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Mijnheer De Uil zei het al in de Fabeltjeskrant: "Dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen. En dezelfde
mensenstreken." En of hij gelijk had: niet menselijks is de dieren vreemd. Enkele 'beestjesexperts' leiden ons om de (dieren)tuin, op
zoek naar frappante gelijkenissen.

Bioloog Zjef Pereboom (49) staat al jaren aan het hoofd van het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Zoo van Antwerpen en
die van Planckendael. Zijn collega Marc Maes (50) werkt al dertig jaar in de Antwerpse Zoo: eerst als hovenier, sinds twintig jaar al
als verzorger in het mensapencomplex. Sinds half september mag hij zich ontfermen over Kiki, een nieuwe laaglandgorilla die uit de
zoo van Heidelberg in Duitsland werd overgebracht. "Dat zijn mijn kinderen geworden", bekent hij. "Al zag ik er eerst tegenop om met
chimpansees te werken. Zoveel lawaai maken en met mest naar elkaar smijten, dat zag ik niet zitten. De eerste nachten droomde ik
dat ik chimps op het wc tegenkwam, maar nu is het een passie van jewelste. Gorilla's zijn mijn favoriete dieren, maar de chimpansees
zijn het leukst om mee te werken. Al geef ik toe dat niet alle apen tof zijn. De orang-oetangs die hier vroeger zaten, waren echte
hooligans."

SPELEN

Wat is er prettiger dan spelen? We leggen ons huiswerk even opzij, nemen een bal of touw, of trekken met krijt enkele strepen op de
grond en hup, we hinkelen. Jonge dieren spelen ook heel graag. Zjef: "Een bekend voorbeeld zijn de rollebollende leeuwenwelpen. Bij
katachtigen heeft dat in de eerste plaats met de ontwikkeling van jachtgedrag te maken. Bij mensapen leidt spelen, net als bij mensen,
tot de ontwikkeling van sociaal gedrag."

PESTEN

Het verschil tussen spelen en pesten is niet altijd duidelijk, behalve bij de primaten. Zjef: "Net zoals bij ons is pesten er bij hen op
gericht om een reactie uit te lokken, zien hoe ver je kan gaan in sociale relaties. Als het slachtoffer niet reageert, is het pesten niet leuk
en stopt het onmiddellijk. Dat zie je bij kinderen ook vaak."

Marc: "Het gebeurt soms als we een van de dieren laten drinken aan een doorgeefluik, dat er een soortgenoot achter hem doorloopt
en hem een tik tegen de kont geeft."

ZICH SPIEGELEN

Sommige dieren herkennen zichzelf als ze in de spiegel kijken, maar ze gebruiken het object niet zo actief als mensen. "Bij de
chimpansees in de Zoo hangt er één spiegel, maar eigenlijk gebruikt alleen Maaike die... om de prut uit haar ogen te verwijderen", zegt
Marc.

LACHEN

Ook dit merk je vooral bij de primaten, omdat het zo herkenbaar is. We zien dadelijk de bedekte tanden en de opgetrokken
mondhoeken voor ons. Zjef: "Apen en mensapen staan nu eenmaal het dichtst bij ons. Bij het stoeien zie je jonge primaten met open
mond kuchgeluidjes maken, net zoals wij wanneer we lachen. De oorspronkelijke betekenis van dit gedrag is om duidelijk te maken dat
het stoeien enkel bedoeld is als spel."

GROETEN

Een ritueel om elkaar goedendag te wensen bestaat ook. "Bij mensapen kan dat zover gaan dat ze ook elkaars poot aanraken", zegt
Zjef. "Als onbekende aap stel je je kwetsbaar op als je iemand de poot reikt, omdat dat een agressieve reactie kan uitlokken. Als de
andere ook zijn poot uitsteekt en je eventueel zelfs aanraakt, heb je een begroetingsritueel. Dat is de oorsprong van onze handdruk."

"Honden begroeten elkaar ook altijd op dezelfde manier. Ze snuffelen en zwaaien met de staart als vriendelijk gebaar. Blaffen dient om
hun territorium af te bakenen."

VERSIEREN

Laten we het even over een andere boeg gooien: verleiden. Ook op dat vlak vallen er parallellen te trekken. Zjef denkt dan aan het
baltsgedrag bij vogels. "Dat is bedoeld om de partner te testen en te zien of er een goede match is. Onder meer flamingo's en pinguïns
hebben lekplaatsen, plekken waar mannetjes onderling proberen uit te blinken in een bepaald gedrag. De vrouwen kijken toe hoe die
mannetjesvogels 'dansen' en maken dan hun partnerkeuze. Hetzelfde doen wij op zaterdagavond in de discotheek."
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"Ook bij vissen komt baltsgedrag voor", zegt Gudrun De Boeck, ecofysiologe aan de Universiteit Antwerpen. "Het stekelbaarsmannetje
neemt bijvoorbeeld een andere kleur aan wanneer hij een wijfje wil versieren. Dan wordt zijn buik rood. Wijfjes weten dan meteen wat
zijn bedoeling is."

OP KRAAMBEZOEK GAAN

Goed: we hebben elkaar verleid, er is seks van gekomen en er is zowaar een nieuw mensje op komst. Zodra de kleine is geboren,
gaan wij hem bewonderen en knuffelen. Blijkt dat olifanten dat ook doen, maar dan zonder het cadeautje. Zjef: "Ook bij onze bonobo's
zie je dat. Als er in Planckendael een jong geboren wordt, komen de andere leden van de groep kijken en raken ze het dier aan."

AFZIEN

Dieren lijden pijn, net als mensen. En ze tonen dat op een vergelijkbare manier. Zjef: "Er zijn tests gedaan op muizen en dan zag men
dat ze ook een grimas kregen als ze pijn hadden. Bij mensapen kom je dan weer zelfmedicatie tegen. Als ze ziek zijn, gebruiken ze
planten waarvan ze weten dat die een positief effect hebben. Als een aap hoofdpijn heeft, zie je hem soms zitten met zijn poot op zijn
voorhoofd. Als ie tandpijn heeft, houdt ie zijn onderste kaak vast."

BEDELEN

Ze vallen op in het straatbeeld: bedelaars. Ook de dieren doen het, geleerd van dierentuinbezoekers die hen voederen. Zjef: "Bij de
bonobo's hoort daar een specifieke handbeweging bij, waarbij ze de handpalm uitsteken."

KLUSSEN

Het gebruik van gereedschappen is opnieuw iets voor primaten en mensapen, maar ook bij kraaiachtigen vind je het terug. Zjef:
"Kraaien, raven en eksters gebruiken stokjes om ergens iets uit te peuteren. Van chimpansees in het wild weten we dat ze stenen
gebruiken om noten te openen of takjes om mieren of termieten te vangen als voedsel."

SAMENSPANNEN

Onbaatzuchtigheid vinden we ook in de dierenwereld terug, al noemt bioloog Tom Wenseleers van de KULeuven het liever
'mutualisme': samen streven naar een doel waar de hele groep beter van wordt. Hij neemt ons mee naar Argentinië en Brazilië, waar
de Parawixia bistriata leeft, een spin van een tiental centimeter groot. "Zij weven met een stuk of duizend een web van wel twintig
meter lang bij tien meter hoog. Daardoor kunnen ze grote termieten vangen, wat hen individueel nooit zou lukken. Achteraf vernietigen
ze het web en recycleren ze de zijde voor hun volgende project."

BOUWEN

Nigeriaanse termieten bouwen soms vier meter hoge woonverblijven, compleet met een intern ventilatie- en afkoelingssysteem en
verwarming. Als we rekening houden met de lengte van de termiet, amper een halve centimeter, dan is dat vergelijkbaar met een
groep werkmannen die een gebouw van anderhalve kilometer hoog afwerken. Ondenkbaar.

Gudrun De Boeck zegt dat dit ook voorkomt bij stekelbaarzen en cichliden (Afrikaanse vissen). "Stekelbaarzen bouwen een nestje van
stukjes plantenmateriaal en cichliden maken een putje met daarrond een walletje of ze bouwen heuse zandkastelen om vrouwtjes aan
te trekken en het nest te beschermen."

DE REGELS NALEVEN

Ook mieren staan erom bekend stevige constructies te bouwen.

Zjef: "Die gebruiken wel alleen hun poten en kaken, geen gereedschap. Dat is geen vorm van intelligentie, biologen noemen dit
zelforganisatie. Er zijn een aantal eenvoudige regels die door elk van die mieren worden gerespecteerd. Als regel één is dat je ergens
een hoopje modder neerlegt, dan is regel twee dat je het volgende hoopje modder naast het eerste legt, enzovoort. Op de duur vormt
zich een structuur. Je mag dat niet vergelijken met de organisatie bij ons op het werk, want bij mieren is er geen centrale organisatie.
Ze zijn als het ware voorgeprogrammeerd."

Ook wij hanteren zulke ongeschreven regels. Zjef: "Als we in grote steden tussen die enorme massa mensen lopen, passen we een
simpele regel toe. Loop je op iemand af, dan zet je een stap opzij. Als we op een drukke snelweg rijden, weten we dat we andere
wagens moeten ontwijken, niet te dicht bij onze voorligger komen, niet langs rechts passeren. Als je dat van bovenaf zou bekijken, zou
je denken dat die massa centraal georganiseerd wordt, maar in wezen is dat ook zelforganisatie. Op dat vlak lijken we op mieren. We
willen niet botsen, tenzij we iemand willen pesten." (lacht)

"Een soortgelijke organisatie vind je bij een zwerm vogels of een school vissen. Dat wordt niet centraal gecoördineerd. Als er eentje
links van je te dichtbij komt, ga je zelf naar rechts en de volgende doet dat ook, tot ze uiteindelijk allemaal naar rechts uitwijken."

LEIDEN EN VOLGEN

Bij de mensapen is er altijd één mannetje dat de leiding over de groep op zich neemt. Marc: "Als verzorgers moeten we voldoende
afstand respecteren. Wij komen nooit rechtstreeks met de dieren in aanraking, er zit altijd glas tussen. Als de leider nu naar mij kijkt,
ziet hij me niet als een gevaar. Dat zou wel zo zijn mocht die barrière er niet zijn."
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"Af en toe vindt er een machtswissel plaats. Drie jaar geleden gebeurde dat nog bij de chimpansees. Arnold was de onbedreigde
leider, tot op zekere dag de hele groep hem aanviel. Niemand van ons had dat zien aankomen. Zijn hele lijf stond vol snij- en
bijtwonden. Nu merken we dat een van de jongere mannetjes goed overeenkomt met Arnold. Best mogelijk dat die morgen
samenspannen om de nieuwe leider van zijn troon te stoten. Er worden dus coalities gevormd, vergelijkbaar met de samenstelling van
een regering. En ja, ook bij de chimpansees duurt het vrij lang."

IN DE WAR RAKEN

Als wij van Europa naar Amerika vliegen, hebben we last van jetlag. De eerste dagen hebben we het moeilijk om onze biologische
klok aan te passen: we willen overdag slapen en 's nachts actief zijn. Blijkt dat de fruitvlieg daar ook last van heeft, onderzocht
biologe Liesbeth Zwarts van de KULeuven. "Wij doen dat niet door een fruitvlieg mee te sturen van Brussel naar New York. In onze
test variëren we de tijdstippen waarop we het licht aan- en uitdoen. Als we het licht normaal om half zes uitdoen en we veranderen
dat plots naar half twaalf, dan blijkt dat de fruitvliegen de eerste dagen hun ritme aanhouden. Net zoals wij dat doen in een andere
tijdszone."

JALOERS ZIJN

De zeven hoofdzonden vind je dan wel niet echt terug in de dierenwereld, afgunst heerst er wel. "We hebben negen chimpansees. Eén
mannetje is de leider en er is ook een heel onderdanig vrouwtje. Als we haar een beloning willen geven, moeten we haar afzonderen,
omdat ze die in groep niet zou durven aannemen. Dan laat ze die banaan of die appel vallen of geeft ze die snel aan de leider. Maar
stel dat we haar een halfuur apart zouden houden, dan jutten we de leider op, omdat ie denkt dat zij vijf appelen krijgt en hij maar één.
Als we dan de deur opendoen, zal hij haar aanvallen", weet Marc.

Een recente studie aan de universiteit van California toonde aan dat ook honden jaloers zijn: als hun baasjes vriendelijk waren tegen
een knuffel, begonnen ze te duwen en zich onbehoorlijk te gedragen. En zelfs als het baasje vriendelijk sprak tegen een emmer met
een gezicht op, reageerde hun huisdier boos.

MOORDEN

Onlangs werd in een wetenschappelijke studie bevestigd dat chimpansees aan het moorden slaan om het terrein van hun buren in te
palmen. Zjef: "Mannelijke chimpansees gaan bewust naar naburige groepen om er de mannetjes uit te moorden en bezit te nemen
van het territorium. De vrouwtjes worden eerst verkracht en daarna in de groep opgenomen. Niet alleen de mens is dus in staat om
oorlog te voeren. Onze verre voorouder, de oermens, wist al dat je je eigen nageslacht meer kans op overleven geeft als je andere
mannetjes doodt. Bij mensen bestaan daar intussen wel ethische afspraken en regels over. In oorlogen waar die regels niet worden
toegepast, zit je eigenlijk terug op hetzelfde niveau als bij de chimpansees." Marc beaamt: "Mijn apen zijn volledig vergelijkbaar met
mensen, behalve dan dat ze nooit oorlog zullen voeren zónder reden."

ROUWEN

Dieren huilen niet, maar er zijn wel aanwijzingen dat ze rouwen. Zjef: "Bij olifanten zie je dat, en bij sommige mensapen. Als een dier is
gestorven, vindt er een soort rouwproces plaats. Grote vraag is wel of dat intern met dezelfde motivatie gebeurt als wat wij doormaken
als er een dierbare gestorven is."

En dan zijn er ook nog...

... enkele andere opvallende voorbeelden waarvoor we ons naar het buitenland moeten verplaatsen.

Landbouw ligt aan de basis van onze moderne samenleving. Mieren doen dat echter al vele miljoenen jaren. Afrikaanse termieten
kweken zelfs paddenstoelen die je nergens anders ter wereld vindt.

Er zijn twee gevallen bekend van gorilla's die een kind dat per ongeluk in hun verblijf was gesukkeld, braafjes overhandigden aan hun
verzorger. Dat was overigens niet in Antwerpen, waar de dieren sinds 1989 achter glas zitten.

Eén chimpansee, Washoe, leerde 350 woorden gebruiken uit de Amerikaanse gebarentaal. Toen de lesgever na een lange
afwezigheid terugkeerde, zei die dat zijn baby gestorven was. Washoe maakte het gebaar voor 'huilen'.

Veel chimpansees vinden het prettig om elkaar te kietelen. Humor? Wat naar het schijnt wel al gebeurd is: een stel apen die begonnen
te lachen toen een soortgenoot zich onhandig gedroeg en zich belachelijk maakte voor de hele groep én de bezoekers.
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