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Zou u iemand voor een trein duwen als dat de
enige manier was om het leven van vijf andere
mensen te redden?
Evolutionair psycholoog Marc Hauser van de
Harvard-universiteit is dol op dergelijke vragen,

‘artificiële morele dilemma’s’, zoals hij ze noemt — ‘artifici-
eel’ omdat het gaat om situaties die je niet snel in het echt
zult tegenkomen. Dat ietwat kunstmatige maakt ze net in-
teressant volgens Hauser, omdat het geen vragen zijn waar
een maatschappelijk debat over woedt (genre abortus) en
waar de meeste mensen dus al lang een vaststaande me-
ning over hebben. Dat betekent dat je aan proefpersonen in
het psychologielab de vraag over het treindilemma kunt
stellen, en dat ze een onbevangen antwoord geven, niet te
veel getekend door politiek of religie of ideologie. Als je aan
heel veel proefpersonen heel veel verschillende dilemma’s
voorlegt en optekent welke keuzes ze maken, dan kun je in
kaart brengen hoe het ‘morele instinct’ van de mens eruit-
ziet, zo is de redenering.
Onder meer op basis van dergelijke proeven heeft Hauser
een boek geschreven, ‘Moral Minds: How Nature Designed
Our Universal Sense of Right and Wrong’ (Morele geesten:
hoe de natuur ons universeel gevoel voor goed en kwaad
heeft ontworpen). Daarin ontwikkelt hij de controversiële
theorie dat mensen een scherp aangeboren moreel gevoel
hebben, dat gevormd is door onze evolutionaire voorge-
schiedenis.
Hauser heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een van
de meest vooraanstaande experts wat de oorsprong van de
moraal betreft. Ai. De ironie zal niemand ontgaan. Want
laat nu net Marc Hauser het middelpunt zijn geworden van
het recentste schandaal over bedrog in de wetenschappelij-
ke wereld.
Misschien had hij aan zijn vragenlijsten nog een paar di-
lemma’s kunnen toevoegen, iets meer uit het leven gegre-
pen, zoals ‘Zou u onderzoeksresultaten verzinnen als dat
de enige manier was om een artikel gepubliceerd te krij-
gen’, ‘Zou u de reputatie van mede-auteurs op het spel zet-
ten door zonder hun medeweten de gegevens in een artikel
te vervalsen?’ of ‘Als een kriti-
sche collega u zou vragen om
de originele video-opnamen te
mogen zien van een opzienba-
rend experiment, zou u dan
proberen eronderuit te komen
door hem wijs te maken dat de
banden gestolen waren?’
Leedvermaak is niet mooi na-
tuurlijk. En misschien is het ook niet eerlijk om een onder-
zoeker van de moraal volgens een strengere morele norm te
beoordelen dan eender welke andere wetenschapper. Ten-
slotte heeft Hauser ons morele gedrag alleen maar onder-
zocht en heeft hij nooit geprobeerd andere mensen de les te
lezen over hoe ze zich moreel moeten gedragen, in tegen-
stelling tot enige recent in opspraak gekomen functionaris-
sen van een instituut waar de moraal tot de core business
behoort.
Hausers betwiste onderzoek is overigens niet dat over de
oorsprong van de moraal maar ander werk van hem, op een
domein waar hij een wereldautoriteit is (of was): de studie
van de verstandelijke vermogens van dieren. Een artikel
daarover van Hauser uit 2002 in het vakblad Cognition is
nu teruggetrokken. In dat artikel beschreef Hauser hoe hij
in het lab had vastgesteld dat klauwaapjes net zoals kleine
mensenkinderen abstracte regels kunnen leren (zoals wan-
neer een menselijke peuter de grammaticale regels van zijn
moedertaal leert).
In 1995 had Hauser al eens voor ophef gezorgd door te be-
weren dat dezelfde aapjes zichzelf konden herkennen in
een spiegel — een talent dat voor zover bekend uniek was
voor de grote mensapen. Dat bleek Hauser nadien niet hard
te kunnen maken (het is bij dit experiment dat videoban-
den ‘gestolen’ waren) en in 2001 moest hij toegeven dat hij
het experiment niet kon herhalen.
Nu is aan het licht gekomen dat bij de Harvard-universiteit
sinds 2007 een onderzoek loopt tegen Hauser. De gedetail-
leerde conclusies daarvan zijn niet bekendgemaakt, maar
de universiteit heeft wel meegedeeld dat Hauser blijkens
het onderzoek verantwoordelijk is voor acht gevallen van
fraude of ander twijfelachtig wetenschappelijk gedrag.
Behalve het artikel over de abstracte talenten van de
klauwaapjes dat is teruggetrokken, is er twijfel aan de juist-
heid van nog twee andere recente artikelen van Hauser,
waaronder een dat in het hoogaangeschreven vakblad Sci-
ence is verschenen.
Hauser zelf, die onbetaald verlof heeft genomen, weigert
over de zaak te spreken, behalve dat hij toegeeft ‘significan-
te vergissingen’ te hebben begaan.
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Zou u onderzoeks-
resultaten verzinnen
als dat de enige 
manier was om een
artikel gepubliceerd
te krijgen?

KABOEM!
Tekening van twee planeten die op het punt staan te
botsen. Dergelijke botsingen zouden zich echt kun-
nen voordoen rond zogeheten RS Canum Venatico-
rum-sterren, denken astronomen. © afp

MINIKIKKER
Microhyla nepenthicola heet hij, deze nieuwe soort
kikker die niet groter is dan een erwt. De soort is
recent ontdekt op het Zuidoost-Aziatische eiland
Borneo. © reuters

Spinrag is net zo sterk als staal, maar synthetisch rag valt lastig te spinnen. © hollandse hoogte

Bacterie spint rag
even goed als spin
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BIOTECHNOLOGIE

HESTER VAN SANTEN
ROTTERDAM Laboratoria wer-

ken al sinds de jaren negentig om
de ‘spaken’ van een spinnenweb
na te maken. Maar een spinnen-
boerderij kwam er nooit. Het
‘melken’ van echte spinnen is een
priegelwerkje. Bovendien eten de
spinnen elkaar zonder aarzeling
op.
Het gangbare alternatief is om
genetisch gemanipuleerde die-
ren, bacteriën of planten het eiwit
te laten maken. Maar ook dat luk-
te tot nu toe niet. Een Zuid-Kore-
aans team rond biotechnoloog
Sang Yup Lee heeft die problemen
nu – in principe – omzeild. Lee
produceerde spinzijde in de be-
kende labbacterie Escherichia co-
li. Als eerste maakte hij draden
die de treksterkte van echt spin-
rag benaderen: ze hebben een
treksterkte van 500 megapascal
(MPa). De spin waarvan hij de
draden namaakt (de gouden zij-
despin Nephila clavipes) haalt
740 tot 1.200 MPa. 
De Koreaanse spindraden zijn
dus niet perfect, maar ze zijn wel
twee keer zo sterk als het oude re-
cord voor kunstmatige spinzijde,
meldt Lee in het vakblad Procee-
dings of the National Academy of
Sciences.
Lee moest een genetische kunst-
greep toepassen om de bacterie
zo ver te krijgen dat die het eiwit
opbouwde. Spinzijde bestaat uit
een enorm eiwit. De grootte is
cruciaal om een sterk eiwit te krij-
gen, toonde Lee aan, maar juist de
afmetingen gaven totnogtoe pro-
blemen bij het namaken.
Een biotechnoloog die een eiwit
wil namaken, isoleert het bijbe-
horende gen en plakt het in een
bacterie of een gist. Maar bij het
spinzijde-eiwit beginnen dan de
problemen. Het eiwit van spinzij-
de is extreem groot, en bestaat
grotendeels uit maar één bouw-
steen, het aminozuur glycine.
Dat aminozuur moet dus snel in
flinke hoeveelheden worden aan-
gevoerd tijdens de productie.
Bacteriecellen kunnen dat niet.

Lee loste dat op door extra genen
in E. coli in te bouwen voor de gly-
cineproductie. Uiteindelijk ver-
kregen de Koreanen een dikke op-
lossing spinzijde. De draden kon-
den daarna gevormd worden
door ze uit een injectienaald te
drukken. Vervolgens werden ze
verder uitgetrokken en gedroogd.
‘De productie van spineiwit heeft
de afgelopen jaren een nieuwe
impuls gekregen’, concludeert de
Nijmeegse hoogleraar bio-orga-
nische chemie Jan van Hest.
In het begin van de eeuw werd het
Canadese biotechbedrijf Nexia
wereldwijd bekend door een kud-
de genetisch gemanipuleerde gei-
ten. Die geiten maakten spinne-
eiwit in hun melk. Vorig jaar wer-

den de geiten verkocht – de pro-
ductie werd maar niet rendabel.
Intussen staan de tijdschriften
echter weer vol met onderzoek
over spinragproductie.
Of het Koreaanse kunstmatige
spinrag zijn weg naar de markt
vindt, valt nog te bezien. Want
oersterke vezels zoals Twaron,
Kevlar en Dyneema, waar kogel-
vrije vesten van gemaakt worden,
zijn nog drie keer zo sterk als
spinzijde. Ze zijn even licht en ze
zijn de afgelopen tien jaar snel
populairder en goedkoper gewor-
den. 
Ziet Van Hest al een toepassing
voor kunstmatige spindraden zo-
als Lee die maakte? ‘Als het ervan
komt, denk ik vooral aan chirur-
gische toepassingen, zoals voor
hechtdraad dat gemakkelijk af-
breekt. Of voor visgaren dat niet
in zee achterblijft. Maar wat vol-
gens mij nog belangrijker is: wan-
neer we deze natuurlijke materia-
len begrijpen, kunnen we synthe-
tische materialen verbeteren.’
© NRC Handelsblad

Het is even sterk als de beste kwaliteit
staal, maar vederlicht en bovendien biolo-
gisch afbreekbaar: spinzijde. En het is nu
voor het eerst goed nagemaakt in een lab. 
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BRUSSEL Het duurde dik twee
jaar en er werkten liefst 85 onder-
zoekers uit achttien internationa-
le instellingen aan mee, waaron-
der de universiteit van Gent en
het Vlaams Instituut voor Bio-
technologie, maar nu is het bouw-
plan van de Golden Delicious-ap-
pel van de eerste tot de laatste let-
ter nagespeld. 
Meer dan 742 miljoen DNA-
bouwstenen telt het genetische
bouwpakket van de appel, die in
ons land de meest gegeten fruit-
soort is. Onderzoekers hebben in
het DNA onder meer de genen ge-
identificeerd die instaan voor het
aroma en de smaak van de Golden
Delicious.
Dankzij het werk kunnen plan-
tenveredelaars nu veel sneller
nieuwe appelvariëteiten selecte-
ren, meldt het VIB in een persme-
dedeling – zowel naar smaak als
naar weerstand tegen ziektes. De

resultaten van het werk zijn deze
week gepubliceerd in het vakblad
Nature Genetics.
Het onderzoek werpt ook een
licht op de oorsprong van de ap-
pel. De wetenschappers vergele-

ken onderdelen van het bouw-
plan van de Golden Delicious met
die van in de natuur voorkomen-
de oneetbare appelsoorten.
Kweekappels zoals wij die ken-
nen, stammen af van de wilde ap-
pelboom Malus sieversii, die van-
daag nog steeds groeit in de
streek van Tian Shan, op de grens
van China, Kazachstan en Kirgi-
zië. De appel werd er tussen drie-
en vierduizend jaar geleden gedo-
mesticeerd. De wilde appelboom
die bij ons voorkomt, de Malus
sylvestris, blijkt daarentegen
slechts een verre verwant van de
eetappel te zijn.
Van alle fruitsoorten waarvan het
genoom al is bestudeerd, blijkt de
Golden Delicious het grootste
aantal genen (eiwitrecepten) te

tellen: 57.000. Daarbij zitten bij-
na duizend genen die de afweer
tegen ziektes en plagen regelen.
De kennis daarvan zal door fruit-
kwekers warm worden onthaald.
Zij kunnen nu proberen dergelij-
ke genen in te kruisen bij appelva-
riëteiten die gevoelig zijn voor
ziekte.
Het onderzoek leert voorts dat de
karakteristieke appelvorm waar-
schijnlijk een gevolg is geweest
van een bijna-verdubbeling van
de hoeveelheid genetische infor-
matie in de cellen van wilde ap-
pels, zo’n vijftig miljoen jaar gele-
den. Het aantal chromosomen
ging daarbij van negen naar ze-
ventien. Verdubbeling van gene-
tische informatie is doorgaans
een cruciale stap in het ontstaan
van nieuwe eigenschappen bij
planten. De dubbels van bestaan-
de genen vormen het uitgangs-
materiaal waarmee de evolutie
aan de slag kan om nieuwe genen
met extra eigenschappen te laten
ontstaan.
Appels vormen het meest geteel-
de fruit in gematigde gebieden. Er
zijn zo’n drieduizend eetbare va-
riëteiten. Tien daarvan zijn goed
voor ruim zeventig procent van
de wereldproductie, die jaarlijks
zestig miljoen ton bedraagt.(hvde)

Blauwdruk van appel gekraakt
Nu de erfelijke blauwdruk van
de Golden Delicious is uitgele-
zen, wordt het makkelijker om
nog sappigere en zoetere
appelvariëteiten te kweken.

Van alle fruit heeft 
Golden Delicious het
meeste genen: 56.000

De appel is bij ons de meest gegeten fruitsoort. © hollandse hoogte

DE EEN ZIJN DOOD.. .
Deze pas ontdekte bacteriesoort eet aardolie. Ze is door
Amerikaanse wetenschappers gevonden in de Golf van
Mexico, waar ze momenteel een plotse ongekende bloei be-
leeft als gevolg van de olieramp. © ap

ONHERBERGZAAM
Argentijnse wetenschappers hebben bacteriën gevonden
op een wel erg onherbergzame plaats: in deze steen, af-
komstig van de bodem van een koud, zuurstofarm krater-
meer op de 4.700 meter hoge top van een vulkaan. © reuters

MONSTERVOGEL
Geen vogelverschrikker maar een verschrikkelijke vogel
was deze Andalgalornis, die zes miljoen jaar geleden leef-
de. Naast zijn schedel ter vergelijking de schedel van een
arend (onderaan). © ap

Kunstvezels zoals 
Kevlar zijn nog 
drie keer zo sterk 
als spinzijde


