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Hoe groot iemand is, maar ook 
hoe makkelijk hij of zij een lief 
vindt: onze genen hebben in beide 
gevallen een vinger in de pap te 
brokken. Dat blijkt uit een weten-
schappelijke analyse die maar 
liefst vier jaar duurde. Danielle 
Posthuma, neurowetenschapper 
aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, bekeek samen met 
haar team de conclusies van 2.750 
onderzoeken bij tweelingen. De 
resultaten verschenen deze week 
in het vakblad Nature Genetics. 

‘Er is behoorlijk wat nachtwerk
in gekropen’, zegt Posthuma. 
‘Maar het stoorde me dat ik 
nooit een eenduidig antwoord 
kon geven op vragen als hoe 
erfelijk is lichaamslengte? Nu 
weten we dat precies. Verschil 
in lengte tussen mensen 
wordt voor 63 procent 
bepaald door erfelijkheid. Je 
kan de genen dus zien als de 
voornaamste reden waarom 
je buurman groter is dan je-
zelf.’ 

Religie

Studies naar de erfelijkheid 
van menselijke eigenschappen 
gebeuren traditioneel bij twee-
lingen, maar de conclusies gel-
den voor iedereen. En behalve 
voor lichaamslengte, is nog voor 
honderden andere eigenschappen 
bepaald in hoeverre erfelijkheid 
een rol speelt. Opvallende conclu-
sie: voor geen enkel menselijk 
trekje is het aandeel nul. 

‘Je zou verwachten dat hoe reli-
gieus iemand is alleen een gevolg 
is van het milieu waarin hij of zij 
opgroeit’, zegt Posthuma. ‘Maar 
ons onderzoek toont aan dat reli-
giositeit voor 30 procent erfelijk 
is.’

Alles is dus erfelijk maar er zijn 
natuurlijk grote verschillen. ‘Fy-
sieke kenmerken zoals de struc-
tuur van het skelet zijn het meest 
genetisch bepaald. Eigenschap-
pen die te maken hebben met 
sociale interactie, zoals wat voor 
relatie je hebt met je ouders, zijn 

min-
der er-
felijk.’

Over alle 
eigenschap-
pen heen is de 
rol van erfelijk-
heid en omgeving 
trouwens ongeveer 
even groot: 49 procent 
versus 51 procent. Een 
gelijkspel dus, en dat is een 
belangrijke conclusie, zegt 
Jean-Jacques Cassiman, profes-
sor menselijke genetica (KU 
Leuven). ‘De genen zijn belangrijk, 
maar ze bepalen niet alles.’ Met 
andere woorden: het is niet omdat 
uithoudingsvermogen voor meer 
dan de helft erfelijk is, dat het 
geen zin meer heeft om te trainen.

Onze genen bepalen wie we zijn. Niet alleen 
fysieke kenmerken als lengte, maar ook ‘karakter-
trekken’ zoals hoe religieus we zijn. Zelfs of 
we bruin brood lusten is voor een deel 
erfelijk. Dat blijkt uit een weten-
schappelijke analyse van maar 
liefst 2.750 onderzoeken bij 
tweelingen.

INTERNATIONAAL ONDERZOEK TOONT AAN DAT ERFELIJKHEID OVERAL      EEN ROL IN SPEELT

Geen lief? Zelfs dát ligt aan  de genen

,,DANIELLE POSTHUMA
Neurowetenschapper
 

We hebben geen enkele 
menselijke eigenschap 
gevonden waarbij 
genen geen rol spelen

JONAS MAYEUR
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‘Ik vind dit een klinkende
overwinning’, zei Gaston
Bruynooghe gisteravond. ‘Ik
ben zeer tevreden dat er nog
rechtvaardige rechters zijn.’
Na de vrijspraak gisteren
heeft hij eindelijk zekerheid
dat hij nog enkele jaartjes on-
gestoord verder kan tuffen
met zijn Renault Clio. Twee
jaar geleden nieuw gekocht op
zijn vijfennegentigste. ‘Of ik
nog veel achter het stuur zit?
Misschien twintig kilometer
per week om boodschappen te
doen en naar de kinesist te rij-
den, maar het gaat hier vooral
om het principe.’

Bruynooghe heeft wel strijd
moeten leveren om zijn rij-
bewijs te mogen houden. In
februari was de hoogbejaarde
autobestuurder door de poli-
tierechtbank van Veurne een
eerste keer vrijgesproken
voor een botsing met een fiet-
ser. Met een zelfgemaakte si-
tuatieschets van het ongeval
toonde Bruynooghe de rechter
toen aan dat hem geen fout
trof. 

Hoewel de schade gering was
– een afgerukte zijspiegel voor
Bruynooghe en een pijnlijke

duim voor de
18-jarige fiet-
ser – had de
openbaar aan-
klager toch ge-
vraagd om zijn
rijbewijs voor
altijd af te ne-
men ‘om te ver-
mijden dat in de
toekomst nog meer
ongevallen gebeuren’.

Nooit geflitst

‘OK, ik heb mijn rij-
bewijs indertijd tussen
de soep en de patatten
gekregen. Maar als ver-
koopsdirecteur heb ik
honderdduizenden kilome-
ters afgelegd en nooit een bot-
sing gehad. En in al die jaren
geen enkele keer geflitst.’

De procureur had erop aan-
gedrongen dat de lichamelijke
geschiktheid van de beklaag-
de om nog te rijden zou wor-
den getest. ‘Mijn cliënt is een
intellectueel, gaat om de drie
maanden naar de oogarts,
heeft geen diabetes of pace-
maker, draagt geen implanta-
ten en neemt geen medicatie’,

zei zijn advocaat. ‘Wij vragen
de vrijspraak.’ 

Die kreeg hij toen ook, maar
de procureur liet niet af en te-
kende toch beroep aan. 

Bruynooghe geeft toe dat hij
voor het tweede proces in
beroep wat zenuwachtiger
was, maar hij behaalde de
vrijspraak. En maar goed ook,
vindt hijzelf: ‘Mij verbieden
om nog te rijden alleen omdat
ik 97 jaar ben, zou pure discri-
minatie zijn geweest.’

Gaston Bruynooghe is plots de held van alle 
hoogbejaarde autobestuurders. De 97-jarige 
Oostduinkerkenaar heeft nu ook in hoger 
beroep de rechter met een vurig pleidooi 
overtuigd om zijn rijbewijs niet af te 
nemen. ‘De rechter heeft gelukkig 
ingezien dat ik nog perfect rijd.’

‘Het is niet omdat 
ik 97 ben dat ik niet 
meer kan rijden’

GEERT NEYT EN MARK MAES

Twee miljoen jaar geleden
maakten panda’s de over-
stap: van carnivoren werden
ze bamboe-eters. Maar hun
darmflora is nog steeds
beter geschikt om vlees te
verteren. Dat ontdekte
Zhihe Zhang, directeur van
het Chinese Panda Onder-
zoekscentrum in Chengdu.
‘Bij andere planteneters

heeft het lichaam zich aan-
gepast aan hun voedings-
gewoonten. Dat dat bij de
panda’s niet is gebeurd, kan
mee een verklaring zijn voor
het feit dat ze bijna uitgestor-
ven zijn.’ Het verklaart ook
waarom de dieren 14 uur per
dag tot 12,5 kilo bamboe moe-
ten eten om er voldoende voe-
dingsstoffen uit te halen. 

Bij Pairi Daiza zijn ze niet
van plan het dieet van hun
reuzenpanda’s aan te pas-
sen. ‘Nu al krijgen ze een
kleine hoeveelheid appels,
wortels en ook pandacake.
Daarin zitten proteïnen,
waarvan de dieren anders te
weinig zouden binnenkrij-
gen’, zegt hoofddierenarts
Tim Bouts. (cka)

Bamboe is 
slecht voor 
panda’s

Volgens Chinees onder-

zoek eten panda’s beter

wat meer vlees.  Foto: pn

Reuzenpanda’s zijn niet 
gemaakt om veel bamboe 
te verorberen. Amper 
17 procent van de bam-
boe die ze eten, kunnen 
de dieren verteren. Hun 
darmflora is namelijk 
niet aangepast aan het 
opmerkelijke dieet.
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Hoogbejaarde man overtuigt 
rechter rijbewijs niet af te nemen

Bruynooghe toont fier zijn 78 jaar 

oude rijbewijs. Foto: mma


