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Leeuwen in het Keniaanse natuurreservaat Masai Mara. F O T O  A N P

O
oit gaf ik een feestje in een
ruimte op de eerste ver-
dieping van de Amster-
damse Vondelmanege.

Aan het oog onttrokken door gordij-
nen bevinden zich daar enkele bal-
kons die uitzicht bieden op de
manegebak. Op zeker moment, om
een uur of half elf ’s avonds, liep ik
naar een van deze balkons en keek
naar beneden. In de zwakgeel ver-
lichte manege draafden ruiterloze
paarden rond. Enkele van hen rolden
in het zand, sprongen even later uit-
gelaten op tegen een speelkameraad
om er vervolgens weer vandoor te
gaan. Je kreeg de indruk dat ze het
erg naar hun zin hadden, alsof ze een
soort paardenspeelkwartier vierden.
Maar kunnen dieren vrij hebben?

Bijna alle organismen op aarde be-
schikken over een interne klok die
een circadiaan ritme dicteert, ook
mensen. Perioden van nuttige activi-
teiten en slapen wisselen elkaar re-
gelmatig af , maar er blijft een restpe-
riode over. Die wordt wel ‘vrije tijd’

genoemd. Je zou denken dat dit be-
grip strikt aan mensen gebonden is,
voortkomend uit de relatief nieuwe
wereld van geregelde werktijden en
cao-onderhandelingen. Zijn de vast-
gestelde werkuren voorbij, dan heet
een werknemer vrij te hebben. Vrije
tijd die wordt gereserveerd om loon-
slaven of zelfs onbetaalde slaven, de
kans te geven lichamelijk te herstel-
len. Het is de vraag of er bij dieren zo-
iets als vrije tijd bestaat.

Tot op zekere hoogte zijn manege-
paarden loonslaven met hun vaste
werk-, eet-, en slaaptijden. Na een
lange werkdag van verplicht rondjes
lopen en achtjes draaien, mogen ze
een korte periode doen waar ze zelf
zin in hebben: stoeien, rollen en ren-
nen. Na enige tijd worden ze naar
hun box gebracht om daar de nacht
door te brengen. De paarden krijgen
dus van hun mensenbazen even vrij.
Je zou het ‘vrije tijd’ kunnen noe-
men, maar hier gaat het natuurlijk
om gedomesticeerde dieren en niet
om wilde paarden. Over het bestaan
van vrije tijd bij wilde dieren zegt dit
voorbeeld weinig.

Pas nog vertelde een vriend me
zuchtend dat hij de afgelopen jaren
‘als een beest’ gewerkt had. Welk
beest werd daar eigenlijk mee be-
doeld? Vast geen Zuid-Amerikaanse
luiaard, want die nemen er hun ge-
mak van. Als ze al bewegen, doen ze
dat uiterst traag. De boombladeren
die hun dieet vormen leveren bar
weinig energie. Vandaar dat luiaar-
den het grootste deel van het etmaal
roerloos aan een boomtak hangen.
Ook slaat de uitdrukking vast niet op
katachtigen, want die liggen een
groot deel van de dag te soezen of te

slapen. Een cheeta op de Oost-Afri-
kaanse savanne is per etmaal maar
een korte periode actief. Hij gaat dan
met extreem hoge snelheid achter
een gazelle aan, en ligt als de jacht
succesvol is geweest het grootste deel
van de dag te luieren in de schaduw.
Niet zelden kiest hij daarvoor een
heuveltje in het vlakke terrein, van
waaruit hij de savanne goed kan
overzien.

Veel dieren die voldoende te eten
hebben en zich veilig voelen, ont-
spannen door te spelen. Het blazen
van ringvormige luchtbellen wat
dolfijnen wel doen, maakt de indruk
van een aangename vrijetijdsbeste-
ding, net als het snowboarden van
Russische kraaien of het schomme-
len van Amerikaanse kraaien aan een
liaan. Je krijgt niet de indruk dat die
kraaien zichzelf op dat moment bo-
venmatig afmatten. In biologische
zin nuttig bezig zijn en plezier ma-
ken, zijn vaak goed te combineren.
Mensen die gaan wielrennen of skiën
vermaken zich ook, maar oefenen te-
gelijkertijd allerlei nuttige vaardig-
heden en blijven in een moeite door
in goede conditie.

Opvallend is wel dat uiteenlopen-
de diersoorten de ‘vrije tijd’ zo ver-
schillend besteden. Hoe anders dan
pijlsnelle gierzwaluwen die ogen-
schijnlijk voor hun plezier acrobati-
sche toeren uithalen zijn bijvoor-
beeld houtduiven. Houtduiven doen
vaak niets, maar doen dat wel op
hoog niveau. Ze blijven soms uren-
lang in elkaar gedoken roerloos op
een boomtak zitten. Bevederde leeg-
te, totaal Zen.

In zijn essay The Fallacy of Misplaced

Concreteness beschreef Rudy Kous-
broek het menselijk brein als een or-
gaan dat voortdurend bezig moet
worden gehouden, als een compul-
sieve werker bij een firma. Kon je het
maar stopzetten, zodat niet onge-
vraagd allerlei vaak nare jeugdherin-
neringen terugkwamen. Helaas is
dat onmogelijk. Kousbroek merkte
op dat het brein hierin verschilt van
bijna alle andere principes in de na-
tuur: ‘Die willen juist zo weinig mo-
gelijk bezig zijn, en al hun activiteit
is te zien als een streven naar het te-
rugvinden van de rusttoestand.’

Het is evident dat veel dieren peri-
odiek hard werken, maar wat wordt
er veel tijd verprutst. Hoe kan dat?
Kunnen dieren zich dat ongestraft
permitteren? Zouden exemplaren
met de genetische aanleg om zich
harder in te spannen dan de lumme-
laars zich niet makkelijk kunnen uit-
breiden in de populatie ten koste van
hun luie soortgenoten? Je zou ver-
wachten dat evolutionair biologen
van de observatie van al die ogen-
schijnlijk improductieve tijd in ver-
warring zouden raken. Is het wel
waar dat dieren er alles aan doen om
hun genen zo efficiënt mogelijk te
verbreiden?

Een van de eersten die zich dit af-
vroegen was Edward Wilson, emeri-

tus op Harvard, in zijn monumentale
werk Sociobiology uit 1975. Later werd
er door de Groningse chronobioloog
Serge Daan en zijn promovendi meer
dan tien jaar gewerkt aan de experi-
mentele toetsing van dat raadsel.

In de Lauwersmeer werden bijna
alle torenvalken geringd. Ze broeden
er in het voorjaar en de zomer in tien-
tallen nestkasten die door de biolo-
gen zijn opgehangen. Biddend jagen
is tijdens het broedseizoen de voor-
naamste jachttechniek, maar het
kost veel energie om in de lucht te
blijven hangen. De valken doen het
alleen als er wat wind staat (maar ook
weer niet te veel) waar ze recht tegen-
in vliegen. Daarbij zorgen ze dat ze
hun kop zoveel mogelijk op één plek
in de lucht houden, zodat ze voort-
durend scherp zicht hebben op het
terrein onder zich.

Gemiddeld besteden de torenval-
ken maar vier uur per dag aan bid-
dend jagen. Je zou denken dat de
mannetjes, die de meeste prooien
vangen in de tijd dat de vrouwtjes
voornamelijk op de eieren zitten,
best wat harder zouden kunnen wer-
ken. Waarom werken ze niet als het
brein van Kousbroek? Als een vlijtig
torenvalkmannetje dat zou doen,
bracht hij misschien wel twee keer
zoveel jongen groot als zijn lanter-
fantende soortgenoot. Binnen de
kortste keren zouden alle torenvalk-
mannetjes harde werkers zijn, want
de neiging om langer te jagen zal eer-
der genetisch bepaald zijn dan het
resultaat van een arbeidsethos dat er,
zoals bij mensen, van jongs af aan
wordt ingepompt. Als mijn vader
over een dierbare opschepte tegen-

Als een vriend vertelt dat
hij de afgelopen jaren ‘als
een beest’ gewerkt heeft,
welk beest bedoelt hij dan?

over anderen, zei hij vaak: ‘Hij (of zij)
werkt zich helemaal dood.’ Voor hem
was dat het hoogste ideaal.

De gemiddelde legselgrootte in de
Lauwersmeer is vier eieren. De toren-
valken accepteerden het als er eieren
aan het legsel werden toegevoegd.
Lagen er zes eieren in het nest, dan
kwamen daar meestal ook zes kui-
kens uit en gingen de mannetjes in-
derdaad harder werken om te voor-
komen dat die ondervoed raakten. Ze
besteedden aanzienlijk meer tijd aan
biddend jagen en hadden dus aan-
merkelijk minder vrije tijd. Maar
door geringde vogels niet slechts een
seizoen, maar ook de jaren erna te
volgen, kon worden aangetoond dat
t o r e n va l k ouders niet ongestraft har-
der kunnen gaan werken dan ze nor-
maal gesproken doen. Zodra ze meer
tijd moeten besteden aan het bid-
dend jagen, stijgt de kans aanzienlijk
dat ze de winter erop zullen sterven.
Zouden ze het rustiger aan hebben
gedaan, dan hadden ze nog een, of
zelfs meerdere, broedseizoenen jon-
gen kunnen grootbrengen. Maxima-
le inspanning leveren is dus niet za-
ligmakend, of anders gezegd; lum-
melen is op de lange termijn van le-
vensbelang. Dankzij het prachtige
werk van de groep van Daan kunnen
darwinisten weer rustig slapen, ter-
wijl elke luiaard zichzelf kan voor-
houden dat zijn tijd nog komt. Die
van de uitslovers is haast voorbij.

Er is die treffende foto van de Ja-
panse koikarper Augustus in de tuin-
vijver die door de wijsvinger van Ru-
dy Kousbroek over zijn kop wordt ge-
aaid. Hoewel vissen niet direct be-
kend staan als aaibare dieren, kreeg

Lummelen is van leven
KOUSBROEKLEZING

Hebben dieren,
net als mensen,
vrije tijd? Paarden
dollen na een
werkdag en
katten dutten
tussen
jachtpartijen, net
als roofvogels. Zo
houden ze het
langer vol.

Tijs Goldschmidt
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Kousbroek toch de indruk dat Au-
gustus het aangenaam vond over zijn
kop gekrauwd te worden en er moge-
lijk zelfs door ontspande.

Pas nog stond er een artikel in Na-

ture over een onderzoek aan muizen.
Die blijken aaineuronen te bezitten.
Vermoedelijk verklaren die waar-
door muizen en andere harige dieren
als katten en honden het zo aange-
naam vinden te worden geaaid of
aangeraakt. De aaibaarheidsfactor
van Kousbroek blijkt dus een anato-
mische pendant te hebben. Je zou
willen weten of Augustus ook van
dergelijke aaibaarheidsneuronen be-
zat, of dat Kousbroek in het aaien zo
bedreven was dat zelfs een vis daarte-
gen geen weerstand had.

Dat vissen soms ontspannen, had
ik me nooit gerealiseerd totdat ik
hun gedrag langdurig begon te ob-
serveren. Van driedoornige stekel-
baarsmannetjes die een nest bouwen
en het broedsel verzorgen, is bekend
dat ze in het voorjaar extreem hard
werken. Toch meen ik ook te hebben
gezien dat ze zich, net als de
vrouwtjes, regelmatig ontspanden.
Als beginnend student in de gedrags-
biologie zag ik in een heldere sloot
bij Ransdorp dat stekelbaarzen zich
af en toe op een gekromde flank keer-
den en zo een tijdje in het water

Essayist
Rudy
K o u s b ro e k
(1929-
2010)
stond be-
kend om
zijn humo-
ristische
verhalen en liefde voor dieren.
Daarnaast was hij overtuigd
atheïst. De Aaibaarheidsfactor,
de titel van zijn eerste essay-
bundel uit 1969, werd een be-
grip voor de mate waarin ver-
schillende diersoorten door
mensen worden geliefd.

Bioloog en
schrijver
Tijs Gold-
schmidt
(1953) brak
door met
Darwins
hofvijver
(1994). In
dat boek verweeft hij zijn per-
soonlijke ervaringen als onder-
zoeker met overpeinzingen
over hoe de komst van de Nijl-
baars in het Victoriameer leid-
de tot de ondergang van de
ontzagwekkende soortenrijk-
dom van cichliden in het meer.

Rudy KousbroekTijs Goldschmidt

vensbelang

zweefden. ‘Hè hè, even niks’, zo zag
het er uit. Een van de Leidse geleer-
den van de ethologieafdeling ver-
moedde dat ze een zwemblaaspro-
bleem hadden, maar ik had de stelli-
ge indruk dat ze ontspanden door in
bad te gaan, met een van beide borst-
vinnen slap hangend over de bad-
rand. Lekker op hun rug of buik lig-
gen, zoals mensen of platvissen, kun-
nen stekelbaarzen nu eenmaal niet.

Achteraf verbaast het me hoe on-
bevangen de eerste reactie op dat idee
was van de toenmalige hoogleraar
Piet Sevenster. Hij moest weliswaar
toegeven in het laboratorium nooit
stekelbaarzen in bad te hebben zien
gaan, en wist zeker dat het in de
o m va n g rijke stekelbaarsliteratuur
nooit was beschreven, maar hij sloot
op voorhand niet uit dat zoiets in de
natuur voor zou komen. Hoeveel ste-
kelbaarzen had ik precies in bad zien
gaan? Toen ik vertelde dat dat er tien-
tallen of misschien wel honderden
waren geweest, zei hij glimlachend:
“Het is mooi dat u het zo ziet. Mis-
schien kunt er u eens een gedicht
over schrijven, maar ik geloof dat wij
beter bij een operationele vraagstel-
ling kunnen blijven.”

Een vis ontspant periodiek, een
cheeta luiert eindeloos en een toren-
valk is een groot deel van het etmaal
ogenschijnlijk improductief. Lang-
durig kun je hem zien uitbuiken op
een paaltje. Af en toe sluit hij zijn
ogen, soest even weg, en begint dan
ijverig zijn veren te poetsen. Dan zit
hij weer stil en tuurt over een wei-
land, inzoomend met een goed ge-
voel voor de aanwezigheid van prooi-
en. Soezen, veren poetsen, turen.

Verlummelt hij zijn tijd strategisch
zodat zijn levensverwachting niet
daalt? Misschien is dat maar een deel
van het verhaal. Er zijn urgente acti-
viteiten, zoals het jagen, en er zijn
minder urgente, zoals dit haast con-
templatieve paalzitten. Turen over
een open en vlak terrein maakt een
weinig actieve indruk, alsof de valk
uitrust, maar waarschijnlijk verza-
melt hij informatie. Hij maakt, hoe
onbewust ook, afwegingen; hier ga
ik straks jagen, daar zeker niet. Net
als het veren poetsen zou ook het tu-
rend zitten een nuttige tijdsbeste-
ding kunnen zijn, waarmee het be-
grip vrije tijd in de natuur nog verder
verdampt.

Judith Herzberg vertelde eens dat
je veel tijd moet verprutsen om een
gedicht te schrijven. Ik kan me voor-
stellen dat het zo werkt en pleit voor
het paalzitten. Als ik me heb voorge-
nomen een beschouwing, of verhaal
te schrijven, breekt er een sprokkel-
fase aan. Ik kijk gerichter om me
heen, ga op zoek naar informatie,
duik in de literatuur, en praat erover
met onderzoekers of kunstenaars, af-
hankelijk van het onderwerp. Ik stel
het schrijven uit, loerend op ongezie-
ne verbanden, op essayistische vra-
gen, op woorden die met het onder-
werp te maken hebben en die soms
ineens een nieuwe betekenis krijgen.
Is de luipaard een lui paard of een
leeuwpaard, leopardus? Iets verge-
lijkbaars in de muizenbranche doet
de torenvalk. Hij stelt het jagen uit,
maar is wel degelijk bezig zich daar-
op voor te bereiden. Net als de cheeta
die de savanne vanaf een hoog punt,
luierend in de gaten houdt. Zoals
harder werken negatieve gevolgen
heeft voor de levensverwachting van
de torenvalk, is te lang jagen ongun-
stig voor de cheeta. Door zijn hoge
snelheid kan hij oververhit raken en
zelfs hersenschade oplopen. Hij lui-
ert een groot deel van het etmaal en
doet daar goed aan.

De vrije tijd van dieren is in zekere
zin schijnvrije tijd. Ze kunnen maar
beter niet harder werken dan ze
doen. Bovendien is dat ogenschijn-
lijk nietsdoen bij nader inzien vaak
nuttig. Vrije tijd in de onvrije natuur
bestaat eigenlijk niet. Het zijn tege-
lijkertijd sterke aanwijzingen dat de
luiaard, lummelaar en de lanterfan-
ter bestaansrecht hebben en waar-
schijnlijk de meeste tijd heel goed be-
zig zijn.

Dit is een ingekorte versie van de
Kousbroeklezing die Tijs Gold-
schmidt gisteravond uitsprak in de
Rode Hoed in Amsterdam. Met dank
aan Serge Daan en Joost Tinbergen
voor inspirerende gesprekken en aan
Ellen de Bruin voor het idee.

Als torenvalken meer tijd
moeten besteden aan het
biddend jagen, stijgt de
kans dat ze eerder sterven
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