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ciliteit niet meer bezoeken. We hebben gelukkig de proef wel ingezet op 
hele grote bakken, zodat de planten via pompjes van water en de beno-
digde voedingsstoffen worden voorzien. Dat hangt nu wel helemaal op 
de techniek. Er staat ook een webcam op, zodat iedereen kan zien wat 
er gebeurt. Als er iets misgaat, zien we het wel, maar kunnen we alleen 
op afstand iemand in Delft instrueren die eventueel kan ingrijpen. In 
zekere zin lijkt het op de situatie op het internationaal ruimtestation 
ISS, waar bemanning ook soms op afstand instructies van onderzoekers 
moet uitvoeren. Het is wel frustrerend als er dan iets misgaat. Zeker 
voor studenten, want een mislukte proef betekent geen resultaat en dus 
al gauw studievertraging. Maar je hebt het niet in de hand, dus kun je 
maar beter optimist blijven. Er vliegt nu een gaai door de tuin, daar kan 
ik nu mooi van genieten.’ 

Evolutiebioloog en virusonderzoeker Pleuni Pennings bij San 
Francisco State University maakte met collega’s de video COVID19 
in numbers over coronavirusbeheersing 

‘Onze universiteit gaat iedere dag een beetje dichter. 
We geven nu online les en alle meetings gaan via Zoom. 
Hier beslist iedere stad zelf wat ze doen, in overleg met 
de staat. In Nederland luisteren politici en weten-
schappers naar elkaar. Hier is dat met Trump en Pence 
natuurlijk niet het geval. Ik maak vaker video’s, over 

mijn eigen onderzoek en over andere onderwerpen. Video’s bereiken 
een ander publiek dan geschreven tekst. Ik had al een video gemaakt 
over SARS-CoV-2 en fylogenetische bomen, omdat ik dacht dat dit een 
goede aanleiding is voor mensen om te leren wat een fylogenetische 
boom eigenlijk is. Die video werd duidelijk gewaardeerd door collega’s. 
Toen dacht ik: hé, misschien kunnen we een video maken over dat 
idee van flattening the curve. Dus heb ik twee collega’s gebeld die ook 
verstand hebben van modellen en gevraagd of zij dat met mij samen 
wilden doen. Leuk detail: medemaker Senay Yitbarek is in Utrecht 
opgegroeid. Ik hoop dat docenten op hogeschool, universiteit en mid-
delbare school het gebruiken om een gesprek te beginnen in de klas. Ik 
ben met een nieuw filmpje bezig en ik probeer mijn studenten zo goed 
het kan te begeleiden. Verder werk ik samen met andere Nederlandse 
biologen mee aan de onderzoekswebsite over deze virusuitbraak Next-
strain.org – real-time tracking of pathogen evolution. Dat is erg leuk!’

Nieuwe 
oervogel was 
zowel eend 
als kip

Een vogelfossiel uit de collectie van het Natuur-
historisch Museum Maastricht werpt nieuw licht 
op de stamboom van de moderne vogels. Dankzij 

een hoge resolutie-CT-scan ontdekten wetenschappers 
een bijna complete schedel en een aantal andere botten 
van deze oervogel. De nieuwe soort, genaamd Asterior-
nis maastrichtensis, leefde aan het einde van het Krijt. 
Paleontoloog en conservator John Jagt en de Canadese 
paleobioloog Daniel Field publiceerden op 19 maart in 
Nature over dit fossiel.
‘Uit de steen stak enkel een stukje dijbeen en een randje 
van iets heel duns. Toen we de steen onder de scan-

Schedels tonen kikkerdiversiteit
Bijzondere eigenschappen als (nep)hoektanden, helm-
achtige verstevigingen en gifstekels tonen de diversiteit 
van kikkers in 3D-reconstructies (zie foto) van de schedels 
van 158 nu voorkomende kikkersoorten (PNAS, 23 maart). 
Kikkers met bizarre schedels bleken vaak extra laagjes 
bot te hebben gevormd, zogeheten hyperossificaties. Die 
eigenschap komt vooral voor bij kikkers die erg grote 
prooien eten of hun hoofd gebruiken bij verdediging, en 
is meer dan 25 keer geëvolueerd bij verschillende kik-
kersoorten. (AK)

Ratten gebruiken geur als eerlijk signaal van hongergevoel
Ratten kunnen ruiken of een soortgenootje honger heeft, en gebruiken die informatie om te bepalen of ze zo’n soortge-
nootje eten aanbieden (Plos Biology, 24 maart). Zulke voedseluitwisseling doen ratten niet uit altruïsme; de bedoeling 
is dat de voedselhulp wederkerig is. Het is daarom handig alleen voedsel te geven aan soortgenoten die daadwerkelijk 
honger hebben – oplichters die doen alsof ze honger hebben geven minder vaak voedsel terug op een later moment. 
Ratten bedelen om voedsel met vocalisaties en gebaren, maar dat kunnen ze ook doen als ze eigenlijk verzadigd zijn. 
In de Plos Biology-studie keken Duitse en Zwitserse biologen daarom naar een mogelijk eerlijk signaal van voedsel-
behoefte: de geur van honger. 
Daarvoor bouwden ze een opstelling waarbij rat A via een hendeltje voedsel kon geven aan rat B. Daarbij kon rat A rat 
B wel zien, maar niet aanraken of ruiken. De onderzoekers pompten de lucht van rat B namelijk weg, en stelden rat A in 
plaats daarvan bloot aan de lucht uit de kooi van een derde rat, die hongerig of juist verzadigd was. Rat A bleek vaker 
voedsel aan te bieden als hij de geur van een hongerige rat opsnoof. Bij die afweging zal rat A vermoedelijk een of 
meerdere van de zeven vluchtige stoffen gebruiken die de onderzoekers konden onderscheiden in de lucht rond honge-
rige ratten. Of het hierbij om feromonen gaat of moleculen die door metabole processen ontstaan is vooralsnog ondui-
delijk. (AK)

Ook Neanderthalers waren vissers
Neanderthalers aten intens, systematisch en langdurig vis en schelpdieren, 
op vergelijkbare schaal als ook moderne mensen in de middensteentijd 
deden. Ook neanderthalers waren daarmee vooral visser-jager-verzamelaars, 
met een bijzondere relatie met zeekusten. Dit concluderen archeologen en 
paleobiologen na analyse van 106 tot 86 duizend jaar oude fossiele resten uit 
een opgraving bij de grot Figueira Brava aan de Portugese kust (Science, 27 
maart). Naast overblijfselen van neanderthalers is ook een overvloed aan fos-
siele eetresten van vissen en kustbewoners als krabben, schelpdieren, water-
vogels en schildpadden gevonden. Dit sluit aan bij het idee dat een marien 
eetpatroon goed past bij een sterke cognitieve ontwikkeling. (GvM)
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Oudste fossiel van moderne vogel 
maakt stamboom completer.

ner legden, stonden we wel even te kijken toen deze 
prachtige fossiele vogelschedel zichtbaar werd’, vertelt 
eerste auteur Field, werkzaam aan de universiteit van 
het Engelse Cambridge. ‘Het is een van de best bewaarde 
fossiele vogelschedels ooit, van waar ook ter wereld. Het 
is bovendien het oudste fossiel van een moderne vogel.’
Het fossiel omvat onder andere tandeloze boven- en 
onderkaken, een vierkantsbeen (onderdeel van het 
kaakgewricht), neusbotjes en andere schedeldelen. De 
schedel is ongeveer 4 centimeter groot. Verder zijn dijbe-
nen, scheenbenen, een spaakbeen en andere pootdelen 
gevonden. Het gesteente waarin het fossiel is gevonden, 
is tussen de 66,7 en 66,8 miljoen jaar oud. De vogel leefde 
dus minder dan een miljoen jaar vóór de meteorietinslag 
waarbij de dinosauriërs uitstierven. 
Dankzij vergelijkingen met latere fossielen en moderne 
vogels zag Field dat de soort precies tussen twee groepen 
moderne vogels in stond: de eendachtigen (Anserifor-
mes) en de hoenderachtigen (Galliformes). ‘Het was 
ongelooflijk om te zien dat Asteriornis daadwerkelijk 
kenmerken van moderne eenden en kippen combineert. 
Delen van de snavel lijken precies op die van kippen. Als 
je echter naar de achterkant van de kaak en het schedel-
dak kijkt, lijkt het juist sprekend op een eend’, legt Field 
uit. ‘Het onderzoek laat daarmee zien dat de gemeen-
schappelijke voorouders van beide groepen aan het einde 
van het Krijt leefden.’ 
Asteriornis krijgt in de stamboom van de vogels een plek 
ver na de afsplitsing van alle uitgestorven vliegende 
dino’s met tanden, waaronder ook Ichthyornis, en ook 
na afsplitsing van de struisvogels (Palaeognathae) en de 
grote groep Neoaves (alle andere moderne vogels), maar 
vóórdat de eenden en hoenders ontstonden. Conservator 
Jagt vult aan: ’We denken dat Asteriornis een waadvogel 
was, die aan de kust van de Krijtzee leefde.’ Deze subtro-
pische zee bedekte grote delen van wat nu Europa is.
‘Vondsten van vogelfossielen uit het einde van het Krijt 
zijn bijzonder zeldzaam. Dit is pas de tweede vondst van 
een voorouder van de moderne vogels, de Neornithes’, 
zegt Jagt. ‘Al in 2000 vond amateurverzamelaar Maarten 
van Dinther het fossiel in België op een steenworp 
afstand van Maastricht. Jaren later schonk hij het fossiel 
aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Eind 2018 
deed de kans zich voor om de vier stenen mee te geven 
voor verder onderzoek.’
Paleontoloog Johan Vellekoop van de KU Leuven, niet 
betrokken bij de studie, noemt de vondst uniek: ‘Dit is 
een geweldig spectaculaire ontdekking uit onze eigen 
‘achtertuin’, het Maastrichtiaan van Maastricht. De 
vondst geeft inzicht in de vroege ontwikkeling van de 
vogels. Bovendien is het uiterst bijzonder dat een schedel 
van een vogel, met zulke fragiele botjes, zo compleet 
bewaard is gebleven. Dit komt zelfs bij veel minder oude 
fossielen maar zeer zelden voor. De ontdekte vogel, Aste-
riornis maastrichtensis, moet langs de kustlijn van onze 
Nederlands-Belgische ondiepe Krijtzee geleefd hebben. 
Deze ontdekking maakt ons beeld van het ecosysteem 
aan het einde van het krijttijdperk weer wat completer.’ 

Ingekleurde CT-scans van de schedel van ‘s werelds oudste 
moderne vogel, Asteriornis maastrichtensis.
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