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SAMENVATTING

Persoonlijkheid als een epigenetisch syndroom van eigenschappen. Een
studie uitgevoerd bij vogels.

Hoofdstuk 1 introduceert de achtergrond en het doel van deze studie. Het
bespreekt het belang van individuele variatie voor het begrijpen van zowel de
sorganisatie als de functie en evolutie van gedrag. De concepten “coping style”
en “personality” worden bediscussieerd. Ook worden, met het oog op de claim
dat deze conzepte sterk door genetische informatie worden gedetermineerd,
erfelijkheid, maternale effecten en gen-omgevings interacties besproken. Het
proefschrift beoogt de aard en de ontogenese van de verschillen in persoon-
lijkheden bij vogels te verklaren.

Om dit doel te bereiken zijn twee lijnen van koolmezen – een veelvoor-
komende zangvogel –gebruikt die genetisch geselecteeerd zijn op exploratie-
gedrag, de zogenoemde “FAST” en “SLOW” lijnen. De veronderstelling is dat
deze dieren verschillen in meer dan dit exploratiegedrag alleen en twee
verschillende persoonlijkheden weerspiegelen. Tijdens de ontogenese werd het
gedrag van de vogels en hun fysiologische gesteldheid geanalyseerd, zowel
onder normale als onder experimenteel gemanipuleerde condities.

Sectie A beschrijft het gedrag van de beide lijnen in een reeks van situaties
en test algemene karaktereigenschappen van de vogels, de stabiliteit en de
consistentie daarvan. Hoofdstuk 2 betreft een longitudinale studie, waarin
beide lijnen gedurende de levensloop een consistent beeld laten zien van
verschillen in het verkenningsgedrag alsmede van het socio-seksueel gedrag.
Wel traden met het ouder worden veranderingen op in het individuele
exploratiegedrag van de dieren van de SLOW lijn op. Dit impliceert dat delen
van de persoonlijkheid veranderlijk kunnen zijn. Hoofdstuk 2 is van belang
voor de overige bijdragen aangezien het laat zien dat de twee geselecteerde
groepen verschillen in een breed spectrum van aan elkaar gecorreleerde
gedragingen. Daarmee bestaat er een basis voor het spreken over verschillende
persoonlijkheden. Tegelijkertijd demonstreert het onderzoek bestaan van een
zekere flexibiliteit in persoonlijkheid, het centrale thema van sectie C.
Hoofdstuk 3 test of er bij de FAST en SLOW vogels verschillen bestaan voor
wat betreft hun cognitieve vaardigheden in een situatie waarin ze voedsel
moeten zoeken. Hierbij is de vraag tot op welke hoogte de verschillen tussen
de beide lijnen veroorzaakt worden door verschillen in cognitieve vaar-
digheden. De voorspelling dat de FAST vogels – de “proactive style” – primair
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op basis van eerdere ervaringen (“feedforward control”), zouden reageren, in
plaats van op basis van feedback-informatie zoals SLOW vogels – de “reactive
style” – wordt ondersteund door een memory retention test waarin de FAST
vogels beter bleken te presteren dan de SLOW vogels. Dit zou de grotere
neiging van FAST vogels om gedragsroutines te ontwikkelen, die uit andere
studies is gebleken, kunnen verklaren. Vogels uit de FAST lijn waren bij het
voltooien van de leertaken altijd sneller dan vogels uit de SLOW lijn. Dit blijkt
het gevolg te zijn van het feit dat de vogels uit de FAST groep minder tijd
verliezen bij het beginnen van de uitvoering van de taak en niet van
superieuriteit in de uitvoering van de gestelde taak. De veronderstelling dat
de vogels die als langzaam gekarakteriseerd zijn, zorgvuldiger onderzoekern,
terwijl de vogels die als snel gekarakteriseerd zijn oppervlakkig onderzoekern,
werd niet bevestigd.

Sectie B onderzoekt hoe volwassen vogels – zoals gekarakteriseerd volgens
de hoofdkenmerken uit sectie A – omgaan met stress. Het concept van coping
is afkomstig van stressfysiologisch onderzoek bij gedomesticeerde dieren in het
laboratorium, maar gedragsbiologen gebruiken het ook om de manier te
begrijpen waarop dieren met uitdagingen in hun natuurlijke omgeving omgaan,
zoals bijvoorbeeld bij een territoriumstrijd. Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven
hoe beide persoonlijkheden omgaan met sociale tegenslagen zowel in
gedragsmatig als in fysiologisch opzicht. Hoofdstuk 6 onderzoekt de effecten
van niet-sociale stress (reactie op het vangen en hanteren van de dieren) op
koolmezen die in het wild leven en die alleen fenotypisch gekarakteriseerd zijn.
Over het geheel moet uit de experimenten worden geconcludeerd dat de vogels
uit de SLOW groep beter met stress om konden gaan. Zij lieten in
activiteitsniveau minder verslechteringen zien dan de vogels uit de FAST
groep. Reacties in corticosteron produktie (een stress hormoon, Hoofdstuk 5)
en lichaamstemperatuur, die sterker waren bij koolmezen uit de SLOW groep,
onderschrijven deze conclusie. De karakterisering van de twee groepen mezen
zoals die naar voren komt uit de secties A en B, roept de vraag op of de FAST
en SLOW koolmezen passen bij de omschrijving van de pro-actieve en re-
actieve coping styles. De overeenkomst is substantieel maar de verschillen
tussen de koolmeeslijnen zouden ook verklaard kunnen worden door een
verschil in angstmotivatie. Dit kan de gedragsverschillen in zowel sociale als
niet-sociale situaties verklaren, en tevens de verschillen in exploratiegedrag,
aangezien angst het nemen van risico en de snelheid van het nemen van
beslissingen beïnvloedt, die in sterke mate het exploratiegedrag kunnen
beinvloeden.
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Sectie C houdt zich bezig met de ontogenetische plasticiteit, zowel
beschrijvend als experimenteel. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe vroeg
lijnverschillen tot expressie komen en tot op welke hoogte en voor hoe lang
dieren in staat zijn hun persoonlijkheid te veranderen. In hoofdstuk 7 worden
gegevens over het bedelgedrag van kuikens naar de ouders geanalyseerd. Vogels
die afkomstig uit de FAST lijn bedelde al kort na het uitvliegen volhardender
intensiever om voedsel dan de vogels uit de andere lijn. Dit past bij het feit
dat de dieren van de FAST lijn doortastender en competetiever zijn. Kennelijk
ontwikkelen persoonlijkheden zich reeds gedurende de vroege ontogenese. Dit
is relevant voor de evolutionaire verklaring van het ouder-kind conflict. Vaak
wordt in theoretische analyses aangenomen dat genotypen verschillen in hun
bedelstrategie, maar deze veronderstelling was nog niet eerder experimenteel
aangetoond. Hoofdstuk 8 evalueert de effecten van een vroege experimentele
manipulatie van de voedselcondities waaronder de vogels worden groot
gebracht. Drie belangrijke bevindingen komen naar voren: (1) De manipulatie
beïnvloedt de competitie tussen jongen uit een nest en daarmee ook de
toekomstige karaktereigenschappen van de individuen, en domineert daarbij
over genetische factoren. (2) Het effect van het rantsoeneren van voedsel
verschilde tussen de twee groepen. Hoewel de vogels uit beide groepen sneller
werden, kwam dit in de SLOW lijn tot expressie in exploratiegedrag, en in de
FAST lijn in aggressief gedrag. (3) Deze ontogenetisch geïnduceerde
veranderingen in persoonlijkheden blijven gedurende het ouder worden
bestaan, zij het dat er een algemene tendens viel waar te nemen dat de vogels
naarmate ze ouder werden, ook sneller werden. In hoofdstuk 9 worden
lijnverschillen beschreven in hoeveelheid sex hormonen, die door de moeder
aan de eidooier worden meegegeven. Koolmezen leggen iedere dag een ei tot
het broedsel (soms meer dan tien eieren) compleet is. De hoeveelheid hormoon
in het ei blijkt af te hangen van de positie van het ei in de legvolgorde, maar
voor beide lijnen op een tegengestelde wijze. FAST vrouwtjes verhoogden de
niveaus van de mannelijke geslachtshormonen gedurende de eileg, terwijl de
SLOW vrouwtjes deze juist verlaagden. Hiermee wordt voor het eerst een
genetische invloed op de depositie van maternale hormonen gedemonstreerd.
Omdat deze hormonen de gedragsontwikkeling kunnen beinvloeden, suggereren
de resultaten dat de ontwikkeling van persoonlijkheid mede door maternale
hormonen beinvloed wordt.

Hoofdstuk 10 geeft een synthese van de vorige hoofdstukken en vat de
belangrijkste conclusies samen: (1) De FAST en SLOW lijnen reflecteren
inderdaad twee persoonlijkheden, die consistent verschillen in verschillende
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situaties en leeftijden, hoewel ze binnen een individu wel veranderen met de
leeftijd. (2) Deze persoonlijkheden laten een grote overeenkomst zien met de
gevonden pro-actieve en re-actieve copingsstrategien van knaagdieren, wat
suggereert dat dieren van geheel verschillende systematische groepen eenzelfde
fundamenteel verschil in de gedragsorganisatie laten zien. (3) De ontogenese
van persoonlijkheden is sterk afhankelijk van gen-omgevingsinteracties, waarbij
verschillende aspecten van een persoonlijkheid onafhankelijk van elkaar
beïnvloed kunnen worden.
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