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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
Reproductie is de zin van het leven vanuit een evolutionair oogpunt, en dus is het 
het doel van ieder levend organisme om genen door te geven aan de volgende 
generatie. Voor soorten die zich seksueel voorplanten behelst dit de interactie 
tussen mannetjes en vrouwtjes die resulteert in de productie van nakomelingen. 
Terwijl seks voordelig is voor zowel het mannetje als voor het vrouwtje doordat 
het potentieel het reproductieve succes verhoogt, zijn de gedragingen rondom 
reproductie ook doordrongen met pogingen tot persoonlijk gewin. 
 
Op het eerste gezicht liggen de belangen van de seksen op één lijn omdat beiden er 
direct voordeel uit behalen. Dit maakt seksuele reproductie tot een coöperatieve 
taak. Conflict komt echter om de hoek kijken wanneer het mannetje of het 
vrouwtje het eigen reproductieve succes probeert te verhogen ten koste van de 
ander. Bijvoorbeeld, een manier voor beide seksen om potentieel de kwantiteit 
en/of kwaliteit van hun jongen te verhogen is om te paren met verscheidende 
partners. Sinds het opnieuw paren van het vrouwtje vrijwel altijd resulteert in een 
significante verkleining van het vaderschap van de eerste partner, is het opniew 
paren van de vrouw onderdeel van conflict: voordelig voor het vrouwtje maar 
kostbaar voor het mannetje. 
 
Seksuele conflict theorie voorspelt dat mannetjes tactieken zouden moeten 
ontwikkelen, over evolutionaire tijd, die de kans dat hun partner later opnieuw 
paart verkleint, omdat hun eigen aandeel in het vaderschap daarmee wordt 
vergroot. Er zijn veschillende voorbeelden van hoe mannetjes het reproductieve 
gedrag van het vrouwtje kunnen belemmeren, variërend van haar intensief fysiek 
bewaken, het installeren van een "paarstop" in haar reproductief systeem om de 
copulatie en/of de overdracht van ander zaad te belemmeren, het chemisch 
onderdrukken van haar seksuele ontvankelijkheid, en het verlagen van haar 
aantrekkelijkheid door het toebrengen van anti-afrodisiac feromonen. Echter, een 
belangrijke beperking in ons begrip van seksueel conflict is de gebrekkige kennis 
van de respons van het vrouwtje op dergelijke strategieën, en meer in het algemeen 
hoe het vrouwtje zelf invloed uitoefent op haar reproductie. Bovendien, hoewel 
over het algemeen wordt aangenomen dat vrouwtjes een actieve rol spelen in de 
pre-copulatoire partnerkeuze, is hun rol in de post-copulatoire reproductie 
mechanismen voornamelijk over het hoofd gezien en verworpen. 
 
Het onderzoek in deze these is ingegeven door de wens zowel te begrijpen in 
hoeverre vrouwtjes hun eigen reproductie kunnen controleren, alsmede welke 
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mechanismen aan deze controle ten grondslag liggen. In Hoofdstuk 2 geef ik een 
uitgebreid overzicht van de mechanismen die de vrouwelijke reactie na de paring 
ondersteunen: een groep gedragingen die uitsluitend worden uitgevoerd door 
vrouwtjes na de copulatie. Bij voorgaand onderzoek naar vrouwelijk reproductief 
gedrag na de paring zijn verscheidende stoffen van mannelijke oorsprong 
vastgesteld die via het ejaculaat in het vrouwelijke voortplantingssysteem worden 
ingebracht. Deze stoffen verhogen, onder andere, het aantal eieren dat ovuleert en 
wordt gelegd, en versterken het vrouwelijk cellulair substraat dat de vrouwelijke 
respons na het paren ondersteunt. In dit overzicht leg ik de nadruk op het huidige 
gebrek aan kennis over de rol van de vrouw in de reproductie. In scherp contrast 
met de literatuur die vooral de mannelijke rol behelst, zijn er weinig mechanismen 
vastgesteld die het vrouwelijke reproductieve gedrag ondersteunen en ons begrip 
van het vermogen van vrouwtjes zulk gedrag aan te passen is lang niet toereikend. 
Seks mag dan wel zelfzuchtige aspecten hebben, maar uitendelijk betreft het wel 
fundamenteel sociaal gedrag met de interactie van de twee geslachten als vereiste. 
Derhalve is een asymmetrisch begrip van reproductie gelijkstaand aan een gebrek 
aan kennis.  
 
In Hoofdstuk 3 onderzocht ik de vrouwelijk invloed over een goed beschreven 
mannelijke partner-bewakingstactiek. Tijdens de paring laat het mannetje stoffen 
achter zowel op als in het vrouwtje, wat tot gevolg heeft dat haar aantrekkelijkheid 
afneemt. Door de interesse van potentiele partners van het vrouwtje te 
verminderen, verhogen mannetjes hun kans op nageslacht. Maar dit heeft ook tot 
gevolg dat het vermogen van het vrouwtje om opnieuw te paren en haar eigen 
reproductieve succes te optimaliseren wordt verminderd. Er kan worden verwacht 
dat vrouwtjes tegenadaptaties evolueren in reactie op deze mannelijke paar-
bewaking, en hun controle over hun reproductie te vergroten door de anti-
afrodisiac feromonen te verwijderen. Door middel van chemische analyse van 
maagdelijke vrouwtjes, recent gepaarde vrouwtjes, en recent gepaarde vrouwtjes die 
ongebruikte delen van het ejaculaat hadden verwijderd, vond ik dat er inderdaad 
stoffen bijkwamen tijdens de paring, en dat sommige verwijderd werden door een 
"uitworp". Een van die stoffen die het mannetje overbrengt maar dat door het 
vrouwtje kan worden verwijderd betreft een stof waarvan bekend is dat het de 
vrouwelijke aantrekkelijkheid vermindert. Ik heb ook waargenomen dat na de 
verwijdering de aantrekkelijkheid van de vrouwtjes is hersteld: ze ontvangen 
sigificant meer aandacht van mannetjes en het is waarschijnlijker dat ze opnieuw 
paren in vergelijking met vrouwtjes die een uitworp hadden gedaan. Omdat ik, en 
andere onderzoekers, hebben aangetoond dat het brein betrokken is bij de timing 
van de uitworp is het waarschijnlijk dat de verwijdering van het ejaculaat een actief 
proces is, waarbij het vrouwtje haar eigen aantrekkelijkheid en paarkans kan 
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controleren. De verwijdering van de stoffen van mannelijke oorsprong en de 
resulterende invloed op aantrekkelijkheid zijn een fantastisch voorbeeld van niet 
alleen de vrouwelijke controle over haar eigen reproductie maar ook van een 
tegenadaptatie in reactie op de mannelijke begrenzing van het vrouwelijke 
reproductieve gedrag. 
 
In voorzetting van het onderzoek naar de invloed van vrouwtjes over hun eigen 
reproductie, heb ik de voorgaande resultaten opgevolgd met onderzoek naar de 
impact van het opnieuw paren. Als vrouwtjes het opnieuw paren kunnen 
controleren, wat zijn dan de consequenties van deze vrouwelijke macht? Wanneer 
vrouwtjes van verscheidende soorten opnieuw paren produceren ze meestal geen 
gelijke hoeveelheid nakomelingen van iedere partner. Vaak heeft de laaste partner 
het grootste aandeel in het vaderschap. Veel van de literatuur omtrent dit fenomeen 
is geconcentreerd op het vinden van mannelijke eigenschappen die de verdeling 
nakomelingen per mannetje beïnvloeden. Niet geheel onverwacht is er weinig 
bekend over de vrouwelijk invloed over het aandeel in het vaderschap. Door zowel 
het aantal partners en de tijd tussen paringen experimenteel te varieren, vond ik in 
Hoodstuk 4 dat wanneer vrouwtjes vaker paarden, en sneller achter elkaar, het 
vaderschap van de laaste partner afnam. Dit resultaat laat zien dat vrouwtjes de 
verdeling van het vaderschap kunnen beïnvloeden via post-copulatoire 
mechanismen en een actieve rol hebben in post-copulatoire seksuele selectie, iets 
dat voorheen voorbehouden was aan mannetjes. 
 
De voorgaande hoofdstukken suggereerden een actieve vrouwelijke rol, waar zij 
potentieel verscheidende reproductieve gedragingen kan beïnvloeden, en de 
resultaten uit Hoofdstuk 4 doen vermoeden dat vrouwtjes wellicht controle 
hebben over het lot van sperma binnen de vrouwelijke voorplantingsorganen. Deze 
bevindingen, op hun beurt, voorspellen een sterke bijdrage van het zenuwstelsel 
van het vrouwtje. Bijvoorbeeld, een actieve modulatie van sperma-opslag en/of 
gebruik vergt waarschijnlijk de integratie van verschillende sociale signalen, zoals 
het aantal en de kwaliteit van mogelijke partners in de omgeving, waar sensorische 
neuronen informatie doorgeven naar terminale motorneuronen die op hun beurt 
het reproductieve systeem innerveren wat de plaats van het sperma kan 
manipuleren. Om deze hypothese te testen en de actieve controle te onderzoeken, 
heb ik verschillen populaties van neuronen gescreend met thermogenetica wat mij 
in staat stelde om de neuronale activiteit te manipuleren en het effect op sperma 
opslag (Hoofdstuk 5) en sperma uitworp (Hoofdstuk 6) vast te stellen. Ik heb 
neuronen geïdentificeerd die potentieel sperma kunnen beïnvloeden, wat 
demonstreert dat het vrouwelijk zenuwstelsel waarschijnlijk het lot van sperma na 
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het paren controleert, en dat vrouwtjes op deze manier zeer waarschijnlijk de 
productie van nakomelingen actief beïnvloeden. 
 
De experimenten die hier zijn uitgevoerd zijn onderdeel van een reactie op de 
gebrekkige kennis van de rol die vrouwtjes spelen in reproductie in het algemeen, 
en in seksueel conflict in het bijzonder. Dit onderzoek is een kleine stap in het niet 
alleen onderkennen van de invloed die vrouwtjes hebben in het opnieuw paren, het 
verdelen van vaderschap of het manipuleren van sperma in hun 
voortplantingsorganen, maar ook om uiteindelijk deze kennis te integreren in 
bevindingen over het mannelijke aandeel en daarmee een compleet begrip van de 
complexe interactie tussen de twee sekses te bereiken. Sinds seksuele reproductie 
de ultieme samenwerking is, zou ook verdere samenwerking in het onderzoek en de 
literatuur over reproductie van verdere samenwerking gediend zijn.


