WAT ZIT JE
HAAR GOED!

69 VRAGEN OVER LIEGEN EN LEUGENS
Kunnen dieren liegen? Jazeker, ontdekte Annemiek van
Kessel, die we kennen als schrijver van Rijden jullie ook
voor Duiven?, toen ze haar nieuwste boek schreef dat
over liegen gaat. U leest alles over jokkende, liegende
en konkelende dieren in dit artikel.
DOOR ANNEMIEKE VAN KESSEL

Liegen dieren eigenlijk ook? Die vraag kwam bij me op

Wie een kleine reu heeft, is het misschien al eens

tijdens het schrijven van mijn nieuwste boek: Wat zit

opgevallen dat hij zijn pootje bij het plassen tegen

je haar goed! 69 vragen over liegen en leugens. Van

een boom of paaltje wat hoger optilt dan bij zijn

mensen is bekend dat ze liegen. We liegen om ons

lichaamsgrootte past. Het straaltje komt dan wat hoger

eigen hachje te redden, om ons mooier voor te doen

uit, waardoor een soortgenoot die het paaltje later

dan we zijn, om in het gevlij te komen of om invloed

passeert, een verkeerd beeld van zijn voorganger krijgt:

en macht uit te oefenen. Dat klinkt niet fraai, maar

‘Oei, oppassen geblazen, hier is een grote hond in de

we liegen ook om anderen niet te kwetsen én om te

buurt.’ Wetenschappers die dit fenomeen bestudeerd

overleven. Dat laatste was in het verre verleden al zo.

hebben, leveren met hun onderzoek volgens eigen

Als er voedselschaarste was, logen mensen over de

zeggen aanvullend bewijs dat geurmarkering oneerlijk

plek waar de voorraad lag opgeslagen, zodat die niet

kan zijn.

gestolen zou worden. Ook toen al leidde de angst om
uit de groep te vallen tot leugens en bedrog. Wie uit

‘Als je liegen heel breed opvat,’ schrijft de Duitse

een gemeenschap werd verbannen kon immers geen

boswachter Peter Wohlleben in zijn boek Het innerlijke

voedsel meer uitwisselen, niet meer mee op jacht,

leven van dieren (2017), ‘dan zijn talloze dieren daartoe

zich niet voortplanten. Dieren, en zeker dieren in het

in staat. Zweefvliegen die met hun geel-zwarte strepen

wild, moeten ook vaak allerlei trucjes uithalen om te

wespen imiteren ‘liegen’ tegen hun vijanden door net te

overleven. Hoe doen ze dat, en kun je dat ook liegen

doen of ze gevaarlijk zijn. Zo is het ook gesteld met de

noemen? Ik ging op onderzoek uit en kwam tot een

dagpauwoog, een inheemse vlinder, die met de grote

paar leuke bevindingen.

‘ogen’ op zijn vleugels zijn vijanden laat weten dat hij
een te grote prooi voor hen is.’ Wohlleben noemt dit
passief bedrog, want de dieren zijn zich niet bewust
van hun misleidende manoeuvres, ze zien er sinds hun
geboorte gewoon zo uit.
Toch zijn er aanwijzingen dat dieren wel degelijk
actief kunnen liegen. Wohlleben noemt als voorbeeld
zwaluwen die ‘flink kunnen jokken’. Als een mannetje
op zijn nest terugkeert en zijn vrouwtje niet aantreft,

De dagpauwoog, laat met de grote ‘ogen’ op
zijn vleugels zijn vijanden weten dat hij een
te grote prooi voor hen is.

14

DAWINTER20

slaakt hij een alarmkreet. Het vrouwtje denkt dat

De Nederlandse primatoloog Frans de Waal maakt wel

er gevaar dreigt en vliegt linea recta naar het nest.

onderscheid tussen aangeleerde trucjes en intelligente

Zo probeert het mannetje haar te weerhouden van

leugens. Hij noemt een voorbeeld van orang-oetans die

slippertjes tijdens zijn afwezigheid. Ook koolmezen

rustig, stukje bij beetje, hun verblijf in de dierentuin uit

kunnen er heel wat van: om te voorkomen dat de

elkaar schroeven, als niemand kijkt. De losgedraaide

sperwer, een kleine havikachtige roofvogel, vogels als

moeren houden ze in hun mond of laten ze losjes op

mussen, roodborstjes of mezen aanvalt, waarschuwt hij

hun plaats zitten tot de dag waarop ze het hele paneel

zijn soortgenoten met een hoge toon. De sperwer kan

eruit lichten om te kunnen ontsnappen. Soms keren ze

die toon niet horen, zodat de koolmees zijn hele familie

ook weer terug en leggen het paneel dan weer op hun

in veiligheid kan brengen. Als de roofvogel vlak bij zijn

plek. Dit laatste deed zich voor in de dierentuin van

doel is, laat de koolmees een lage toon horen die wél

Bazel. Overdag zaten de dieren braaf opgesloten, maar

hoorbaar is voor de sperwer. Die weet dan meteen

op warme nachten kropen ze door het losgeschroefde

dat zijn aanval geen verrassing meer is. Dit muzikale

dakraam naar buiten. Ze zorgden ervoor dat ze weer

alarmsysteem wordt door sommige mezen echter flink

op hun post zaten als de dierenverzorgers ’s morgens

uitgebuit. Als hij lekker of schaars voer ontdekt, dan

verschenen.

stoot de kleine bedrieger ook de waarschuwingstoon
uit, waarop iedereen vlucht en hij in alle rust aan zijn

Maar onze viervoeters met hun trouwe hondenogen

maaltijd kan beginnen.

kunnen er ook wat van. Zo ontdekte evolutionair
bioloog Marianne Heberlein, dat haar eigen hond haar

Ekstermannetjes zijn ook goede leugenaars. Ze kunnen

voor de gek hield: zoals veel hondenbezitters zette

levenslange huwelijken aangaan en verdedigen hun

ze ’s avonds de deur open om de honden te laten

vaste leefgebied stelselmatig tegen soortgenoten.

plassen. Als ze weer binnenkwamen kregen ze een

Wanneer de eieren zijn gelegd en de voortplanting

traktatie. Op een dag merkte ze dat een van de honden

voorbij is, blijft het vrouwtje nieuwkomers verjagen.

net deed of hij plaste, alleen maar om de traktatie te

Zolang het vrouwtje toekijkt doet het mannetje dat

krijgen. Het onderzoek dat ze daarna deed, bevestigde

ook, maar zodra hij zich onbespied waant, probeert hij

haar vermoeden: honden blijken in staat om hun

een nieuwe schoonheid enthousiast het hof te maken.

baasjes zodanig te misleiden dat ze lekkere hapjes

Het zijn net mensen, die eksters!

voorgeschoteld krijgen. Heberlein raadt dan ook aan
om voorzichtig om te gaan met beloningen. Je weet
namelijk nooit of een hond iets oneerlijks doet om die
beloning te krijgen.

Bedrog en misleiding komen dus
vaker voor in het dierenrijk, maar
het is moeilijk wetenschappelijk
hard te maken of dieren ook
doelbewust liegen.
De Amerikaanse bioloog Brandon Wheeler kwam

Honden blijken in
staat om hun baasjes
zodanig te misleiden
dat ze lekkere hapjes
voorgeschoteld krijgen.

met soortgelijke bevindingen. Zo heeft hij ontdekt
dat sommige kapucijnapen hun groepsgenoten met
verschillende alarmgeluiden – blaffen, piepen of hikken
– misleiden om een lekker hapje te kunnen inpikken.
Bedrog en misleiding komen dus vaker voor in het
dierenrijk, maar het is moeilijk wetenschappelijk hard
te maken of dieren ook doelbewust liegen. Volgens
Wheeler betekent liegen dat je een ander bewust op
het verkeerde been zet en dat je weet wat de ander
denkt. Bij dieren kun je dat moeilijk vaststellen. In het
geval van de kapucijnapen hoeven de leugenaars in
feite alleen maar een verband aan te leren tussen vals
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alarm slaan en extra voedsel bemachtigen.
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