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Koolmees
kentsociale
normen
Van onze verslaggever
Pepijn van der Gulden

AmsterdamKoolmezenkopië-
rengedragvansoortgenotenen
houdenzichaansocialenormen.
Daardoorontstaantraditiesdie
tijdsbestendigzijn.Dergelijk soci-
aalgedragwas totnogtoealleen
vanprimatenenmensenbekend,
schrijft een internationaal team
vanbiologen inNature.

De onderzoekers bekeken hoe wilde
koolmezen eennieuwemanier leren
omzichtevoeden.Devogels lerenzeer
snel van elkaar en kiezen liever de
gangbare methode dan een andere
manierdieevenveelvoedselopbrengt,
maar inde groep impopulair is. Daar-
mee conformerende koolmezen zich
aandegroepsnorm.
Vogelonderzoeker ChristiaanBoth,

hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen, is verheugdover de resul-
taten. ‘Het onderzoek zong al een
beetje rond. We wisten al dat vogels
van elkaar kunnen leren,maar dat ze
ooknormendoorgeven, iseennieuwe
ontdekking.Erontstaatechteenlokale
cultuur.’
Omnieuw eetgedrag te introduce-

ren, bouwden de onderzoekers een
voedselkooitje. Daarin zat een meel-
worm, een lekkernij voor koolmezen,
die bereikbaar was door een rood of
blauwdeurtjemetdesnavelteopenen.
Enkele gevangenmezenwerdgeleerd

hetkooitje teopenen,maarslechtsvia
een van beide deurtjes. De getrainde
vogelswerden vervolgens teruggezet
in verschillendemezenpopulaties in
eenbosnabijOxford,waarookdevoed-
selkooitjeswerdengeplaatst.Metzen-
dertjesvolgdendeonderzoekerswelke
mezen de meelwormen aten en via
welkdeurtje.
Natwintigdagenhaddriekwartvan

demezenzijnwegnaardemeelworm
gevonden,veelmeerdaninpopulaties
waargeengetraindekoolmeeswasuit-
gezet. In grotemeerderheid kozende
dieren voor het deurtje dat de gevan-
genvogelhadgeleerd teopenen.
De koolmezen conformeerden zich

sterk aan de groepsnorm blauw of
rood. Ook mezen die het voedsel-
kooitje op beide manieren konden
openen, gaven de voorkeur aan de in
hungroepdominantekleur.Enmezen
die zich gedurende het experiment
verplaatstennaar een groep elders in
het bos, namen de daar gangbare
methode over. De groepsvoorkeur
bleef zelfs gelijk toen voedselkooitjes
naeenjaarafwezigheidwerdenterug-
geplaatst.Dat isbijzonderomdatdoor
sterfteslechtstweevijfdevandedieren
het oorspronkelijke experiment had
meegemaakt.
Het nut van dit groepsgedrag kan

mogelijk evolutionair worden ver-
klaard,zegtBoth. ‘Als iedereeneensuc-
cesvollemethodegebruikt, ishetvoor
anderenslimomdieovertenemen.Al
kanhet ook verkeerduitpakken,wan-

neer dieren daardoor om hetzelfde
voedselmoetenconcurreren.’
Het bestaan van normen lijkt ook

waarschijnlijkbijanderedierendienet
als mezen in stabiele groepen leven,
stelt Both.Gedragsinnovatiedoor van
elkaar te leren verklaart mogelijk
populatieschommelingen. ‘Dierenals

ooievaars en steenmarterswaren en-
kele decennia geleden bijna verdwe-
nen en zijn nu weer volop aanwezig,
zonder duidelijke oorzaak.Misschien
komtdatdoorverbeterdeleefomstan-
digheden, maarmogelijk hebben de
dierenhungedragaangepastomhun
overlevingskansen tevergroten.’

Een koolmees brengt een wormpje naar een nestkast. Foto KINA
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S
omszijnpestersookslachtof-
fer vanpesterijen,of verdedi-
genzeanderepesters.De rol-
lendiekinderen ineenklas ver-

vullen, zijnallesbehalve statisch.Dat
concludeert socioloogGijsHuitsing,
die vandaagaandeRijksuniversiteit
Groningenpromoveertopdeonder-
linge relatiesopdebasisschool.

Blijkt nu dat vrijwel alle kinderen
pesten of gepest worden?
‘Bijnadehelft vanallekinderen in
mijnonderzoek isminstenséénkeer
genoemdalspester.Ooknoemdeon-
geveerdehelft vandekinderenmin-
stenséén leerlingdoorwiezezijnge-
pest.Het zijnwaarschijnlijkniet alle-
maal ernstigepesters enslachtoffers,

maarhet toontwel aandater veelkin-
derenbijhetgroepsproces rondom
pestenbetrokkenzijn.’

Pesters kunnen ook slachtoffer of
verdediger zijn, schrijft u?
‘Kinderendiegenoemdwerdenals
pesters verdedigdenelkaar. Erbestaat
eenbeelddatpesters vervelende,
agressievekinderenzijndieniet aar-
digkunnenzijn.Dat zijnzeduswel,
maar selectief. Ik vindhetopvallend
dateendeel vandepestershetgevoel
heeftdat zegepestworden. Inbijna
elkeklasheb jevierof vijf pesters en
hunrollenwisselenvanpesternaar
verdediger, zebeschermenelkaar.’

Wat maakt uw onderzoek anders
dan ander pestonderzoek?
‘Ikhebgebruikgemaaktvanbe-
staandegegevensuitFinland,Zwitser-
landenNederland.Daardoorheb ik
eengrotehoeveelheid informatie
kunnenkoppelen.Ookhebbenwij
doorgevraagdwaarveelanderonder-
zoekstopt. Standaardvragenzijn
vaak:word jegepest,pest jezelf of wie
wordenergepest?Maardaarmee
krijg jegeen inzicht inwieenhoeer
gepestwordt. Ikwildedegroepspro-
cessen inzichtelijkmaken.Wijvroe-
gen:doorwieword jegepest,doorwie
word jeverdedigd,wiezijn jevrien-
denenwievind jeniet leuk?’

Hoe weet je als
onderzoeker
dat kinderen
eerlijk ant-
woorden?
‘Datweet jena-
tuurlijknooit ze-
ker.Maardeon-
derzoekenzijn
subtielopge-

bouwd.Dekinderenvullenvragen in
opdecomputer,devragenworden
dooreenactricegeïntroduceerd.
Daarnavragenweeerst:wie zijner
populair,metwiechat jeweleens,wie
vind jeaardig?Devragenoverhet
pestenvolgenpas later. Er zit eendui-
delijkeopbouwin.Metdieantwoor-
denkunnenweookzienof slachtof-
fers vriendenof verdedigershebben.
‘Bijhetonderzoekwordtuitgelegd

watpesten is, dathet stelselmatig, op-
zettelijk vervelendgedrag iswaar-
tegenkinderenzichmoeilijkkunnen
verdedigen.Westellenspecifiekevra-
gen.Doorwieword jebuitengeslo-
ten,geschoptof geslagen,worden je
spullenafgepaktof word jedigitaal
lastiggevallenof uitgescholden.’

Waarom pesten kinderen?
‘Kinderenwillendoelenbereiken.Op
debasisschoolleeftijd zijndat sociale
doelenzoals status, erbijhorenenaf-
fectiekrijgen.Demeestepesterspes-

tenomdathethunstatusverschaft.’

Zijn er ook pesters die geen suc-
ces boeken met hun pestgedrag?
‘Pester-slachtofferszijndeenkelingen
dieblijvenpestenookalsdatnietgoed
valt indegroep.Datzijnoverhetalge-
meendekinderenmetechtegedrags-
problemen.Want inprincipehande-
lendepestersstrategisch.Alsanderen
lachenof henindirectaanmoedigen,
pestenzedoor,andersniet.’

U zag een duidelijk verschil tus-
sen jonge en oudere kinderen.
‘Tot een jaarof 7 testenkinderenel-
kaarallemaaluit. Er zijnnoggeen
duidelijkemachtsverhoudingen.Het
isnogerg: vandaagpest ik jou,mor-
genpest jijmij. Vanaf een jaarof 8ver-

andertdat.De relatieswordendan
stabieler enerzijnduidelijkere
machtsverhoudingen.Wederzijds
pestenkomtdansteedsmindervoor.’

Uit uw onderzoek blijkt dat lera-
ren andere dingen zien dan leer-
lingen.
‘Zehalenerglobaaldezelfdepesters
enslachtoffersuit,maar lerarenzeg-
gendatmeisjes vooral elkaarpesten
en jongensook, terwijl kinderenzelf
juistookpesten tussendeseksennoe-
men.Waaromdatverschilbestaat,
wetenweniet.Misschienomdat lera-
reneerderdenken:hethoortbijde
leeftijd, terwijlhet voordekinderen
serieuzer is als eenmeisje ietsover
een jongenzegtof andersom.Maar
dat is speculeren.’

‘Pestenisgroepsproceswaarbij rollenwisselen’
Interview
Gijs Huitsing, socioloog

Pester, slachtoffer, verde-
diger. Schoolkinderen
vervullendie rollenvaak
allemaal. Zoheeft eendeel
vandepestershet ideedat
zezelfwordengepest.

Gijs Huitsing

Japandoet
retourtje
planetoïde
Van onze verslaggever
Bard van deWeijer

amsterdamEuropastuurtéén
landernaareenkomeet? Japan
zendtervier!Woensdagheefthet
landeensondegelanceerddieen-
kelekleine landertjes zalplanten
opeenplanetoïde,omermon-
sters tenemen.Hayabusazalook
brokstukkenterugnaaraarde
brengen.

De Japansemissie lijkt een kopie van
het spektakelstuk dat de Europese
ruimtevaartorganisatie ESA vorige
maandopvoerde,toendekleinelander
Philae neerstreek op komeet 67P/C.
Maar de Japanners wisten eerder al
planetoïdestof tevangenenzelfsterug
tebrengennaaraarde.
Deze eerste missie werd echter ge-

plaagddoortechnischeproblemenen
leverde daardoorminder – 1.500 kor-
reltjes planetoïdestof om precies te
zijn – op dan gehoopt. Hayabusa 2
(Japans voor slechtvalk)moet demis-
sie nog eens overdoen.Deze sonde zal
over vier jaar landen op 1999 JU3, een
900meter langrotsblok.
Demoedersonde zal eerst op onge-

veer 20kilometer afstand rondjes om
deruimteklompdraaienenkleinelan-
dertjes naar het oppervlak sturen, die
bodemmonstersnemen.
Ookzalde sondeeenkoperenkogel

met 4 kilogram explosieven afvuren
opdeplanetoïde. De brokstukkendie
de ontploffing veroorzaakt, zullen
deels doorde sondewordenopgevan-
genenmeeteruggenomennaaraarde.
Omniet zelf getroffen te worden, zal
Hayabusa tijdens de detonatie schui-
len aande achterzijde vanplanetoïde
1999 JU3.
In 2020 wordt de sonde terugver-

wachtopaarde.
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