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Dieren met een uitbundig seksleven: hoe doen ze het?  

Beesten 
in bed

Wij zijn bij lange na niet de enige diersoort die meer seks 
heeft dan strikt noodzakelijk is voor de voortplanting. 

Deze zes dieren lusten er ook wel pap van.
TEKST LOTTE STEGEMAN

Pirouette met duckface 
Dier? De aap. Bonobo’s staan bekend om 
hun uitbundige seksleven, en terecht. Eens 
in de paar jaar zet een vrouwtje een bonobo-
baby op de wereld, maar de apen hebben het 
hele jaar door seks, in alle denkbare combi-
naties. En ook andere primaten kunnen er 
wat van. De Amerikaanse primatoloog Irene 
Godoy is gespecialiseerd in kapucijnaapjes. 
Ze bestudeerde hun seksleven in Costa Rica.  
De daad? ‘Kapucijnaapjes hebben veel seks, 
vooral als het niet nodig is voor voorplanting’, 
vertelt Godoy. ‘Zo zien we mannetjes in actie 
met zwangere vrouwtjes, en weten we dat 
jonge apen seksueel actief zijn voor ze zich 
kunnen voortplanten. Dan heb je nog homo-
seks ...’ Of ze er echt plezier in hebben, durft 
Godoy niet met stelligheid te zeggen. Je 
kunt het ze niet vragen. Maar doorgaans ziet 
het er bepaald niet uit alsof de apen eronder 

lijden. ‘Ze komen opgewonden en ener- 
giek over. Ze doen kleine dansjes, waarbij  
ze elkaar aankijken, trekken duckfaces, 
maken krijsgeluidjes en draaien pirouettes.’ 
Opmerkelijk? Godoy en haar collega’s ont-
dekten tijdens veldwerk in Costa Rica iets 
merkwaardigs. Ze bestudeerden twee kolo-
nies kapucijnapen, met twintig tot dertig 
apen per groep. ‘De alfamannen uit de twee 
groepen waren de vaders van de meeste 
baby’s. Dat hadden we niet verwacht, want 
de aapjes zijn nogal promiscue. Maar als het 
vrouwtje op haar vruchtbaarst is, komt de 
leider blijkbaar in actie.’ Hoe ontdek je eigen-
lijk wie de vader van een wilde kapucijnaap 
is? ‘Fysiek contact is uit den boze’, zegt de 
primatoloog. ‘Maar hun uitwerpselen verza-
melen is wel mogelijk. En ook daaruit kun je 
DNA halen waarmee dat vast te stellen is.’

(Nog) beter

Hoe werkt zin krijgen 
in seks bij de mens? 
Hoe zit het met de 

orgasmekloof, en hoe leer 
je om makkelijker over 
seks te praten (want ja, 
dat kan best ongemakke-
lijk zijn)? Dat en veel meer 
leer je in de online cursus 
(Nog) beter in bed. Wil je 
meer weten? Ga naar  
quest.nl/beterinbed
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Slingerende 
geslachtsdelen 
Dier? Dolfi jnen. Mogelij k heeft  niemand zoveel 
dolfi jnengeslachtsdelen in haar handen gehad 
als Dara Orbach. Het leven van de marien bio-
loog (Texas A&M University, VS) staat al jaren 
in het teken van het seksleven van dolfi jnen. 
De daad? Dolfi jnenseks bestuderen is een kunst. 
De dieren leven meestal onder water en ver uit de 
kust. Maar op een paar plekken kun je er toch een 
glimp van opvangen. Vanaf de Golden Gate Bridge 
in San Francisco zag Orbach duizenden bruinvis-
sen in actie. De baai heeft  de vorm van een zand-
loper en het smalste stuk ligt precies onder die 
brug. ‘De bruinvissen zwemmen dagelij ks de baai 
in en uit. Vrouwtjes die met hoogtij  onder de brug 
doorgaan, worden opgewacht door de mannen.’  
Agressie kenmerkt het seksleven van dolfi jnen, 
zegt Orbach. ‘Het verschilt per subsoort. Maar de 
bruinvis benadert een vrouwtje van achter en 
wikkelt zij n geslachtsdeel om haar heen terwij l hij  
het water uit springt.’ Klinkt onmogelij k, maar het 
is voor een bruinvis geen kunst: hij  heeft  een penis 
tot zij n kin. Dolfi jnen hebben het hele jaar seks, 
terwij l vrouwtjes een korte periode vruchtbaar 
zij n. Bovendien zien onderzoekers dolfi jnen zich 
vaak aan leden van hetzelfde geslacht vergrij pen. 
Waarschij nlij k om te oefenen, en om te werken aan 
sociale relaties. ‘Een dominante dolfi jn kan op een 
ander duiken om te laten zien dat hij  de baas is.’ 
Wat Orbach betreft  wij st alles erop dat seks voor 
mannetjesdolfi jnen een aangename activiteit is. 
Opmerkelij k? Het andere geslacht lij kt vaak wat 
minder lyrisch. ‘Ze stribbelen tegen, of hebben niet 
door dat het mannetje op ze afk omt’, zegt Orbach. 
‘Er zij n vaak ook meerdere mannetjes betrokken 
bij  de daad.’ Tij d voor een #metoo voor damesdolfi j-
nen? Misschien toch niet. Orbach bestudeerde de 
clitorissen van dode tuimelaars. Die blij ken enorme 
zenuwbundels te bevatt en. Groter dan bij  andere 
dieren die plezier hebben in seks, zoals mensen 
en bonobo’s. Orbachs conclusie is dat seks ook 
voor vrouwelij ke dolfi jnen vermoedelij k fi jn kan 
zij n. Waarom ze toch protesteren, is logisch. ‘Een 
zwangerschap duurt twaalf maanden, en het kost 
veel energie om kleintjes groot te brengen. Als je 
zwanger raakt, dan graag van de goede man. Maar 
het is moeilij k kritisch zij n als er tien op je duiken.’

Dolfi jnen doen 
het ook met sekse-

genoten. Wellicht om 
te oefenen, en om 

onderlinge banden 
te versterken.
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Climaxende aap
Dier? Makaken. Dat de zaad-
lozing bij  mannetjesdieren vaak 
met een climax komt, is waar-
schij nlij k. Maar ook bij  sommige 
vrouwtjesdieren lij ken orgasmes 
voor te komen. Bij voorbeeld bij  
Japanse makaken. 
De daad? In 1998 bestudeerden 
onderzoekers van de Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata 
(Italië) makaken tij dens 240 potjes 
heteroseks. In 33 procent van de 
keren zagen ze iets wat leek op 
een ‘vrouwelij ke orgastische 
reactie’. Het vrouwtje slaakte 
een kreet of draaide haar gezicht 
naar haar partner achter zich. Bij  
vrouwtjes die de liefde bedreven 
met een mannetje hoger in de 
pikorde, waren die signalen er 
vaker dan wanneer ze het deden 
met een lagere man. Niet alleen 
de activiteit, maar ook sociaal 
contact speelt dus een rol. 
Opmerkelij k? Al in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw 
ontdekten onderzoekers dat 
makaken orgasmes hebben die 
overeenkomsten vertonen met 
die van mensen. Ze brachten 
sensoren aan bij  apen in gevan-
genschap. Die registreerden 
tij dens seksuele activiteiten 
regelmatig een verhoogde 
hartslag en vaginale spasmes. 

Neppiemel mét orgasme
Dier? Roodsnavelbuff erwevers. De 
ornitholoog Tim Birkhead van de Univer-
sity of Sheffi  eld (Engeland) waagde zich 
in Namibië aan een studie naar het paar-
gedrag van dit zangvogeltje. 
De daad? Zo’n vogelpaar in actie vinden 
is geen eitje. Birkhead deed er jaren over 
om het spektakel acht keer te kunnen 
aanschouwen, en had alsnog beperkt 
zicht. De meeste mannelij ke vogels 
hebben geen penis: tij dens seks duwen 

ze hun achterste tegen dat van een 
vrouwtje, om via hun cloaca’s eitjes te 
bevruchten. Maar een roodsnavelbuff el-
weverman heeft  een valse piemel, die hij  
gebruikt om tegen de cloaca van een 
vrouwtje aan te wrij ven. Misschien ver-
groot hij  met dat ‘voorspel’ de kans op 
bevruchting. Birkhead zag dat de actie 
bij  het mannetje lij kt te leiden tot een 
orgasme: zij n lij f schokt, zij n pootjes ver-
stij ven en hij  krij gt een verdwaasde blik.  

Opmerkelij k? Vogels met een piemel 
zij n in de minderheid, maar ze bestaan 
wel. Zo heeft  een wilde mannetjeseend 
een geslacht van tien tot dertig centi-
meter, en dan ook nog in de vorm van 
een spiraal. De vagina van een vrouw-
tjeseend is op haar beurt een soort 
spiraalvormig gangencomplex. Het 
mannetje moet van goeden huize 
komen om daar zonder goedkeuring 
succesvol binnen te dringen. 

Bĳ  mannetjes 
die hoog in de pik-
orde staan, lĳ ken 
makakenvrouwtjes 
vaker een orgasme 
te krĳ gen dan bĳ  
‘mindere’ mannen.
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Dat de panda zich moeilĳ k voortplant in  gevangenschap, 
betekent niet dat hĳ  een mislukking is op seksgebied

Lulletje rozenwater? 

Er zij n dieren die gebaat zouden zij n 
bij  wat méér seksdrive. Kij k naar de 
met uitsterven bedreigde reuzen-

panda. Het mannetje heeft  niet bepaald 
een hoog libido en het vrouwtje is zelden 
vruchtbaar. Evolutiefoutje? ‘Ik vind het niet 
oké dat de panda het lulletje rozenwater 
wordt genoemd’, bromt Christiaan van der 
Hoeven, bioloog bij  Wereld Natuur Fonds. 
‘Een vrouwtjespanda is een paar dagen per 
jaar vruchtbaar. Maar alle gewillige manne-
tjes ruiken dat en gaan de strij d om het 
vrouwtje aan. De winnaar gaat een paar 
dagen met haar van bil, bevruchting door 
een goede partner gegarandeerd.’ Een vrij  
effi  ciënt systeem dus. Die sukkelige reputa-
tie van de panda komt simpelweg doordat 
dat slimme voortplantingssysteem in de 
dierentuin maar moeilij k na te bootsen is en 
daar een focus ligt op paren: de baby’s zij n 
een gegarandeerde publiekstrekker. ‘Maar 
als ik jou met Arie Boomsma in een hokje 
zet, ga je toch ook niet automatisch als een 
konij n tekeer? Omdat paren in gevangen-
schap moeilij k gaat, wordt de panda stee-
vast bestempeld als evolutionair mislukt 
en notoir slecht in voortplanten.’ Dat is 
volgens de bioloog dus je reinste onzin. 

Seks met noodlott ige afl oop 
Dier? De breedvoetbuidelmuis. Er zij n dieren die niet weten wat goed voor 
ze is. Zoals de mannetjes van het Australische buideldier. Er is natuurlij k 
niets mis met een actief seksleven. Maar onderzoekers van de University 
of Queensland ontdekten in 2013 dat het mannetje in zij n enthousiasme 
steevast zij n eigen grenzen overgaat. 
De daad? In de beperkte periode waarin de vrouwtjes zich kunnen laten 
bevruchten, duiken ze met meerdere mannen de koff er in. De competitie 
voor de man is dus moordend. Om zij n kans op nageslacht zo groot moge-
lij k te maken, vergrij pt hij  zich in die paartij d aan zoveel mogelij k vrouwtjes. 
Net zolang tot de stresshormonen zij n immuunsysteem hebben platgelegd 
en hij  er dood bij  neervalt. 
Opmerkelij k? Er zij n meer dieren die hun seksleven niet overleven. Zo 
kampt de mannelij ke penseelstaartbuidelmuis met hetzelfde probleem als 
de breedvoetbuidelmuis. Ook de mannelij ke leden van sommige spinnen-
soorten gaan ná het zingen de, eh, pij p uit.

Oraal actieve vleermuis
Dier? Vleermuizen. In 2007 bestudeer-
den onderzoekers in de Chinese stad 
Guangzhou het seksleven van een 
specifi eke vleermuissoort: de kort-
neusvleerhond. 
De daad? Dacht je dat orale seks voor-
behouden was aan onze diersoort? 
Ook de vrouwelij ke kortneusvleerhond 
haalt haar neusje niet op voor fellatio. 
Mannetjes verschansen zich graag in 
een tent van bladeren om met meer-

dere vrouwtjes in actie te komen. En 
tij dens de daad likt het vrouwtje vaak 
aan de schacht van zij n geslacht. De 
wetenschappers ontdekten dat de 
paring langer duurt wanneer het 
vrouwtje dat doet. 
Opmerkelij k? Orale seks blij ft  een 
zeldzaamheid die vooral voorkomt 
onder primaten, deze vleermuis, een 
handjevol andere soorten... en twee 
mannetjesberen in een Kroatisch 

opvangcentrum. Een groep biologen 
publiceerde hun observaties hierover 
in 2014 in Zoo Biology. In een tij dsbestek 
van 116 uur, krap vij f dagen, zagen ze de 
beren bij na dertig keer aan orale seks 
doen. De twee, al jong wees, groeiden 
op in gevangenschap. Hun gedrag zou 
het trieste gevolg kunnen zij n van de 
afwezigheid van een moeder, waardoor 
ze iets anders dan een tepel zochten 
om aan te zuigen.  Q

Dit buideldier 
gaat door met 
paren tot hĳ  erbĳ  
neervalt.
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