sterk links- 

of rechtshandig waren, kregen meer kinderen. Niet de voorkeurs-

hand, maar de sterkte van de voorkeur leek dus bepalend.

Dat smaakte natuurlijk naar meer onderzoek. Terug in Nederland, 

en geruime tijd later, kwam de gelegenheid om in de Week van 

de Wetenschap 25.000 mensen via internet te ondervragen op de 
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relatie van hun handvoorkeur met hun gezondheid, creativiteit en 

agressie. Een enorm aantal linkshandigen meldde zich aan; vooral 

zij blijken nieuwsgierig naar hoe anders ze zijn. 

Niet anders
Ze zijn hetzelfde als rechtshandigen. Ook bij de westerse mens 

is niet de voorkeur, maar de sterkte van de voorkeur bepalend. 

Mensen met een uitgesproken voorkeur voor links of rechts zijn 

een heel klein beetje minder creatief, iets agressiever en krijgen, 

net als de Papua-mannen, gemiddeld iets minder kinderen dan 

mensen die minder duidelijk of links- of rechtshandig zijn. Voor ge-

zondheidsaspecten konden echter geen verbanden worden gevon-

den, misschien vanwege de goede gezondheidszorg in Nederland.

Rechts
Blijft de vraag waarom de meerderheid van ons rechtshandig is. In 

hoeverre er gekwakkeld wordt met de gezondheid is nog niet echt 

duidelijk; de gevechtshypothese lijkt in elk geval niet waar. Maar 

de wetenschappers zijn niet voor één gat te vangen. Ze hebben nog 

een vooronderstelling. Mensen gebruiken werktuigen. Die moet je 

leren bedienen en dat gaat het gemakkelijkst als je iemand na kunt 

doen die dezelfde hand gebruikt. Probeer als rechtshandige maar 

eens een linkshandige te imiteren! Dat zou verklaren waarom een 

overgrote meerderheid van ons dezelfde handvoorkeur heeft. Dat 

dat rechts is, kan toeval zijn of een niet meer te verklaren overblijf-

sel uit onze evolutionaire geschiedenis.

Het mensenonderzoek gaat door. 
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de 
schrijfster

Monica Wesseling is een gepassioneerd natuurjournaliste en 

-schrijfster. Haar teksten kenmerken zich door een mooie menge-

ling van emotie en kennis. 

Ze schrijft onder meer in Vogels, dagblad Trouw, Puur Natuur en 

Toeractief. Van haar hand verschenen onder meer de boeken Een 

tuin vol vogels, Veldkijker, Vogels in hun landschap en de bestsel-

lers Waarom krijgt een specht geen koppijn? en Kan een regen-

worm ook verzuipen?

‘De verwondering houdt nooit op.’




