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De ring rond Uranus is veel ver-
anderlijker dan die van de ande-
re reuzenplaneten. Dat conclu-
deren de Amerikaans-Neder-
landse astronoom Imke de Pater
en haar collega’s (Science Express,
23 augustus). De hoofdring van
Uranus, die in 1977 bij toeval
werd ontdekt, strekt zich uit op
afstanden tussen 15.000 en
25.000 kilometer van de planeet
en bestaat uit tien afzonderlijke
sub -ringetjes.
In de afgelopen jaren keken we
vanaf de aarde onder een steeds
kleinere hoek tegen de ring van

Uranus aan: een gevolg van de
beweging van de planeet rond
de zon. In mei was de ring pre-
cies naar de aarde gericht en ke-
ken we dus tegen de ‘z ij k a n t ’
aan. Drie maanden lang kon
zelfs de onverlichte (scha-
duw)zijde worden waargeno-
men. De astronomen hebben de
ring toen gefotografeerd met de
grote Keck II-telescoop op Ha-
waii en vergeleken met opna-
men die 2006 en 2004 van de
toen nog ‘geopende’ ring waren
gemaakt.
Het uiterlijk van de ringen, die
afzonderlijk worden aangeduid
met een Griekse letter, is flink
veranderd. Het buitenste, hel-
derste ringetje, de epsilon-ring,
werd sinds 2004 snel zwakker
en is nu geheel onzichtbaar. Alle
ringen die hierbinnen liggen
zijn echter juist helderder ge-
worden. Het helderste detail in
de ring-op-zijn-kant was in mei

de zèta-ring, waarvan de helder-
heid sinds 2004 met een factor
2,5 was toegenomen. En ook het
uiteinde van de ring, de èta-ring
was toen opmerkelijk helder.
Deze veranderingen zijn deels
schijneffecten: een gevolg van
de veranderende hoek waaron-
der de subringetjes, die zonlicht
in verschillende richtingen ver-
strooien, worden gezien. Maar
na nauwkeurig doormeten van
het hele ringensysteem blijken
er ook echte veranderingen te
hebben plaatsgevonden. Die
zijn volgens de onderzoekers
het gevolg van de grootschalige
verplaatsing – onder invloed
van elektrische en magnetische
krachten – van microscopisch
kleine deeltjes. Dit verschijnsel
was al bekend bij Saturnus en
Neptunus, maar Uranus spant
in dit opzicht de kroon.
George Beekman

Transplantatiepatiënten moe-
ten levenslang afweeronder-
drukkende middelen slikken
om afstoting van het nieuwe or-
gaan te voorkomen. Daardoor
zijn ze extra vatbaar voor kan-
ker en allerlei infecties. Sommi-
ge patiënten blijken echter zon-
der deze middelen te kunnen.
Een groep Franse, Amerikaanse,
Chinese en Nederlandse onder-
zoekers ontdekte waarom. Zij
vonden een set van 33 genen die,
als ze ‘aan’ staan, deze unieke
vorm van tolerantie oproepen.
Daarmee kunnen niet alleen
dergelijke patiënten opge-
spoord worden, de vondst biedt
ook aanwijzingen in de richting
van de ‘heilige graal’ van de
transplantatiegeneeskunde :
volledige tolerantie voor nieu-
we organen (Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences, online,
20 augustus).
Voorkómen dat getransplan-
teerde organen worden afgesto-
ten stelt de behandelende art-
sen steeds voor dilemma’s. Zon-
der onderdrukking van de af-
weer (immuunsuppressie) zal
het nieuwe orgaan worden afge-
stoten en is de kans groot dat de
patiënt alsnog overlijdt.

Maar sommige patiënten kun-
nen wel zonder. Op zoek naar
een verklaring hiervoor maten
de onderzoekers de activiteit
van een groot aantal genen in
het bloed van dergelijke patiën-
ten en vergeleken die met
bloedmonsters van patiënten
met chronische afstotingsver-
schijnselen, patiënten waarbij
het nieuwe orgaan wel goed
aansloeg en gezonde vrijwilli-
gers. Daarbij vonden zij dat ze
op grond van de activiteit van 33
genen 99 procent nauwkeurig
konden voorspellen welke pa-
tiënten tot de operationeel tole-
rante groep behoren. De set van

33 heeft echter ook voorspellen-
de waarde als het erom gaat te
bepalen welke patiënten met
één geneesmiddel toekunnen of
een cocktail van meerdere ver-
schillende moeten nemen.
Alle 33 genen coderen voor ei-
witten die een rol spelen in het
immuunsysteem en bepalen in
feite aan welke eisen een opera-
tioneel tolerant immuunsys-
teem voldoet. Nader onderzoek
moet uitwijzen of deze kenmer-
ken een rol kunnen spelen bij
het bepalen van de dosering van
afweeronderdrukkende midde-
len of wellicht zelfs het opwek-
ken van tolerantie. Huup Dassen

Amusia is het onvermogen om
muziek te ‘b e g r ij p e n ’, mensen
met amusia horen het verschil
niet tussen ingrijpend veran-
derde melodieën, of in de woor-
den van de Canadese amusia-
onderzoekster Isabelle Peretz:
‘voor hen is luisteren naar een
muziekuitvoering zoiets als
luisteren naar een vreemde
taal’. Ritmegevoel hebben ze
wel. Voor het eerst is nu vastge-
steld dat het hier om een duide-
lijk erfelijke afwijking gaat,
maar wel eentje waarop de om-
geving behoorlijk wat invloed
kan hebben. Peretz beschrijft
met haar collega’s van de Uni-
versiteit van Montreal in het
American Journal of Human Gene-
tics hoe zij in totaal 71 familiele-
den van 9 bekende lijders aan
amusia onderwierp aan een test,
en de uitkomst vergeleek met
die van onderzoek aan een ove-
rigens vergelijkbare groep fami-
lieleden van niet amusia-lijders.
Broers en zussen van amusia-lij-
ders bleken tien procent meer
kans op amusia te hebben dan
anderen, een verhoogde kans
die vergelijkbaar is met die bij
afwijkingen in taalvermogens .
Gemiddeld komt amusia waar-

schijnlijk onder vier procent
van de bevolking voor. Opval-
lend was echter dat onder de ou-
dere generatie amusia veel va-
ker voor kwam dan onder de
jongere. Peretz wijt deze gerin-
gere mate van amusia aan de in-
tensieve blootstelling aan mu-
ziek vanaf de vroegste jeugd die
in de afgelopen decennia veel al-
gemener is geworden dan daar-
voor. De leden van de jongere
generatie hadden bijvoorbeeld
bijna allemaal muzieklessen ge-
had, tegen de helft van de oude-

re groep. Door de grotere muzi-
kale ervaring uit de amusia zich
veel minder sterk. Zo krachtig
was de blootstelling aan muziek
dat zelfs twee amusia-lijders uit
de jongere generatie zeiden dat
ze nog altijd een muziekinstru-
ment bespeelden, hopelijk een
instrument met een sterk rit-
misch karakter – op ritmege-
voel heeft amusia geen invloed.
Amusia ontstaat waarschijnlijk
door gebrekkige zenuwverbin-
dingen tussen hersenonderde-
len. Hendrik Spiering

Explosies opwekken op een
schaal van tientallen miljoenste
millimeters en de klap daarna
meteen in beeld brengen. Daar-
in is een internationale groep
natuurkundigen onlangs ge-
slaagd. Met behulp van ultra-
korte röntgenpulsen uit de vrije
elektronenlaser bij het deeltjes-
versnellerinstituut DESY in
Hamburg maakten zij holo-
grammen van exploderende
plastic bolletjes (Nature, 9 au-
gustus).
Uiteindelijk willen de natuur-
kundigen met deze techniek
chemische reacties in beeld
brengen. Tot nu toe kan dat al-
leen op een indirecte manier –
door het licht te volgen dat ato-
men en moleculen absorberen
en weer uitzenden. Met rönt-
genstralen van voldoende korte
golflengte komen de atomen en
moleculen zelf in beeld.
Om informatie te krijgen over
de uiteenspattende bolletjes –
met een diameter van 140 nano-
meter (een miljoenste millime-
ter) – gebruikten de onderzoe-
kers dezelfde röntgenpuls twee
keer. Eerst lieten zij een deel van
het röntgenlicht verstrooien
aan zo’n bolletje dat daarbij

door de intense energie van het
licht explodeerde. De resteren-
de röntgenpuls, kort genoeg om
in tientallen femtoseconden te
kunnen passeren, kaatsten zij
daarna via een spiegel terug en
lieten zij weer verstrooien, nu
aan het exploderende bolletje.
Vervolgens maakten zij een ho-
logram door de oorspronkelijke
röntgenbundel en de van de
spiegel teruggekaatste röntgen-
bundel – beide verstrooid door
een bolletje – te laten interfere-
ren. Net als in een gewoon holo-
gram zorgden zij er daarbij voor
dat ruimtelijke informatie be-
sloten ligt in een patroon van
lichte lijnen (waar lichtgolven
uit de twee röntgenpulsen el-
kaar versterken) en van donkere
lijnen (waar lichtgolven uit de
twee pulsen elkaar doven). Om-

dat zij de röntgenspiegel steeds
een stukje verder naar achteren
schoven, duurde het telkens
langer voordat de bundels inter-
fereerden: zo geven opeenvol-
gende hologrammen latere fa-
ses van de explosie weer.
De resolutie van het huidige ex-
periment, die wordt bepaald
door de golflengte van de rönt-
genstraling, is overigens nog te
grof om echt details te zien. Om
atomen in beeld te krijgen moet
de golflengte met nog zeker een
factor tien naar beneden.
Rob van den Berg

Ring van Uranus
verandert van
jaar tot jaar

Genenset bepaalt
tolerantie voor
transplantaten

Onmuzikaliteit
is erfelijk, veel
muziek helpt

Fysici maken
hologram van
nano - explosie

· Serieopname van Uranus
met zijn ringen.

science

· Tubaspelers in
een fanfare.
lex van rossen

· Buigingspatroon van rönt-
genstraling, gemaakt tijdens
het ontwikkelen van röntgen-
hologrammen van exploderen-
de bolletjes. foto nature

HET ZOU een nieuwe soort reu-
zenaap zijn, een kruising tussen een
gorilla en een chimpansee. Het dier
zou zo groot en sterk zijn dat het
leeuwen met blote handen kon do-
den. We hebben het over de Bili-aap,
die leeft in de bossen nabij het dorpje
Bili in het uiterste noorden van de De-
mocratische Republiek Congo.
Midden jaren negentig bereikten de
eerste geruchten over dit mysterieuze
dier de westerse wereld. De Zwitserse
natuurfotograaf Karl Ammann reisde
toen door Congo voor een reportage
over de handel in bush meat: gestroopt
wild uit het regenwoud. Van de lokale
bevolking hoorde hij verhalen over
een uitzonderlijk grote mensaap.
Ammann nam foto’s en verzamelde
schedels van het dier, waaronder een
met een opvallende kam er midden
b o v e n o p. Dat is typisch voor gorilla’s;
chimpansees hebben een rond sche-
deldak. De mysterieuze apen nestel-
den op de grond, ook al een gorilla-
trekje. Een mythe was geboren: was
het een nieuwe gorilla, een groot uit-
gevallen chimp, of een hybride tussen
chimp en gorilla?
“Het is gewoon een oostelijke chim-
pansee, Pan troglodytes schweinfurti”,
zegt promovendus Cleve Hicks, op de
werkkamer van zijn promotor, evolu-
tiebioloog Steph Menken aan de Uni-
verstiteit van Amsterdam. “Dat heeft
analyse van het mitochondriale DNA

uit poep en haren van de dieren uitge-
wezen.”
Hicks, een innemende jonge Ameri-
kaan, met zijn twee meter lichaams-
lengte zelf van het formaat reuzen-
aap, is de enige primatoloog die zich
momenteel met het onderzoek aan de
Bili-aap bezighoudt. Hij werkt nu
aan de eerste wetenschappelijke pu-
blicatie over zijn onderzoek. De laat-
ste jaren bezocht hij het bos bij Bili
tweemaal voor veldonderzoek, in to-
taal achttien maanden. Hij kon de
mythe doorprikken, maar de nieuwe
waarnemingen die hij deed, maken
de Bili-aap niet minder interessant.
Integendeel, deze ‘gewone’ ch i m p a n -
see vertoont zeer ongewoon gedrag.
“Deze apen hebben een ‘smashing cul-
ture’, ze breken van alles open om aan
voedsel te komen”, vertelt Hicks. “In
West-Afrika gebruiken chimps ste-
nen of dikke stokken als hamers om
noten open te krijgen, of om honing
te bemachtigen uit bijennesten zoals
in Kameroen en Gabon. De Bili-apen

In een magisch bos
De mysterieuze reuzen-

aap uit Noord-Congo is

een gewone chimpan-

see, met een heel afwij-

kend gedrag. Primato-

loog Cleve Hicks ont-

dekte een unieke cul-

tuur bij deze mensaap.

Sander Voormolen

Primatoloog uit  Amsterdam vindt  nieuw type  chimpansee · Linksonder: Cleve Hicks tijdens veldwaarnemin-
gen. Inzet: videobeeld van een volwassen mannelij-
ke Bili-aap.
Hiernaast: Verkenner Ligada met een voorpoot van
een luipaard die werd verorberd door een Bili-
chimp. Daaronder door Bili-chimps gekraakte
huisjes van grote landslakken.
Rechts: Cleve Hicks met de lange stokken die de Bi-
li-chimps gebruiken om mieren uit hun nest te hen-
gelen. Daarboven ruim een kilo poep van een Bili-
chimp, erg veel voor een chimpansee. De ‘hostra-
ringen’ zijn eerder kenmerkend voor gorillapoep.
foto’s cleve hickshebben de gewoonte dingen tegen

stenen of boomstronken kapot te
slaan. Ze breken termietennesten
open, kraken huisjes van grote land-
slakken, slaan harde vruchten kapot
en doen dat zelfs met schildpadden.
Dit gedrag is van geen enkele andere
wilde chimpansee bekend.”

lange takken De Bili-apen vissen
naar Afrikaanse trekmieren (Dorylus)
met extreem lange takken, tot soms
wel 2,5 meter lang. Nergens anders is
zulk apengereedschap zo lang.
En zoals Ammann al had opgemerkt,
maken Bili-apen vaak nesten op de
grond. Hicks: “We telden tijdens onze
surveys 21 procent grondnesten, die
waren gebouwd om de nacht door te
brengen. Normaal nestelen chimpan-
sees altijd hoog in de bomen, veilig
uit de buurt van roofdieren. Juist in
dit gebied zou je dat verwachten,
want dit bos is een mozaïek van oer-
woud en savanne waarin leeuwen en
hyena’s lopen, en ook buffels en oli-

fanten. We begrijpen daarom niet
waarom Bili-apen zo’n sterke voor-
keur voor grondnesten hebben.
“Slechts in enkele andere gebieden in
Afrika zijn grondnesten van chim-
pansees aangetroffen, maar altijd veel
minder, hooguit zes procent van het
totaal. Dat laatste was in het Nimba-
gebergte in Guinee, in West-Afrika, in
een natuurpark waar roofdieren
praktisch afwezig zijn. Een onder-
zoeksteam rond Kathelijne Koops
constateerde dat deze grondnesten
voornamelijk door mannetjes ge-
maakt worden. Ze zijn vaak te vinden
in de buurt van groepjes boomnesten.
Het kan zijn dat mannetjes de nesten
bouwen om hun vrouwtjes die hoger
in bomen nestelen gedurende de
nacht te bewaken. Dat vermoed ik,
maar ik weet het niet zeker. We von-
den ook ergens vijf grondnesten bij
elkaar. Het moet erg belangrijk zijn
voor deze apen.”

luipaard Het viel Hicks op dat er
vrijwel geen grondnesten waren in de
buurt van dorpen. Dat kan komen
doordat de apen bang zijn voor men-
sen, er is immers in deze gebieden
voortdurend op ze gejaagd door stro-
pers. “Maar het blijft vreemd dat
chimpansees deze gewoonte hebben
juist in een gebied waar ook luipaar-
den, leeuwen en andere roofvijanden
rondlopen”, zegt Hicks. “M i s s ch i e n
zijn deze rovers wel bang voor deze
chimp. Dat is speculatie, maar we
hebben aanwijzingen dat de rollen
soms omgedraaid zijn. Ligada, een er-
varen lokale veldassistent, meldde op
een dag in september dat hij een
chimp had gezien bij het karkas van
een luipaard. Het was niet duidelijk
of de aap het roofdier zelf had gedood
of dat hij slechts aaseter was, maar
aaseten doen chimps vrijwel nooit. Li-
gada was afgekomen op het voortdu-
rende geschreeuw van de aap. Ik was
er zelf niet bij, maar ik vertrouw deze
man volkomen. Hij nam een voor-
poot van de luipaard mee als bewijs.
Als de chimp daadwerkelijk de lui-
paard heeft besprongen en gedood,
zou dat een unicum zijn. Er is slechts

één geval bekend uit Mahale in Tan-
zania waar een groep van ongeveer
dertig chimps een luipaardwelpje
hadden gedood.”
Hicks begon zijn onderzoek in augus-
tus 2004 in Camp Louis, een kampe-
ment dat was ingericht door Karl Am-
mann, op tien kilometer afstand van
Baday, het dichtstbijzijnde dorp. De
eerste ontmoetingen met de aap wa-
ren moeizaam. De dieren waren
doodsbang voor mensen en sloegen
onmiddellijk op de vlucht. Vooral de
volwassen mannetjes waren schuw,
ze sprongen soms vanaf twintig me-
ter uit de bomen om over de grond
het hazepad te kiezen. Vrouwtjes en
jonge dieren waren iets makkelijker
te benaderen, maar ook zij gingen er
liever vandoor.
Van Ligada hoorde Hicks dat de chim-
pansees dieper in het bos veel minder
bang waren. “Er zouden ook veel

meer van deze mensapen leven. Liga-
da vertelde over een mythisch bos
waar bijna nooit een mens kwam, al-
leen vissers zoals hij, die er kreekjes
afdamden om de vis uit het water te
scheppen. Ik wilde het dolgraag eens
met eigen ogen zien.”
Hicks besloot drie parallelle transec-
ten van 55 kilometer in oost-west
richting door het bos te maken om te
inventariseren hoe groot het leefge-
bied van de Bili-apen eigenlijk was.
Zo belandde hij in het Gangu-bos dat

zijn naam ontleent aan de grote rivier
die er doorheen stroomt. Ligada had
niets te veel beloofd, vertelt Hicks:
“Er was geen spoor van mensen. Al
wat we zagen en hoorden waren oli-
fanten, luipaarden en chimps. Naar-
mate we dieper in het bos kwamen
waren de apen steeds minder bang
voor mensen. Ze benaderden ons
zelfs nieuwsgierig. Een keer kwam er
een mannetje zelfs op een paar meter
afstand voor mij zitten om mij gedu-
rende een paar minuten uitgebreid te

bestuderen. Ik ben het mijn magische
bos gaan noemen.”
De Amerikaan twijfelde niet langer,
hier, in het midden van het Gangu-
bos moest een nieuw kampement
worden ingericht. “We moesten niet
langer proberen de bange apen aan de
rand van het gebied aan mensen te la-
ten wennen om hun gedrag te bestu-
deren. Dat zou hen alleen maar in de
armen van stropers drijven. In plaats
daarvan konden we het onderzoek
beter verplaatsen naar het gebied dat
van nature tegen indringers was be-
schermd door grote rivieren en moe-
rassen. In alle tijd die ik er doorbracht

heb ik er geen patroonhulzen gevon-
den of zelfs maar een schot gehoord.
Het is vrijwel ongerept bos.”
Toen Hicks er in juli 2006 wilde te-
rugkeren, ondervond hij dat aan den
lijve. “De eerste keer dat we er waren
was het de droge tijd. In vier maan-
den viel er geen druppel regen. De
meeste rivieren waren opgedroogd,
behalve de Gangu. Maar nu, midden
in het regenseizoen, was het totaal
anders. De rivieren waren ineens bre-
de stromen geworden, vol krokodil-
len. Onderweg naar Camp Gangu
stuitten we op de Bo-rivier en die
bleek ondoorgaanbaar. We waren ge-
dwongen de rivier naar het noorden
te volgen in de hoop dat we een door-
waadbare plaats zouden vinden. Het
water stond tot ons middel. We had-
den geluk. Dankzij een omgevallen
boomstam lukte het uiteindelijk toch
om de rivier over te steken en bereik-
ten wij ons kampement.”

onverstoord In Gangu telde het
team drie keer zoveel chimpanseenes-
ten als in de buurt van dorpen. Hicks
schat dat er in dit gebied van 7.000
vierkante kilometer duizenden
chimps leven in een nog onverstoorde
natuurlijke situatie. “De dichtheid
van de chimpansees is erg hoog, vol-
gens onze schattingen 0,65 dieren per
vierkante kilometer”, zegt hij. “Dat
betekent dat er duizenden chimps le-
ven die op geen enkele kaart voorko-
men! Verspreidingsatlassen komen
uit op hooguit 250.000 ch i m p a n s e e s
in totaal, waarvan 100.000 in de De-
mocratische Republiek Congo. We
gaan daar heel wat aan toe voegen.”
In dit grote gebied lijkt een homoge-
ne apencultuur te bestaan. “Dat is
ook heel bijzonder”, zegt Hicks. “Ve r -
gelijk het met de gebieden Makalele
en Gombe in Tanzania, veel bestu-
deerde chimpanseepopulaties, die
slechts honderd kilometer van elkaar
liggen, en waarbij je toch heel ver-
schillende culturen ziet bij de
chimps. Deze populaties zijn door de
mens gescheiden. Misschien ontstaat

de culturele variatie wel door frag-
mentatie van leefgebieden.
“In de uniforme cultuur van Bili kun-
nen we de chimpcultuur bestuderen
zoals die honderd of tweehonderd
jaar geleden overal moet zijn geweest.
Het onderzoek aan deze populatie
biedt een geweldige mogelijkheid om
de culturele evolutie in mensachtigen
te bestuderen. Deze samenleving is
zo natuurlijk als je hem kunt krijgen,
In Gombe, het gebied met de meest
bestudeerde wilde chimpansees, gaat
het om drie groepen. In Bili leven - ge-
zien de omvang van het gebied, het
aantal dieren en de culturele homo-
geniteit - wel honderd verschillende
groepen in één cultuur. Hier kunnen
we echt leren hoe de chimpanseesa-
menleving werkt .”

goud torpedeert de Zuivere koffie
De Wasmoeth Wildlife
Foundation faciliteert
het onderzoek van
Cleve Hicks. De priva-
te organisatie, opge-
richt door de Neder-
landse zakenman
Hans Wasmoeth,
heeft in Bili een klein-
schalig natuurbe-
schermingsproject lo-
pen. Met de lokale be-
volking is overeenge-
komen dat zij geen
apen of olifanten
meer zal stropen, in
ruil voor een goede
prijs voor de koffie de
zij op haar velden ver-
bouwt. Wasmoeth, die
zes jaar geleden flink
geld verdiende met de
verkoop van de Bur-
ger King fastfoodres-

taurants in Neder-
land, heeft al acht-
honderdduizend dol-
lar in het Bili-koffie-
project gestoken. Eén
jaar weigerde hij de
koffie te kopen omdat
de afspraken waren
geschonden. Maar het
project werd weer
hervat. “Ik bied de
boeren een absurd ho-
ge prijs voor de koffie,
ongeveer een dollar
per kilo”, zegt Was-
moeth aan de telefoon
vanuit de VS.
Volgens Cleve Hicks
werkt het: “Toen ik in
Bili begon trof ik er
drie chimpanseewees-
jes aan. Dat zijn jon-
gen die overblijven
nadat hun moeder is

afgeschoten. Sinds-
dien heb ik er geen
meer gezien. Rond Bi-
li wordt nauwelijks
gestroopt, dankzij het
project, denk ik. Ver-
derop zijn er geen oli-
fanten meer over en
worden de chimps
flink bejaagd.”
Wasmoeth heeft nog
geen gram koffie ver-
kocht, “door logistie-
ke problemen.” De
toekomst van het pro-
ject schat hij somber
in. “Er is nu goud ge-
vonden in de regio en
de eerste boeren heb-
ben hun land al verla-
ten. Daar kan ik niet
t e g e n o p. ”
www.wasmoethwildli-
fe.org

· Een zojuist uitge-
nomen donornier
wordt geprepareerd
voor transplantatie
naar een patiënt.
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