
Onder Zweeds hunebed ligt 
geschiedenis van het boeren 
Was de verspreiding van de 
landbouw een kwestie van 
innovatie of migratie? Het 
laatste, blijkt uit oud dna. 
Door Ben van Raaij 

Het is misschien de grootste uit-
vinding uit de geschiedenis van 
de mensheid: de landbouw. Er- 

, gens in de,Nieuwe Steentijd, rond 11.000 
jaar geleden, plantten in het Midden-
Oosten vrouwen de eerste wilde zaadjes 
in de grond. Pakweg 5.000 jaar later had 
de innovatie de. verste uithoeken van 
Europa bereikt. 

Een van de hot issues in de bevolkings-
geschiedenis van prehistorisch Europa 

leggen. Ze analyseerden prehistorisch 
celkern-dna (in totaal 249 miljoen ba-
senparen) van vier skeletten uit de Nieu-
we Steentijd die bij opgravingen in 
Zuid-Zweden zijn gevonden. 

Het mooie is dat de skeletten even 
oud zijn, 5.000 jaar, en op nog geen 400 
kilometer van elkaar zijn gevonden, 
maar uit verschillende culturen stam-
men. Drie behoren tot de jager-verza-
melaars van de 'Pitted Ware'-cultuur 
van het eiland Gotland. Het vierde ske-
let, begraven onder een hunebed, komt 
uit de Zuid-Zweedse Trechter-
bekercultuur, echte landbouwers. 

De analyse van duizenden genetische 
markers wijst uit dat de drie jagers in 
hun dna sterk overeenkomen met de 
huidiee bewoners van Scandinavie. 

staande bevollcing vermengd. 
Leuk verhaal, fraaie resultaten, maar 

de boodschap is niet nieuw, reageert Pe-
ter de Knijff, populatiegeneticus aan het 
Leids Universitair Medisch Centrum, 
per e-mail vanaf een congres in Zweden. 
'De uitkomsten liken eerdere resulta-
ten met mitochondriaal en Y-chromoso-
maal dna te bevestigen.' 

Zo liet analyse van moderne mannelij-
ke Y-chromosomen twee jaar geleden 
zien dat de meeste Europese mannen af-
stammen van voorvaders die vanaf 
10 duizend jaar geleden vanuit het zuid-
oosten het continent zijn binnenge-
trokken. Studies aan mitochondriaal 
dna, dat in vrouwelijke lijn wordt door-
gegeven, wijzen juist op afstamming 
van oudere iager-verzamelaars. 
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Wetens chap 

Als hersenen de ruimte krijgen 
'De verbindingen in de hersenen 
liggen rond het 23ste levensjaar 
vast. loch kunnen we ook daarna 
nog steeds nieuwe dingen leren. 
Hersenwetenschappers ontdekten 
hoe dat kan. 
Door Malou van Hintum 

Het Franse Neurospin maakte deze ge-
avanceerde MRI-scan van het ingewikkelde 
verkeersnetwerk in de hersenen door ge-
bruik te maken van extreem sterke magne-
tische velden. De gekleurde lijnen zijn de 
vele neurale verbindingen. 
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H ersenen van volwassenen 
behouden hun leervermo-
gen, maar hoe doen ze dat? 

. Hersenonderzoeker Chris-
tiaan Levelt ontdekte dat 

het verdwijnen van remmende contac-
ten in het brein daarvoor cruciaal is - 
contacten die in het jonge brein juist 
nodig zijn om bepaalde ontwikkelings-
stoornissen te voorkomen. Dat blijkt uit 
onderzoek dat deze week in het weten-
schappelijke tijdschrift Neuron is gepu-
bliceerd. 

In het ingewilckelde verkeersnetwerk 
dat ons brein is, kunnen jonge hersenen 
gemakkelijker (nieuwe) verbindingen 
leggen dan oude. Die verbindingen lig-
gen, afhankelijk van de hersenfunctie 
waar het om gaat, op een bepaald mo-
ment grotendeels vast. Voor complexe 
functies als besluitvorming en impuls-
controle is dat vrij laat: de aanleg van de, 
prefrontale cortex waarin die functies 
liggen, is pas rond het 23ste jaar klaar. 

Verbindingen die te maken hebben 
met basale hersenfuncties als zien en 
horen, zijn rond het achtste levensjaar 
'at'. Om die reden zijn basale hersen-
functies die niet goed zijn aangelegd, 
bij volwassenen lastiger te repareren.Ze 
vormen als het ware de fundering van 
het brein. loch kunnen ze nog worden 
bijgesteld. Hoe doet het brein dat zon-
der dat het hele verkeersnetwerk daar-
onder lijdt? 

Om dat te kunnen begrijpen, heeft 
het team van hersenwetenschapper 
Christiaan Levelt (Nederlands lnstituut 
voor Neurowetenschappen) bij volwas-
sen muizen de werking van de visuele 
cortex onderzocht. Hij deed dat door 
een muizenoog af te plalcken, waardoor 
hersenen vooral op het andere. oog 
moesten letten. Levelt: 'We weten dat als 
heel jonge dieren iets leren, niet alleen 
veel activerende contacten die hersen-
cellen met elkaar maken, verdwijnen,  

maar dat er ook nieuwe worden aange-
maakt. In volwassen muizen is het ver-
mogen van activerende contacten om te 
verdwijnen of te vernieuwen sterk afge-
nomen. loch gaat de visuele schors van 
volwassen muizen na een tijdje beter 
reageren op het ene oog als het andere 
dicht is.' 

Tot nu toe onderzochten wetenschap-
pers de activerende contacten om het 
proces daarachter te begrij pen. Levelt is 
juist gaan kijken naar de, veel moeilij- 

ker te traceren, remmende contacten in 
het brein. 'Op het moment dat we een 
oog afplakten, zagen we ineens veel van 
die remmende contacten verdwijnen. 
Wij denken dat in zo'n leersituatie de ac-
tiverende contacten beter gaan reage-
ren, omdat ze daar als het ware de ruim-
te vpor krijgen.' 

Ook voor kritische ontwikkelingsperi-
od en is de balans tussen remmende en 
activerende contacten van groot be-
lang. Als die verstoord is, kan dat juist  

leiden tot stoornissen als schizofrenie 
of autisme, zegt Levelt. `Zonder die ba-
lans verloopt de informatieverwerking 
niet goed. Hierdoor kunnen er fouten 
optreden in de aanleg van verbindin-
gen.' 

Er bestaan tientallen soorten rem-
mende hersencellen met allemaal ver-
schillende functies. Levelt: 'De komende 
jaren gaan we in kaart brengen welke ta-
ken de remmende hersencellen uitvoe-
ren en hoe ze dat doen. We willen begrij- 

pen hoe al die specifieke processen wer-
ken. Ms dat duidelijk is, is het op ter-
mijn mogelijk gericht fa rmacotherapie 
te ontwikkelen wanneer remmende 
contacten niet goed functioneren, zoals 
bij ontwikkelingsstoornissen van de 
hersenen het geval kan zijn.' 

Nu wordt bij gebrek aan inzicht in 
zulke processen nog met grof geschut 
gewerkt, zodat breinmedicatie ook on-
gewenste veranderingen in de herse-
nen veroorzaakt. 

Supernova's hielpen het 
leven bloeien (en sterven) 

Een lekkere supernova op 
zijn tijd is precies wat het le-
ven nodig heeft om tot bloei 

te kotnen, stelt de Deense astrofy-
sicus Henrik Svensmark in een 
nieuw en ongetwijfeld opnieuw 
omstreden onderzoek. 

Vijf jaar geleden werd Svens-
mark bekend met de omstreden 
theorie dat de aarde niet zozeer 
opwarmt door CO2, maar door-
dat minder kosmische strafing 
de planeet kan bereiken. Nu doet 
hij dat in het groot: ook de afge-
lopen 500 miljoen jaar werd het 
leven op aarde deels gedicteerd 
door ruimtestraling, betoogt hij 
in een lijvig artikel in de Monthly 
Notices of the Royal Astronomical 
Society. 

Volgens Svensmark vallen tijd-
perken waarin het leven op aar- 

staan. Gevolg: minder zonlicht 
op aarde en meer koelte. En dat 
Is goed voor het !even: op een 
koele planeet zijn meer klimaat-
zones waarin soorten zich kun-
nen ontwikkelen. 

Svensmark onderzocht in wel-
Ice prehistorische tijdvakken de 
aarde door zeer actieve, superno-
varfike gebieden van de Melkweg 
reisde. Dat legde hij naast diver-
se meetlatten voor de levensacti-
viteit op aarde. Bekend is dat het 
leven op aarde vooral wordt ge-
dirigeerd door de Jigging van de 
continenten. Maar toen Svens-
mark dat wegrekende, bleek de 
hoeveelheid leven op aarde 
nauwkeurig samen te vallen met 
de hoeveelheid supernova's in de 
buurt. 

Zelfs de grote uitsterfgolven 
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