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Twitter evolutie 
Over gedrag bij mensen en andere dieren 

Johan Bolhuis 
Cognitieve Neurobiologie, Universiteit Utrecht 

Waarom zingt deze vogel? 

  ‘voorouders deden 
het ook al’ 

  ‘vrouwtje lokken’  
  ‘geleerd toen hij 

jong was’ 
  ‘hersengebieden 

actief’ 

De vier vragen van Tinbergen 

 Evolutie  
 Functie 

(overlevingswaarde) 
 Ontwikkeling (ontogenie)  
 Veroorzaking (Causatie) 
 mechanisme De evolutie van gedrag 

 Variatie 
 Overerfbaarheid 
 Natuurlijke selectie / aangepastheid 

Charles Darwin’s Evolutie-theorie 
Gaat over de historische ontwikkeling 

van eigenschappen (traits) 

tekening: Niko Tinbergen 

→ selectiedruk 
Jarvis et al (2000) Nature 
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Functie van gedrag 
De functie 
van zang 

d 

Er zijn verschillen….. 

Zangvogels leren hun liedjes van een 
leraar (‘tutor’) 

Twee manieren waarop de 
evolutietheorie verkeerd 

geïnterpreteerd wordt 

Een middeleeuwse kijk op 
evolutie: Scala Naturae 

Verwarring van evolutie en 
mechanisme 

“(….) there is a much wider 
interval in mental power 
between one of the lowest 
fishes, (...) and one of the higher 
apes, than between an ape and 
man.” 

Darwin: The Descent of Man (1871) 
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5-6 miljoen jaar geleden 

300 miljoen jaar geleden Misverstand 1:  ‘Wij stammen af van de apen’ 

Misverstand 2:  ‘scala naturae’ 

Een gevolg: Anthropomorfisme 

 Dierlijke ‘emoties’ niet 
objectief waarneembaar 

 Zinloos om over te 
discussieren 

 Kan verder onderzoek 
blokkeren 

I 
ETHOLOGY: THE OBJECTIVE STUDY OF 

BEHAVIOUR 

Een schrale troost... 

Frans de Waal 

Een schrale troost... 

Chimpansees 
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Een schrale troost... 

  ‘Troosten’ leidt niet tot 
minder stress 

 Aanvaller en slachtoffer 
worden ‘getroost’ 

  --> ‘Troosten’ is 
waarschijnlijk 
zelfbescherming 

Sonja Koski 

Scala naturae op z’n kop Een niet zo slim aapje... 

Een slimme kraai... 
(Obo) Een slimmere kraai.. 

(Gypsy) 

[metatool use] 
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Een nog slimmere kraai.. 
(Sam) 

[3 tool metatool use] 

Hauser, Chomsky & Fitch (2002) Science  

Gemeenschappelijke afstamming  
of Convergentie? 

*              * 

* 

Cognitieve Evolutie 

Bolhuis & Wynne (2009) Can evolution explain how minds work? 
Nature 

Twee manieren waarop de 
evolutietheorie verkeerd 

geïnterpreteerd wordt 

Een middeleeuwse kijk op 
evolutie: Scala Naturae 

Verwarring van evolutie en 
mechanisme 

Tinbergen’s vier vragen 

 Evolutie  
 Functie 

(overlevingswaarde) 
 Ontwikkeling (ontogenie)  
 Mechanisme (Causatie) 
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Evolutionaire en functionele 
overwegingen als verklaringen voor de 
mechanismen van brein en cognitie: 
cognitieve ecologie & neuroecologie 

Verwarring van functie en 
mechanisme 

Evolutionaire overwegingen als 
verklaringen voor menselijke 
cognitie: evolutionaire 
psychologie 

Papini (2002) Psychol. Rev., 109, 186–201	


Vogels die voedsel verstoppen 

Clark’s Nutcracker 

nuthatches (Niko Tinbergen) 

Marsh tit 

Cognitieve ecologie/neuroecologie 
van voedselverstoppende vogels 

  Hypothese: Adaptieve 
specialisaties (brein en cognitie) 
voor ruimtelijk geheugen — 
Echter:  

  Voedselverstoppers hebben 
geen beter ruimtelijk geheugen 
dan niet-verstoppers 

  Voedselverstoppers hebben 
geen grotere hippocampus dan 
niet-verstoppers 

Bolhuis (2008) In: Tinbergen’s Legacy. Function and Mechanism in Behavioral Biology  
 (J.J. Bolhuis & S. Verhulst, eds) Cambridge University Press.  

Macphail & Bolhuis (2001) Biol. Rev"

Looking for Clues 

 Evolutionaire/functionele overwegingen 
zijn geen verklaringen voor 
mechanismen 

 Het kunnen clues zijn voor de 
bestudering van deze mechanismen 

 Deze clues kunnen echter misleidend 
zijn — het zijn slechts clues, geen 
verklaringen 

Evolutionaire psychologie 

 Evolutionaire overwegingen als 
verklaringen voor menselijke cognitie  

 De geest / het brein is geëvolueerd als 
gevolg van selectiedrukken in de 
steentijd (het pleistoceen) 
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Evolutionaire borrelpraat... ...of serieuze wetenschap 

...met serieuze discussies 

Waarom  evolutionaire 
psychologie niet werkt 

 Geen cognitieve fossielen               
--> ‘just so stories’ 

 Naast biologische evolutie ook 
culturele evolutie 

 Evolutie gaat niet over 
mechanismen 

Vogelzang & spraak:  
parallelle mechanismen  

 Gedrag  
 Neuraal 
 Genetisch (Foxp2) 
 Taalkundig? 

Bolhuis, Okanoya & Scharff (2010) Nature Reviews Neuroscience 
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Gekristal-
liseerd liedje 

Plastisch 
liedje 

‘subsong’ 

Zangvogels ‘brabbelen’ voordat ze zingen Vogelzang en menselijke 
spraak lijken op elkaar 

 Overgangsfase: ‘brabbelen’ / ‘subsong’  
 Gevoelige periode 

Ook een neurale analogie? 

Cortex oppervlak links 

temporale kwab 

frontale kwab 

Wernicke’s gebied 
Broca’s gebied 

Bolhuis & Gahr (2006) Nature Reviews Neuroscience 7, 347–357 

‘Wernicke-achtige’ 
gebieden, actief als de 
vogel een liedje hoort 

‘Broca-achtige’ 
gebieden, actief als de 
vogel zingt (‘song 
system’) NCM: 

belangrijk 
voor zang 
geheugen 

Paul Broca 
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…..et les oiseaux aussi! Chomsky’s hierarchie 
van talen 

Berwick, Okanoya, Beckers & Bolhuis (2011) Trends Cogn. Sci. 

Common descent of Convergentie? 

*              * 

* 

*              * 

Common descent EN Convergentie 

* 

•  Homologie: neurale en genetische mechanismen 
•  Convergentie: auditief-vocaal leren 
•  Specialisatie: syntaxis van menselijke taal 

* 

*              * 

* 

Berwick, Friederici, Chomsky & Bolhuis (2013) Trends Cogn. Sci. 

Conclusies 
 Gedrag en Cognitie 

zijn ook geëvolueerd 
 Afstamming of 

Convergentie? 
 Naast biologische ook 

culturele evolutie 
 Evolutie is 1 van 4 

grote vragen, en kan 
mechanisme niet 
verklaren 
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www.youtube.com/user/BirdsongLanguage/videos 


