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Het vreemde 
weer van de 
afgelopen weken 
resulteerde in 
een mooie krans 
van pluishaar op 
mijn hoofd. Uit 
pure frustratie 
bedacht ik me dat 
ik het allemaal 

maar moest afscheren. Gelukkig bedacht ik me 
dat dat er waarschijnlijk raar uit zou zien, want 
dan was mijn lichaam bijna helemaal haarloos. 
De bioloog in mij kwam naar boven en besefte 
dat, op een paar zoogdieren na, de mens 
natuurlijk de enige is zónder haar. 

De haarloosheid van de mens komt door een 
verlies van een specifiek gen dat helpt in de 
productie van keratine. Om te bepalen wanneer 
in de evolutie van de mens dit verlies precies 
plaats heeft gevonden, bekeken onderzoekers 
het DNA van de hoofd- en schaamluis. Het hoofd 
en de schaamstreek zijn in principe nog de enige 
plekken met haar en de verdwijning van het haar 
van de rest van het lichaam zou betekenen dat 
de luis van de mens zich op moesten splitsen. 
Na de splitsing zou de soort zich langzamerhand 
aan de verschillende habitats hebben aangepast 
en uiteindelijk twee verschillende soorten hebben 
gevormd. Wat de onderzoekers vonden was 
verrassend genoeg iets heel anders.

De schaamluis blijkt niet af te stammen van de luis 
van de mens, maar blijkt 3,3 miljoen jaar geleden 
van de luis van de gorilla te zijn afgesplitst. Dit 
betekent dat de mens dus al eerder zijn haar 
verloren moet hebben en toen in gebieden met 
gorilla’s heeft geleefd. Toch best een bijzonder 
weetje.

Deze maand staat de BioSCOPE weer vol met 
interessant biologisch nieuws. Zo kun je lezen 
over Anoeska’s ervaringen over studeren in 
Cambridge (p. 10), maar ook bevat dit nummer 
een leuk artikel over het onderzoek naar elektro-
nische ledematen (p.8). Een nieuwe rubriek gaat 
deze maand ook van start: De Ark van … . Met 
deze maand Adri Thomas!

Veel leesplezier!

Marloes

| R E D A C T I O N E E L |

Alle ecologiestudenten kennen de voedselpira-

mide. Bovenaan staan de toppredatoren, zoals de 

vos en de otter. Opmerkelijk is dat deze dieren 

in het veld nauwelijks boven het maaiveld of 

de waterspiegel uitkomen. De voedselpiramide 

is een beeld. In het veld is meer sprake van 

een cyclus of een web, ook toppredatoren worden 

immers weer gereduceerd. Vos en otter spelen 

een sleutelrol, maar zijn niet meer top dan 

andere organismen.

Er komt een nieuwe wet Natuurbescherming. Die is nodig omdat vorige 

wetten inefficiënt waren. De vorige staatssecretaris van Natuurbeleid, 

Bleker, greep die herziening aan om een radicaal ander natuurbeleid 

neer te zetten. De nieuwe wet zou worden beperkt tot het beschermen van 

natuur waarvoor Nederland internationale verplichtingen heeft, zoals 

Natura 2000. De overige natuur werd aan de provincies overgelaten. 

Twee jaar geleden namen drie oppositiepartijen, D66, PvdA en GL, het 

initiatief om met een betere wet te komen. Het resultaat daarvan werd 

onlangs gepresenteerd in de initiatiefnota Mooi Nederland. Daarin 

wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Top Natuur’ en ‘Mooi Nederland’. 

Topnatuur omvat hoofdzakelijk soorten en habitats van Natura 2000, die 

Nederland moet beschermen volgens Europese richtlijnen. Mooi Nederland 

omvat alle andere soorten natuur en landschap. Een belangrijk verschil 

met Bleker’s wetsvoorstel is dat de drie partijen deze overige natuur 

ook wettelijk willen beschermen. 

Voor mij hoeft die kwalificatie topnatuur niet zo. Hoewel er veel 

experts betrokken zijn geweest bij de selectie van de Europese soorten 

en habitats, is die selectie deels ook subjectief. Het gaat uiteraard 

om bedreigde en zeldzame soorten, maar niet alle bedreigde soorten 

vallen onder deze bescherming. De selectie is ook niet democratisch 

bepaald, al zijn de Europese regeringsleiders in laatste instantie 

verantwoordelijk.

Bovendien kun je wel meer argumenten bedenken waarom bepaalde vormen 

van natuur belangrijk zijn. Zo is stadsnatuur niet zeldzaam of 

bedreigd, maar wel relevant voor onze gezondheid. Het wilde konijn 

is een typische kindersoort, maar ook niet Europees beschermd. Veel 

mensen zoeken natuur op alleen omdat deze groen is. ‘Groen’ valt niet 

onder topnatuur. Veel natuur die niet top is valt onder Mooi Nederland. 

Maar niet alles, zoals veel houtwallen, heggen en kleine bosjes in het 

boerenland. 

Topnatuur moet uiteraard goed beschermd worden, daarvoor is het top. 

Het risico voor natuur die niet top is, is dat deze verwaarloosd wordt. 

En dat mensen die van die natuur houden, in hun waardering daarvoor 

miskend worden. De term topnatuur is ook helemaal niet nodig. Je kunt 

gewoon spreken van kernnatuur, maar dat verkoopt uiteraard niet zo.

Het is typisch menselijk om te willen toppen, voor de natuur hoeft dat 

niet zo.

Jos Dekker

Topnatuur liever niet

|        W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  |
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Een universiteit is zonder twijfel een 

organisatie die ambitie de ruimte biedt. 

Wetenschappers hopen ooit dat baanbrekende 

onderzoek te verrichten dat de wereld voorgoed 

zal veranderen. Studenten beklimmen de 

academische carrièreladder in de hoop het ooit 

te schoppen tot hoogleraar, om zo hun eigen 

ideeën in een unieke onderzoekslijn te kunnen 

uitwerken. Ambitie is veelal de drijfveer tot 

succes.

De Universiteit Utrecht heeft de ambitie om 

haar nationale en internationale positie te 

versterken. Om dit te bereiken is onder meer 

het nieuwe onderwijsmodel BaMa 3.0 in het 

leven geroepen. Door matching, flexibilisering 

van het onderwijs en een goede begeleiding, 

krijgen studenten de ruimte om hun ambities 

te ontdekken en hierop de juiste acties te 

ondernemen. 

Bij Biologie dragen vele initiatieven bij aan 

het tegemoetkomen van deze ambitieuze student. 

Zo hebben we een mooi honoursprogramma en UBV-

cursussen die de bioloog laat kennismaken met 

het werkveld. Sinds een aantal jaar is het 

mogelijk voor een student om zijn bachelor 

scriptie te combineren met een praktisch 

onderzoek. Als aanvulling hierop is onlangs 

het Ambassadeurschap voor de biologie opgezet: 

een initiatief vanuit de UBV waarbij een 

student met een origineel en maatschappelijk 

relevant onderzoeksidee de juiste middelen kan 

krijgen om zijn idee uit te werken en dit in 

de media onder de aandacht te brengen. 

Binnenkort staan de verkiezingen voor de me-

dezeggenschap weer voor de deur. Zoals ieder 

jaar is hier ruimte voor ambitieuze studenten 

om zich te ontplooien buiten de grenzen van 

inhoudelijke kennis. Hoe treed je op als ver-

tegenwoordiger van vele meningen tegelijk? Hoe 

krijg ik iets gedaan aan de opzet van die ene 

cursus, aan dat niet-representatieve tentamen? 

Hoe zet ik iets op de bestuursagenda, zodat 

er echt wat verandert? Je leert het allemaal 

als je als student in de onderdeelscommis-

sie (ODC), opleidingsadviescommissie (OAC-B) 

of faculteitsraad (FR) zit. Of als je stu-

dentbestuurslid bent natuurlijk. Het is een 

privilege die functie dit jaar te bekleden, 

het heeft mijn ambitie in ieder geval erg goed 

gedaan.

Saskia Kliphuis

 

studentbestuurslid 2012-2013

|       B E S T U U R S C O L U M N  |

Ambitie

Benoeming Liesbeth Sterck

Per 1 april 2013 is Liesbeth Sterck benoemd tot hoogleraar ‘Ecological 
determinants of behaviour’. Het betreft een aanstelling tot profilerings-
hoogleraar met toegespitste leeropdracht in onderzoek voor 8/10 van de 
werktijd.

Eredoctoraat Frans de Waal 

Tijdens de Dies van de Universiteit Utrecht op 26 maart j.l. ontving ge-
dragsbioloog Frans de Waal een eredoctoraat. De Waal promoveerde in 
1977 bij Biologie in Utrecht, en richt zijn carrière op sociaal gedrag bij 
primaten. In het kader van de ‘Vrede van Utrecht’ verzorgde Frans de 
Waal tevens de Diesrede getiteld ‘Peace and the struggle for life’, waarin 
hij onder meer sprak over verzoeningsgedrag bij apen.

Verkiezingen medezeggenschap

Tijdens het Studentenberaad in mei wordt het nieuwe studentbestuurs-
lid gekozen. In juni volgen de verkiezingen voor de ODC en OAC-B. 
Studenten kunnen zich uiterlijk tot 10 mei kandidaat stellen door te mailen 
naar het studentbestuurslid (studbest@bio.uu.nl). In september zullen de 
gekozen medezeggenschappers aan de slag gaan.

|  D E PA R T E M E N T S B E R I C H T E N  |

|  O P R O E P  |
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|  B I O L O G I E  I N  H E T  N I E U W S  |

door Sarah Wells

Middelmanagers zijn gefrustreerde apen
Oké, ik overdrijf: het onderzoek van de universiteiten van Manchester en Liverpool 
ging toch echt alleen over de makaak. 600 uur aan observaties leverde informatie op 
over het sociale gedrag van individuele apen, dat geclassificeerd werd als conflict, 
onderwerping of verbondenheid. De dag nadat één makaak geobserveerd was, 
werd haar feces geanalyseerd voor stresshormonen. Logischerwijs waren die meer 
aanwezig na een stressvolle dag. Maar ook de plaats van de individuen op de sociale 
ladder werd met de stresshormonen vergeleken. Toen bleek dat de makaken in het 
midden van de hiërarchie het meest gestrest waren: zij hadden conflict met de apen 
in de posities boven èn onder hen, terwijl de laagstgeplaatsten zich afzijdig hielden. 
Andere sociale dieren waaronder de Homo sapiens sapiens vertonen ditzelfde 
gedrag, zoals te zien is in e.g. The Office, Mad Men en de lokale Albert Heijn.

Bron: http://www.manchester.ac.uk/aboutus/news/display/?id=9783

Gentherapie in de strijd tegen leukemie
Patiënten met B-cel acute lymfatische leukemie (B-ALL) hebben meestal een extreem slechte prognose, maar een onlangs gepubliceerde 
klinische test biedt enige hoop. Het bloed van vijf patiënten wiens B-ALL resistent was voor chemotherapie werd gefilterd voor T-cellen. 
Met gentherapie werden hun eigen T-cellen gemodificeerd zodat ze het B-cel antigen CD19 herkenden en zo B-cellen (zowel de kwaad- als 
goedaardige cellen) aanvielen. Bij vier patiënten werd de kanker volledig uitgeschakeld, maar er was wel sprake van een gevaarlijke toename 
van cytokinen die met steroïden werd behandeld. Een tweede klinisch onderzoek met 50 patiënten staat op de planning. Gemodificeerde 
T-cellen zouden in de toekomst niet alleen bij B-ALL, maar ook bij andere typen kanker ingezet kunnen worden.

Bronnen: http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/34857/title/Immune-System-Kills-Cancer/
Brentjens, R. J. et al. CD19-Targeted T Cells Rapidly Induce Molecular Remissions in Adults with Chemotherapy-Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia. Science Translational Medicine 
5, 177ra138, doi:10.1126/scitranslmed.3005930 (2013).

Schimmel is het nieuwe plastic
Mycelium, de netwerkstructuur van kleine buisjes waardoor schimmels 
voedsel opnemen, is de basis van een nieuw materiaal ontwikkeld door het 
bedrijf Ecovative Design. In een mal van de gewenste vorm laat het bedrijf 
mycelium groeien, waardoor een milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar 
product ontstaat. Als de juiste textuur en sterkte zijn bereikt wordt het product 
verhit en gedroogd – zo stopt het mycelium met groeien. Het product is water-
afstotend, vuurvast en groeit haast vanzelf in een vochtig schuurtje, gevoed 
door plantenafval van boerderijen. Super milieuvriendelijk en efficiënt dus!

Bronnen: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/03/130312120811.htm
www.ecovativedesign.com
http://www.flickr.com/photos/75778657@N06/

Project BRAIN moet het geheim van de hersenen gaan ontrafelen
President Obama van de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat hij $100 miljoen (± €78 miljoen) wil investeren in een nieuw onderzoeks-
project, het BRAIN Initiative (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies). Het begrip van neurowetenschappers op het 
niveau van functionele regio’s in de hersenen en dat van losse neuronen is vergevorderd, maar het BRAIN Initiative heeft als doel die twee 
niveaus met elkaar te verbinden. Met innovatieve nieuwe technieken is het de bedoeling de connecties in het brein in beeld te brengen en het 
‘geheim van de hersenen’ ontrafelen. Zo denken de bedenkers van het project onder andere hersenaandoeningen als Parkinson, Alzheimer 
en autisme te kunnen bestrijden. De hoop is dat op den duur allerlei andere mogelijkheden uit het BRAIN Initiative voort zullen vloeien die 
we op dit moment nog niet eens kunnen bedenken (zoals de uitvinder van de computer zijn geesteskind nooit als Facebook-apparaat had 
voorzien).

Bronnen: http://www.youtube.com/watch?v=a9Dub1ZW8KU
http://www.nih.gov/science/brain/
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In september 2013 begint zoals ieder 
jaar weer een nieuw cohort studenten 
aan onze Biologie-opleiding. Hun eerste 
jaar zal er echter anders uitzien dan dat 
van hun voorgangers. Zo zal de cursus 
Introductie in de Biologie in zijn huidige 
vorm niet meer bestaan en worden er 
in het eerste jaar al keuzecursussen 
aangeboden.

De nieuwe biologiestudenten zullen in 
september bij onze opleiding verschijnen, 
gematched en wel (zie ‘Blik op de Weg’ 
van vorige maand). Het eerste jaar zal voor 
hen een vernieuwde opzet hebben. Mede 
doordat de faculteit heeft besloten dat Bèta-
opleidingen flexibel moeten worden, ziet 
jaar één van Biologie 2013-2014 eruit als in  
tabel 1.

Brede basis
De brede basis die Utrechtse Biologie-
studenten in hun eerste jaar krijgen is 
kenmerkend en blijft dus bestaan. Deze 
basis wordt vormgegeven in 6 verplichte 
cursussen, vetgedrukt in tabel 1. Een grote 
verandering is dat de cursus Introductie in 
de Biologie niet meer bestaat. Evolutie & 
Biodiversiteit wordt op dat tijdstip gegeven, 
naast Moleculaire celbiologie. Het introduc-
tieprogramma voor de nieuwe studenten 
wordt verdeeld over beide timeslots in de 
eerste periode, zodat de kennismakings-
activiteiten die de introductiecommissie 
en de UBV organiseert behouden blijven. 

Bijeenkomsten met de tutor zullen niet 
langer gecentreerd zijn in periode 1, 
maar zullen gedurende het hele eerste 
jaar en later plaatsvinden. Biologie van 
Dieren verschuift naar periode 2, en komt 
daardoor naast Plantenbiologie met een 
deel Ecologie. De experimenteerweken die 
voorheen in periode 2 ondergebracht waren, 
zullen samen met een basis statistiek in 
periode 4 komen. Hierdoor is er meer ruimte 
om een eigen experiment op te zetten en 
wordt opgedane statistische kennis meteen 
toegepast in de praktijk. Systeembiologie in 
periode 3 blijft een verplichte cursus, omdat 
het een uniek en sterk onderdeel is van de 
Utrechtse biologie. 

Eerder kiezen
In het kader van het onderwijsmodel BaMa 
3.0, wordt het onderwijs flexibeler. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt door in timeslot A+D 
alleen keuzecursussen te programmeren 
voor de hele Bètafaculteit. In dit timeslot 
kunnen studenten een vak-specifieke 
cursus (Biotechnologie) kiezen of een in-
terdisciplinaire Bèta-cursus, een zogeheten 
concept-context cursus. In ditzelfde timeslot 
kan een student bovendien cursussen 
buiten Bètawetenschappen volgen. In 
periode 4 zit eveneens een flexibel timeslot, 
waarin de keuzecursussen Ecologie en 
Biomariene Wetenschappen 1 gegeven 
wordt. Bovendien zou een student hier al 
kunnen kiezen voor een niveau 2-cursus, 
mits hij aan de ingangseisen voldoet.  

Door eerder te kiezen, kunnen studenten 
hun studie beter inrichten op hun interesses, 
wat de motivatie om te studeren vergroot. 
Omdat studenten al in periode 2 kunnen 
gaan kiezen wat ze in periode 3 willen gaan 
doen, is het echter belangrijk dat zij goed 
begeleid worden in hun keuzes. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan de inbedding 
van deze keuzebegeleiding in het onderwijs, 
dat waarschijnlijk vorm zal krijgen binnen het 
tutoraat. 

Jaar 2 en 3
Ook in jaar 2 en 3 gaan er dingen veranderen, 
al zullen deze niet van dusdanig grote aard 
zijn als in jaar 1. Bovendien vinden deze 
veranderingen pas plaats in jaar 2014-2015. 
Het streven is om duidelijker afgebakende 
studieadviespaden aan te bieden, waardoor 
studenten overzichtelijker hun bachelor 
kunnen inrichten. Belangrijk uitgangspunt is 
hierbij dat de training van academische vaar-
digheden gelijk verdeeld zal zijn over deze 
studieadviespaden, zodat iedere student 
de mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld 
zijn presentatie- en schrijfvaardigheden 
te verbeteren. Daarnaast bevordert de 
opzet met kleinere studieadviespaden de 
communicatie over de hierbinnen gelegen 
cursussen, zodat zij elkaar goed aanvullen 
en er zo weinig mogelijk overlap is in de 
inhoud. Tot slot zal iedere cursus duidelijk 
in gebed worden in een niveau 1, 2 en 3 
structuur. 

Het nieuwe eerste jaar Biologie

|        B L I K  O P  D E  W E G  |

door Saskia Kliphuis en Johannes Boonstra

Tabel 1. Blokjesrooster Biologie jaar 1 2013-201

Timeslot Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
A+D Evolutie & Biodiversiteit Biologie van 

Dieren
Biotechnologie

Bèta concept-context 
cursus(sen),

vrije keuze

Ecologie 
Biomariene wetenschappen 1 
niveau 2 cursussen

B+C Moleculaire Celbiologie Plantenbiologie 
& Ecologie

Systeembiologie Experiment & Biostatistiek
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| T U I N I E R E N  V O O R  W I L D E  D I E R E N  | | D E  A R K  VA N  . . .  |

door Marloes Leeflang

Een oud-UBV bestuurslid én oud-hoofdredactrice van de 
BioSCOPE werkt nu als milieuadviseur Groen bij de gemeente 
Utrecht en heeft dit jaar het boek ‘ Tuinieren voor (wilde) dieren’ 
uitgegeven.

Het kleurrijke boekje staat vol met handige tips en interessante weetjes 
over hoe je zoveel mogelijk dieren naar je tuin toe kan lokken. Het 
begint bij de basis voor een diervriendelijke tuin en gaat vervolgens van 
lente naar winter het hele jaar door. Op een eenvoudige en duidelijke 
manier wordt verteld wanneer je het beste planten kunt snoeien, zaaien 
en verplaatsen. 24 doe-het-zelf-pagina’s laten zien hoe je zelf onder 
andere een egel-, vleermuis-, of uilenhuis kan bouwen. Het standaard 
vogelhuisje staat er natuurlijk ook in. Elke maand heeft zijn specifieke 
dieren, boven en onder de grond, en het boek geeft duidelijk aan wat 
je wel en niet moet doen om bepaalde dieren aan te trekken of weg te 
houden. Zo kun je heel simpel een vlinderkroeg maken met alleen een 
dop van een stuk karton, een frisdrankfles en een stok. Als je liever 
nachtvlinders wilt aantrekken, hoef je alleen maar wat stroop op de 
takken van een boom te smeren en viola.

Sommige lezers zullen denken ‘Ik heb helemaal geen tuin, wat heb 
ik dan aan dit boek?’. Tuinieren voor (wilde) dieren geeft genoeg 
praktische tips en ideeën om van je balkon een aantrekkelijke 
stamkroeg voor gevleugelde te maken. Met genoeg creativiteit en wat 
potten kan ook van kleine oppervlaktes een mooie habitat worden 
gemaakt. Zelfs een mini-vijver is mogelijk: neem een waterdichte 
teil of kuip van niet meer dan 50 cm diep en vul deze met grind of 
watersubstraat. Voeg uiteindelijk wat zuurstof- en drijfplanten toe en 
klaar is kees. In deze mooie waterhabitat zullen vogels komen drinken 
en libellen zich komen opwarmen. Andere interessante waterdieren en 
insecten zullen zich vestigen in en rond de pot en zo kan je als bioloog 
je ogen uitkijken.

Tuinieren voor (wilde) dieren. Een vrolijk en makkelijk leesbare boek 
en een echte aanrader voor de mensen die geen tijd hebben zich al 
te diep in te lezen op tuinieren, maar hun tuin toch goed bewoonbaar 
willen maken voor alle wilde dieren in Nederland.

De studententuin

Titel: Tuinieren voor (wilde) dieren
Auteur: Barbara Rijpkema
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 408 0
Prijs: €14,95

Deze maand gaat een nieuwe rubriek van start. Na de inspire-
rende documentaire van David Attenborough, beschreven in 
nummer 10 uit 2012 en nummer 1 van dit jaar, is dezelfde vraag 
aan onze biologen in Utrecht gesteld:
 ‘Welke vijf dieren zou u meenemen op uw ark?’.
Adri Thomas zal voor ons het spits afbijten en geeft zijn keuzes 
voor De ark van Adri Thomas.

Vijf dieren mee.

 

Het is een vreemd gevoel verantwoordelijk te zijn 

voor het creëren van een nieuwe aarde met hulp van 

maar vijf dieren op een ark. Ik ga de opdracht 

vervalsen want mijn eerste twee keuzes zijn geen 

dieren, maar micro-organismen. Ik voel de ver-

plichting een aarde te creëren met de verscheiden-

heid aan leven zoals op de huidige wereld. Dat kan 

alleen maar als ik evolutie mogelijk maak: vijf 

dieren zullen geen nieuwe diersoorten creëren. Dus 

twee soorten die mee moeten in mijn ark zijn een 

prokaryote bacterie en een methanogene archea, die 

samen de vroegste eukaryoot kunnen maken, en in een 

paar miljard jaar bewezen hebben de prachtige ver-

scheidenheid te kunnen maken zoals we die nu kunnen 

zien: planten, bomen, vissen, vogels, zoogdieren.

Misschien zijn de omstandigheden wel zodanig dat 

dinosauriërs ontstaan die dit keer wel blijven 

leven. Dat wil ik zien dus moet ik zelf ook mee 

op de ark, iets waar ik niet naar uitkijk: ik 

ben niet iemand voor alleen op de wereld, met 

twee onzichtbaar kleine organismen. Ik zal niet 

lang genoeg leven, om de  evolutie  vanuit een 

eencellige eukaryoot mee te maken, helaas. Maar 

toch… Nu zijn er drie organismen op de ark.

Welke twee dieren moeten er nog bij? Eigenlijk 

hoef ik die niet: de wereld moet zich vullen met 

mijn twee eencelligen... Toch, als ik dan nog twee 

organismen mee moet en mag meenemen, kies ik voor 

een groene wereld en dus met planten. Misschien kan 

ik die ook eten, en dat brengt me op mijn laatste 

keuze, een groot zoogdier zodat ik te eten heb. 

Welke moet ik kiezen?

Een olifant is een indrukwekkend en prachtig dier, 

dus dat moet dan de vijfde worden. Of olifanten-

vlees eetbaar is, betwijfel ik. Maar zo vul ik mijn 

ark: een enorm dier de olifant, ikzelf om erbij te 

kunnen en mogen zijn, een plant, en twee onzichtbaar 

kleine prokaryoten. Wat een verzameling, maar zo 

moet het dan maar.

De Ark van Adri Thomas
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Het is een science-fiction droom – 
elektronische ledematen in plaats 
van echte. Perfect voor de bioloog: je 
ziet een zeldzame vogel vliegen, en je 
oogtelescoop zoomt snel in, terwijl je 
fotocamerahand snel een kiekje maakt en 
je snel door je elektronische brein zoekt 
in een vogelboek. En dat allemaal met 
straalaandrijving in je voetzolen! Jammer 
genoeg is de wetenschap te lui om zulke 
essentiële accessoires uit te vinden, 
maar de bionische lichaamsdelen worden 
beter en beter door de voortschrijdende 
technologie. Tot blijdschap van mensen 
wiens onderdelen verdwenen zijn of 
slecht werken.

Het idee van een prothese is niet nieuw. In 
de Rigveda, één van de heilige boeken van 
de Hindoe van 1500 voor Christus wordt het 
al beschreven. Vishpala is een koningin of 
een paard, afhankelijk van de vertaling die 
je leest, maar in ieder geval verliest ze een 
been, en ze krijgt een ijzeren been zodat ze 
kan blijven rennen.  Een mummie gevonden 
in Egypte van 1300 voor Christus had een 
houten grote teen, wat misschien vreemd 
lijkt totdat je bedenkt dat je veertig procent 
van het gewicht dat je op je voet plaatst op 
je grote teen plaatst. Estetisch was het ook 
al – de teen heeft een mooi gegravuurde 
nagel, en de onderkant van de teen is 
duidelijk versleten, wat duidt op dat het ook 
echt veel gebruikt werd. In de 16e eeuw 
was er een Frankische huurling genaamd 
Götz von Berlichingen die zijn arm verloor 
door een kanonskogel. Hij werd bekend als 
“Götz met de IJzeren Hand” omdat hij een 

ijzeren prothese liet maken die van buitenaf 
kon worden ingedrukt zodat de vingers bij 
elkaar kwamen en iets konden vastpakken, 
van een zwaard tot een penneveer. Terwijl 
de technologie om ze te maken beter en 
beter werd, werden de protheses ook steeds 
ingenieuzer en beter in het gebruik, en in 
veel gevallen veel levensechter. 

Harige huid
Niet alle lichaamsonderdelen zijn 
vervangbaar. Een onderbeen is makkelijk 
– voeg een knie toe en het is al een stuk 
lastiger. Je zult er nog steeds niks in kunnen 
voelen, en het is nog steeds niet zo goed als 
echt, maar je kunt er wel op lopen. Armen 
en benen zijn dan nog relatief mechanistisch 
soort ledematen – als je je oog vervangen 
wilt hebben is daar een stuk meer techniek 
voor nodig, en een stuk hersenen is bijna 
onmogelijk. Maar er zit een toekomst in. 
Voor de tast wordt er een zogenaamde 
e-skin ontwikkeld, die patiënten zou moeten 
kunnen voelen; het vasthouden van een ei 
is tot daaraantoe, maar we gebruiken onze 
tastzin om te voelen hoe hard we kunnen 
drukken voordat we een omelet op onze 
broek hebben. Een probleem hierbij is de 
hoge voltages die je nodig hebt voor alle 
signalen die je wilt doorsturen – niet echt 
een veilig idee. Bovendien is het lastig om 
een “huid” te maken die niet breekt als deze 
veel gebruikt wordt. Een oplossing hiervoor 
is het gebruik van hele kleine haartjes, die 
allemaal steeds weer gevoed worden door 
een klein transistortje. Hierdoor is er relatief 
weinig energie nodig om het zelfde te doen 
– het enige probleem is het aansluiten op het 

zenuwnet.

Elektrische ledematen
Dit aansluiten is in de moderne wereld van 
protheses heel belangrijk geworden; we 
willen natuurlijk niet, zoals von Berlichingen, 
handmatig onze hand open en dicht doen, 
maar dat moet automatisch gebeuren. Dit 
is nog veel belangrijker bij protheses in het 
lichaam, zoals een blaas, die echt met het 
zenuwstelsel moeten worden werken. Dit is 
een hele tak van sport binnen de orthopedie 
en neurologie: de neuroprothese. Een 
prothese reageert dan op en stimuleert het 
zenuwstelsel, en hun energie is verkregen 
vanuit het omringende lichaam. Zo simuleert 
een oorprothese het trommelvlies en de 
stijgbeugel en de haartjes in het binnenoor, 
en stuurt die dan door doormiddel van mi-
croelektrodes, waardoor een patiënt weer 
deels kan horen. Een bionische arm doet 
het omgekeerde: deze neemt de elektrische 
signalen vanuit de arm of schouder en voert 
dan bewegingen uit. Ook zijn er protheses 
die juist het zenuwstelsel onderdrukken – 
chronische pijn kan deels verholpen worden 
door regelmatige schokjes in de ruggenmerg 
te sturen. 

Veel protheses worden nu ook gemaakt om 
zo goed mogelijk te functioneren, en niet 
zozeer om er nog menselijk uit te zien. Denk 
aan Oscar Pistorius, Olympisch hardloper, 
die goud won op  protheses – en het zelfs zo 
goed deed dat er mensen klaagden dat hij 
toch echt een voordeel had boven “mensen 
die wel enkels hebben”. Daarnaast worden 
in het Amerikaanse leger elektronische 
exoskeletten gemaakt die het voor mensen 
mogelijk maakt om onmogelijke gewichten 
te tillen en zware lichamelijke activiteit veel 
langer uit te houden. Misschien is de echte 
Blade Runner toekomst dan toch niet al te 
ver weg, maar er zijn nog 
vele technologische en 
morele bruggen te slaan.

Referenties
BBC, Prostethics through time
BeBionic, http://bebionic.com
Berger, T.W., http://www.neural-prosthesis.com/
Gailey, Robert. The Biomechanics of Amputee Running
Yang, S., Engineers make artificial skin out of nanowires, 
Berkeley University

| O P  J E  G E Z O N D H E I D ! |

Opkomst van de cyborg
door Michiel de Groot

Bionische arm 
in actie!



 [4] bioscope | 9

In de rubriek over de geschiedenis van 
de biologie mag één naam absoluut 
niet ontbreken: Aristoteles. Naast zijn 
belangrijke bijdrage aan de logica, 
metafysica en vele wetenschappelijke 
stromingen, heeft Aristoteles, vaak ‘de 
filosoof’ genoemd, het denkbeeld van de 
levenswetenschap voor eeuwen bepaald. 
Hij is dan ook de eerste geweest die vele 
dieren heeft beschreven en vele theorieën 
over het leven en levende lichamen heeft 
opgesteld. 

Aristoteles werd 384 
jaar voor Christus 
geboren op het schier-
eiland Chalcidice in 
wat tegenwoordig 
Griekenland is. Zijn 
vader, die goede 
contacten had met 
de Macedonische 
koninklijke familie, 
was arts en leerde 
hem ‘de kunst van 

het ontleden’. Op zijn 18e reisde hij af naar 
Athene, waar hij als één van de geniaalste 
leerlingen van de Academia, de school 
van Plato, weer weg ging. De negatieve 
sentimenten in Athene tegen de Macedoniërs 
hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat 
Aristoteles naar Assos vertrok, waar hij 
warm werd onthaald door de ietwat brute 
leider Hermias.  Deze prijsde hem aan bij 
het Macedonische koningshuis, waarna hij 
als leraar van de jonge Alexander de Grote 
werd aangenomen. Toen Alexander wijs 
genoeg was en de wereld in trok om deze 
te veroveren, ging Aristoteles naar Athene 
terug. Er wordt wel gezegd dat Alexander  
alle exotische dieren en planten uit veroverde 
gebieden naar Aristoteles liet opsturen. In 
Athene  werd hij de baas van het Lyceum dat 
als ‘de school van Aristoteles’ werd gezien.  
Een jaar voor zijn dood verlaat hij de stad, 
volgens hemzelf om te voorkomen dat hem 
het zelfde lot als Socrates zou overkomen. 
(Socrates moest de gifbeker drinken wegens 
godslastering). 

In Assos begint  Aristoteles met zijn indruk-
wekkende dierkundige onderzoeken. Samen 
met Theofrastos, een oude vriend van de 
Academia, die vooral planten beschreef, 
struinde hij de omgeving af als een echte 
veldbioloog. Weinig dieren konden aan zijn 
onderzoeksdrift ontsnappen en hij heeft dan 

ook bijna alles tussen spons (die hij tussen 
dier en plant plaatst) en olifant beschreven. 
Naast het uiterlijk noteerde hij ook het 
gedrag van de dieren. Zo heeft hij bij de 
octopus mooi beschreven hoe zeven van de 
acht tentakels voor voortbeweging gebruikt 
werden en dat de laatste een belangrijke rol 
bij de voortplanting speelt. Van de dieren 
maakte hij een, waarschijnlijk eerste, classi-
ficatie waarbij de mens de status van meest 
perfecte dier kreeg. Hij maakte een grove 
indeling tussen doorbloede dieren (verder 
ingedeeld in vogels, vierpotigen, vissen en 
reptielen) en niet-doorbloede dieren (die 
weer onder te verdelen zijn in schaaldieren, 
schelpdieren, weekdieren en insecten). De 
dierkundige bevindingen van Aristoteles zijn 
gebundeld in een aantal geschriften over de 
dierkunde, de bewegingen, voortplanting en 
lichaamsbouw van dieren, opstellen over de 
natuur en in een boek dat ‘de ontledingen’ 
geheten heeft en waarin zeer waarschijnlijk 
ook tekeningen van dieren gestaan hebben. 
Dit laatste werk is echter verloren gegaan.
Ook ‘het leven’ probeert Aristoteles te 
omschrijven. Hier voor introduceert hij 
het begrip ‘ziel’, waardoor deze theorie 
misschien eerder bij de metafysica thuis 
hoort dan bij de biologie. Ik zal jullie 
biologen de precieze theorie, die trouwens 
zeer de moeite van het lezen waard is, 
onthouden. Wel interessant is om te weten 
dat Aristoteles beweerde dat de ziel ook het 
denkvermogen omvatte en dat deze in het 
hart huisde, waarvandaan het vermogen 
tot leven door het lichaam wordt gepompt. 
De andere lichaamsdelen hebben andere 
functies. De longen, bijvoorbeeld, dienen om 
het lichaam af te koelen. Immers ademt men 
meer wanneer men het warm heeft.

De kennis over de dieren en de natuur 
verwierf Aristoteles met behulp van zijn 
zintuigen, waarmee hij tegen de ideeën van 
zijn leermeester Plato inging. Plato dacht dat 
men alleen tot de waarheid der dingen kan 
komen via het rationele nadenken. De door 
zintuigen verworven kennis achtte hij te on-
betrouwbaar. Aristoteles was daarentegen 
juist van mening dat alle kennis uiteindelijk 
terug te brengen is op ervaringen, verworven 
met behulp van de zintuigen. Zijn onder-
zoeksmethode was heel anders dan die 
van Plato, maar had nog niets weg van die 
in de huidige wetenschap. Hij maakte geen 
gebruik van experimenten maar nam gewoon 
waar. De waarnemingen probeerde hij 

vervolgens via rationele wegen te verklaren. 
Hij werkte ook wel met problemen en vragen 
waar hij dan oplossingen voor zocht, maar 
hij ontwikkelde geen consequente algehele 
wetenschappelijke methode. 

Aristoteles constateerde dat er een grote 
diversiteit aan soorten was, maar stelde niet 
de vraag waarom en hoe deze diversiteit 
was ontstaan. Wel beweerde hij dat  soorten 
onveranderlijk zijn. De lichamen van dieren 
zitten zo ingewikkeld in elkaar dat veran-
deringen de hele machine uit evenwicht 
zouden halen. 

Zocht hij dan helemaal niet naar oorzaken 
van natuurverschijnselen? Jawel, hij was van 
mening dat alle veranderingen in de natuur 
een doel heeft. Voor een natuurverschijnsel 
zijn meerdere oorzaken te noemen, bijvoor-
beeld een fysiologische. Aristoteles was 
echter ook van mening dat deze verschijn-
selen een bedoeling hadden. Dit laat hij met 
zijn onderzoek van een kippenei goed zien. 
Hij nam een nest eitjes die onder een kip 
lagen en elke dag brak hij er één open en 
tekende en beschreef het embryo. Het viel 
hem op dat het dier zich volgens een vooraf 
opgesteld plan ontwikkelde. 

Aristoteles heeft in zijn leven ontzettend 
veel onderzocht. Met de kennis van nu is het 
makkelijk om er veel kritiek op te hebben. 
Sommige theorieën zijn echter wel hilarisch. 
Zo beschrijft hij een bizon die zich, zo 
beweert Aristoteles, verdedigt tegen jagers 
door zijn uitscheiding tot wel zeven meter 
weg te spuiten. Men zou zich voor kunnen 
stellen dat Aristoteles dit verhaal door melige 
boeren of jagers verteld is. 

Dat wij nu zien dat niet al Aristoteles’ 
theorieën kloppen, neemt niet weg dat 
hij ontzettend veel werk heeft verzet en 
daarmee  de basis heeft gelegd voor de 
levenswetenschap.

Referenties
Barnes, J., 1982. Kopstukken Filosofie: Aristoteles, 
Lemniscaat b.v. Rotterdam. (origineel: Barnes, J., 1982, 
Aristotle, Oxford University Press.)
De Wit, H.C.D., 1993. Aristoteles & de biologie, Kniphorst 
boekverkopers Wageningen.
Störig, H.J., 21e herziene druk 2008, Geschiedenis van de 
filosofie, Spectrum (origineel: Störig, H.J.: 1959. Kleine 
Weltgeschichte der Philosophie,  W. Kohlhammer-Verlag, 
Stuttgart.)

Aristoteles

|        G E S C H I E D E N I S  VA N  D E  B I O L O G I E  |

door Floortje van Schuppen

 Beeld van 
Aristoteles dat in het 
Louvre staat 
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Voor mijn minor stage in de master wilde 
ik graag naar het buitenland. Na uitvoerig 
zoeken eindigde ik met een lange lijst on-
derzoeksgroepen in verschillende landen, 
het probleem als je veel interessant vindt. 
Na een hoop afwegen en wegstrepen had 
ik een top-5 lijstje en besloten contact op 
te nemen met de bovenste: het lab van 
Magdalena Zernicka-Goetz in het Gurdon 
Institute in Cambridge. Na wat heen en 
weer ge-mail waren we beide enthousiast 
en de afspraak stond al snel: 1 november 
vertrok ik voor 7 maanden naar the UK! 

Mijn project focust zich op de ontwikke-
ling van het zoogdierembryo rond het 
implantatie-stadium. Met behulp van in vitro 
culturing kunnen we live de ontwikkeling van 
muizenembryo’s volgen. Ik ben geïnteres-
seerd in hoe de cellen in het vroege embryo 
gerangschikt zijn en hoe de proamniotic 
cavity ontstaat. Hiervoor gebruik ik ver-
schillende moleculaire technieken en live 
imaging voor zowel complete embryo’s 
als stamcellen. Het bevalt me ontzettend 
goed en als je meer over het project wilt 
weten, kun je het altijd aan me vragen.  
Biologiestudenten doen hier meestal geen 
master, waardoor ik met mijn eerdere 9 
maanden stage in Nederland meer ervaring 
heb dan de startende PhD studenten. In het 
begin van mijn stage heb ik dat duidelijk 
moeten maken, maar ik merkte al snel dat 
mijn collega’s en begeleider daar erg positief 
over waren. 

‘Which college are you in?’
Cambridge is bekend om haar universiteit. 
Het centrum bestaat vrijwel uitsluitend uit 
indrukwekkende gebouwen in Harry Potter 
stijl, die eigendom zijn van een van de 31 
colleges. Deze colleges zijn bij de universi-
teit aangesloten en regelen de toelating en 
accommodatie van de studenten. Het hele 

studentenleven draait om de colleges, er 
wordt gezamenlijk gegeten in grote halls en 
de meeste hebben allerlei sport- en gezel-
ligheidsclubs. Omdat ik hier alleen voor 
een stage ben en niet ingeschreven sta aan 
Cambridge University, woon ik niet in een 
college. Dat levert verbaasde blikken op 
want de eerste vraag die je stelt als je een 
andere student tegenkomt, is meestal “Which 
college are you in?”. Omdat Cambridge klein 
is en de universiteit groot, zijn er relatief 
weinig locals te vinden. Het doet ontzettend 
internationaal aan en er hangt hierdoor een 
bijzondere sfeer. Er is goed te merken dat 
het onderzoek erg omvangrijk is; er zijn 
wekelijks seminars van allerlei bekende 
wetenschappers van over de hele wereld en 
iedereen heeft handige contacten. Ik vind 
het bijzonder om daar deel van uit te maken.

Cambridge fietsstad
Cambridge is dé fietsstad van Engeland, dus 
heb ik mijn Nederlandse fiets meegenomen. 
Het ligt in het droogste gebied van 
Engeland, dus tegen mijn verwachtingen in 
heb ik mijn regenjas amper nodig gehad. 
Ik blijf lachen om mijn mede-fietsers, bijna 
allemaal inclusief fietshelm en ’s nachts 
veranderen ze in een soort kerstbomen met 
overal knipperende lampjes en fluor-dingen. 
Je bent in Groot-Brittannië, dus iedereen 
is beleefd, ook in het verkeer. Waardoor 
mensen ver van te voren stoppen om je voor 
te laten (waarom dan die helm?). Helaas zijn 
de meeste voetgangers (vaak toeristen) toch 
niet gewend aan fietsers; bijna wekelijks 
werpt iemand zich voor mijn fiets om daar 
vervolgens heel verbaasd over te zijn. Een 
echte fietsstad, maar dan wel op zijn Brits.

What to do when in Cambridge…
Cambridge heeft het hoogste aantal Nobel-
prijzen ter wereld. Ons instituut doet daar 
vanzelfsprekend graag aan mee: afgelopen 
jaar heeft John Gurdon de Nobelprijs voor 
geneeskunde gekregen. Deze heeft hij 
voor het hele instituut tentoongesteld, 
waarbij je hem zelfs vast mocht houden 
(inclusief de bronzen replica). Natuurlijk heb 
ik die kans genomen! Als je graag dichtbij 
Nobelprijs(winnaars) of andere beroemde 
wetenschappers bent, zit je hier duidelijk op 
de juiste plaats want ze zijn overal te vinden. 
In Cambridge ben je natuurlijk anti-Oxford. 
Om dit te benadrukken is er in bijna 
elke denkbare sport een Varsity match 
tussen beide universiteiten. Ik heb het 2e 

korfbalteam versterkt in deze epische strijd, 
waarbij we terecht hebben gewonnen. Dit is 
gevierd tijdens een formeel diner in de hal 
van Selwyn College. Deze zogenaamde 
formals moet je hier echt meegemaakt 
hebben; het is dé manier om indruk te 
maken op bezoek, of eens in stijl uit te gaan. 
Al eindigt het steevast in drankspelletjes, 
het merendeel van de bachelorstudenten 
is in dat opzicht duidelijk Engels. De PhD 
studenten worden hier echter ook nog echt 
als studenten gezien (in tegenstelling tot het 
Nederlandse systeem), ons team bestaat 
dus uit een leuke mix. En ik ben niet de 
enige die de volgende dag weer vroeg aan 
de bak moet. 

Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn 
beslissing naar Cambridge te gaan, ik vind 
het fantastisch en leer veel van de stage én 
alles er omheen. De tijd vliegt en voor ik het 
weet, is het tijd om terug te gaan. Maar nu 
nog even genieten en kijken of ik dat project 
af krijg!

Nobelprijs-jacht in Cambridge

|  S T U D I E  I N  H E T  B U I T E N L A N D  |

door Anoeska van de Moosdijk

Gras betreden is verboden in bijna elke college, 
zo ook bij het indrukwekkende Kings College

Zo dicht ben ik bij die 
Nobelprijs geweest!

Bij goed weer gaat iedereen met punts de 
Cam-rivier op, typische bootjes van Cambridge
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Love: one of the most intense experiences 
a human can have, and rated by many 
as the most important thing in their life. 
Although it can result in very painful 
experiences (as most of you probably 
know), we all seem to be searching for 
it, one more desperatly than the other. 
It personally leaves me wondering what 
exactly love is. Is it all just hormones 
raging through our bodies, electrical 
currents racing through our minds? Why 
do we seem so addicted to it? 

Many researchers have tried to find an 
answer. To investigate love, it was firstly 
devided into three different phases. There is 
the ‘being in love’-phase, which is the exciting 
and very uncertain first phase of love. After 
this, about 6 months later, the ‘passionate 
love’-phase starts, a calmer, saver and less 
stressful love. Years later an even more 
stable phase sometimes develops, decribed 
as the ‘companionship love’-phase, although 
this does not always happen: all the phases 
differ greatly between individuals due to 
gender, culture and age. The first phase 
has been investigated the most, resulting in, 
among other things, a long list of hormones 
that seem to have an effect on lovers. 

Anxiety, depression and OCD? 
Not very suprising, a lot of the hormones 
that rage through your body when you’ve 
just fallen in love are stress-related. Many 
of these hormones have been related 
to anxiety-syndromes, depression and 
Obsessive Compulsive Disorder (OCD). 
For example, serotonin levels are severely 
depleted in new lovers, much alike how it 
is depleted in depressed individuals. The 
levels of platelet serotonin transporter have 
been shown to decrease when falling in 
love, which is associated with obsessive 
compulsive behaviour. Serotonin depletion 
is likely to be responsible for the -sometimes 
paranoid- jealous feelings experienced 
during the first stages of love, although this 
process is not completely understood. This 
is just one of many hormones responsible 
for the uncertain feelings experienced during 
the start of a relationship. 

Two other very important hormones involved 
in new love are Oxytocin and Vasopressin. 
Many researches concerning these two 
hormones have been performed using two 
different species of voles, which are small, 

mouse-like creatures. One of these species 
is monogamous, while the other is not, and 
they are therefore ideal to use in studies 
concerning pair-bonding. It has been shown 
that oxytocin and vasopressin receptors 
are differently distributed troughout the 
brains of the two different species. When 
expressing the receptors in a monogamous-
like way in promiscuous voles, they become 
monogamous, and vice versa. In other words, 
by expressing specific receptors differently, 
you can make the voles fall in love. The 
exact effects of these hormones are very 
complicated and not fully understood. One 
way these hormones have an effect on us is 
through the dopamine reward system. 

Rewarding addiction
Which brings us to some positive effects 
of love! So far, love seems to have some 
dreadful effects. However, most hormones 
are coupled to each other, and a lot of them 
have an effect on dopamine release. It is 
because of dopamine that love is such a 
rewarding experience. There are actually 
two different kinds of dopamine-receptors 
involved in love, D1 and D2. The D2 
receptor seems to stimulate the making of 
a bond, and thus stimulating love between 
two individuals, while the D1 receptor has 
the opposite effect. Dopamine has a higher 
affinity for the D2 receptor, which explaines 
why increasing Dopamine levels do not 
necessarilly lead to an increase in pair-
bonding: the extra Dopamine simply binds to 
the D1 receptor. This seems to be the reason 
individuals form a bond with only one other 
individual: extra dopamine released when 
encoutering a new individual binds only 
the D1 receptor. This subject has however 
only been researched in prairie voles, and it 
remains a largely unproven theory. 

Dopamine is also the reason love can feel 
like an addiction. The dopaminergic pathway 
stimulated during pair-bonding is very much 
alike the pathway stimulated in cocaine-
addicted rats. No wonder we sometimes 
become so possesive of our loved ones. 

Now let’s move away from the hormones, 
and take a look at different areas of the 
brain. There a quite a few areas specifically 
activated during love, some correlated with 
feelings of trust, others with sexual arousal, 
and many more. One paticular area I would 
like to point out is the frontal cortex, which 

is involved in the experience of negative 
emotions and judgment. This area is 
somewhat deactivated in the brain of lovers, 
which is probably the reason individuals 
often can not judge the character and looks 
of their new lover realistically, and why 
we sometimes regret our choice of mates 
afterwards. 

Complicated
So far, love does not seem very complicated, 
but it is far more complicated than what we 
have just discussed. All of what is discussed 
above influences each other and many 
other things, most of it still unknown. A 
difficulty in researching love is that it differs 
much among different individuals. In some 
cultures, polygamy is widely accepted, 
which changes a lot in relationships and how 
people love. Many differences in hormones 
and their receptors occur between males 
and females, and many mechanisms seem 
to work differently. Furthermore, age, the 
state in which the relationship is, personal 
experiences and many more things influence 
the results of a research about love. This 
makes it extremely difficult to draw widely 
applicable conclusions. Emotions like love 
will probably remain a mystery to scientists 
for many years to come. Perhaps it is better 
to just enjoy it. 

Referenties
A. De Boer et al., 2012, Love is more than just a kiss: a 
neurobiological perspective on love and affection, Neuros-
cience 201 (2012) 114–124

|         I N T E R N AT I O N A L  PA G E  |

Lovestoned
door Valerie Buijs
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Het geslacht van de buikbroedkikkers 
(Rheobatrachus) omvat slechts twee 
soorten: de R. silus en de R. vitellinus. 
Toen de R. silus in 1972 ontdekt werd 
in Queensland, Australië, was het een 
ontdekking zoals alle anderen: weer een 
nieuwe diersoort ontdekt en niemand 
besteedde er speciale aandacht aan. 
Behalve misschien Mike Tyler, die 
twee jaar later ontdekte hoe deze 
kikker zich voortplant. Wereldwijde 
aandacht was er voor zijn ontdekking, 
maar onbetwist was deze zeker niet. 
 
Tyler beweerde namelijk dat de vrouwtjes 
van deze soort hun magen omvormen 
tot een baarmoeder. Vervolgens eten 
ze hun bevruchte eitjes op en groeien 
de jongen in de ruimte die tot voor kort 
hun maag was. De geboorte vindt plaats 
doordat het vrouwtje haar volgroeide 
jongen overgeeft. Opzich niet gek dat 
er veel kritiek kwam op deze bewering.  
 
Uiteindelijk publiceerde Tyler in 1981 een 
artikel over de R. silus waarin hij de soort 
volledig beschreef en daarmee overtuigend 
bewijs leverde dat de kikker inderdaad 
in zijn buik broedt. Het vrouwtje stopt met 
het produceren van hydrochloride in de 
maag, waardoor de jongen niet verteerd 
worden door het zuur. Vanzelfsprekend 
eet ze ook niet gedurende de draagtijd.  
Per zwangerschap groeien er twintig tot 
vijfentwintig jongen in de maag. Hierdoor 
zwelt deze dusdanig op, dat uiteindelijk 
de longen van de moeder dichtklappen. 
Vanaf dat moment is het vrouwtje volledig 
afhankelijk van ademhaling via de huid!  
 
De medische wereld raakte geïnteresseerd 
in de kikker, omdat deze de productie van 
maagzuur kan stopzetten. Dit zou mensen 
sneller van hun maagzweer of kunnen 

helpen, of de wond van een operatie aan de 
maag sneller kunnen laten genezen. Veel 
onderzoek hebben ze echter niet kunnen 
doen. De laatste keer dat de kikker in het 
wild gelokaliseerd werd, was in 1979 of 
in 1981 – mogelijk zelfs nog voor Tylers 
publicatie! De laatste kikker in gevangen-
schap stierf in 1983. Kort daarna werd de R. 
vitellinus ontdekt, maar ook hier duurde de 
feestvreugde niet lang. Deze soort stierf uit 
in 1984.
 
Het is nu 2013, wat betekent dat het geslacht 
van de buikbroedkikkers inmiddels dertig 
jaar geleden uitgestorven is geraakt. Maar 
achter de schermen wordt door verschillende 
wetenschappers gewerkt aan een terugkeer, 
waarmee onze planeet een Lazarus 
organisme rijker zou zijn. Mike Archer van 
de Universiteit van New South Wales doet 
al jaren onderzoek een mogelijk de-extinctie 
van de R. silus en hij heeft goede hoop dat 
er een dag komt dat dit werkelijkheid wordt. 
 
Ergens in de vriezer lagen nog weefsel-
samples van de kikker die in gevangen-
schap leefde. Daaruit hebben ze met 
moeite DNA geïsoleerd – er was geen 
antivries aan de cellen toegevoegd en 
de conditie van het weefsel was dan ook 
ronduit slecht. Vervolgens hebben ze een 
verwante kikkersoort gezocht welke als 
eiceldonor zou kunnen fungeren. Ze kozen 
een kikker uit het geslacht Mixophyes, 
welke ook in AustralIë voorkomen en grote 
eicellen produceren. Er was echter ook 
een nadeel: deze kikker legt maar één 
keer per jaar eieren. Uiteindelijk hadden de 
wetenschappers echter hun eicellen, waarin 
ze het DNA van de R. silus inbrachten na 
de authentieke kern verwijderd te hebben.  
 
Het is inmiddels al twee jaar geleden dat 
Archer deze eicel zich zag delen in twee 

cellen, welke zich vervolgens nog een 
keer deelden, en nog eens. Net zo lang 
tot er een embryo van honderden cellen 
was en gastrulatie optrad. Hier stopte de 
ontwikkeling, maar dat lag wel in de lijn der 
verwachtingen. Dit gebeurt ook als je DNA 
van dezelfde soort in de eicel injecteert, 
waarmee het waarschijnlijk te wijten is aan 
de onvolmaaktheid van de labtechnieken.  
Dit is ook de reden dat Archer en  zijn erop 
vertrouwen dat de echte doorbraak – een 
volgroeide kikker – vanzelf zal komen.  
 
Ondanks de bijzondere manier van broeden 
die nu niet meer bestaat en de medische 
toepassingen die de buikbroedkikker 
mogelijk biedt, zijn er ook veel tegenstan-
ders van dit plan. De voormalige habitat 
van de buikbroedkikker is inmiddels vervuild 
en overgenomen door een pathogene 
schimmel, waardoor deze vooral in het lab 
gehouden zal kunnen worden. Daarnaast 
kost deze ‘wederopstanding’ ongelofelijk 
veel geld, terwijl het niemand weet of het dat 
geld waard is. Karen Lips van de Universiteit 
van Maryland betoogt dan ook dat we dit 
geld beter kunnen besteden aan dieren 
die nu met uitsterven bedreigd worden, 
dan aan het terughalen van soorten waar 
we eigenlijk geen plek meer voor hebben. 
 
Het laatste woord is er nog niet over 
gesproken en ondertussen gaat het 
onderzoek gewoon door. Hoewel een echte 
doorbraak nog ver weg lijkt, is het niet uit 
te sluiten dat er ooit weer jongen geboren 
worden via de bek van hun moeder – en 
dat blijft tot wel een intrigerende gedachte. 

Referenties 
http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/03/15/
resurrecting-the-extinct-frog-with-a-stomach-for-a-womb/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastric-brooding_frog 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mixophyes

|  L A Z A R U S  O R G A N I S M E  |

De buikbroedkikker
door Anne van Vlimmeren

De buikbroedkikker, door Peter Schouten
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|  N G O  I N  B E E L D  |

Natuurorganisaties en Ngo’s, daar zijn 
er nogal veel van. Zoveel dat we vaak 
door de bomen het bos niet meer zien 
en de een niet van de ander weten te 
onderscheiden. Wat doen al die verschil-
lende organisaties? Om een beetje orde 
in de chaos te creëren zal BioSCOPE 
elke maand een organisatie uitlichten. In 
dit nummer Vrienden van de Olifant, een 
(nog) kleine organisatie die zich inzet 
voor het grootste landdier ter wereld, de 
olifant.

Boze boeren, gierige jagers en alsmaar 
kleiner wordende leefomgeving. Nog steeds 
worden veel olifanten bedreigd. Maar voor 
net als vele andere dieren staan er altijd 
mensen paraat om ze te helpen. Vrienden 
van de Olifant (VvdO) wil, zoals de naam 
al zegt, de olifant beschermen. Deze 
groep toegewijde mensen helpen de olifant 
door beschermingsprojecten financieel te 
steunen en door voorlichting te geven over 
o.a. de bedreigingen en beschermingsmo-
gelijkheden van de olifanten.

VvdO steunt een aantal projecten in verschil-
lende landen. Zo helpt het Azië Olifant Fonds 
het beschermen van de Aziatische olifant in 
verschillende landen. Dit doen ze door geld 
te geven aan onder andere het Elephant 
Nature Park, een opvang voor mishandelde 
olifanten in Thailand. De Aziatische olifant 
is ernstig bedreigd en wordt gebruikt om te 
werken als toeristentrekker, als werkolifant 
of wordt gehouden als huisdier. Ook worden 
ze nog steeds gedood om hun slagtanden. 
Als ‘ Beschermer’  bij Vrienden van de 
Olifant kan je een bijdrage leveren aan de 
beschermprojecten in Thailand, maar ook 
eventuele nieuwe projecten op Borneo en 
Sumatra.

Naast het Azië Fonds is er ook het Afrika 
Fonds. In Afrika zijn er projecten voor 
de Bos-, Woestijn-, West-Afrikaanse- en 
Savanne-olifant. Als ‘Askari’ (Swahili voor 
beschermer) kun je helpen deze olifanten 
voor uitsterven te behoeden.

Het unieke van Vrienden van de Olifant zijn 
toch wel de peetouderprojecten. In Afrika 
worden nog veel olifanten afgeschoten om 
hun slagtanden blijven veel baby-olifanten 
alleen achter. Daarnaast zijn uitgedroogde 
putten ook een groot gevaar voor de kleine 
olifantjes. De kans bestaat dat een jonge 

weesolifant na het verlies van zijn moeder 
wordt gevonden en opgenomen  door zijn/
haar eigen kudde of zelfs door een nieuwe 
kudde, maar dat is niet altijd het geval. In 
Kenia is nu een weeshuis, opgericht door 
Dr. Daphne Sheldrick, waar weesolifanten 
kunnen worden opgevangen en verzorgd, 
want de kleine olifanten hebben veel zorg 
nodig en zouden het in hun eentje nooit 
overleven in het wild. In het Tsavo Oost 
National Park vormen de weesolifanten 
samen een nieuwe familie. Ze hebben vaak 
contact met wilde olifanten en worden als ze 
er klaar voor zijn ook weer vrijgelaten.

Ook in Sri Lanka is een peetouderproject. Er 
zijn nog maar 5800 olifanten in Sri Lanka, 
die over het algemeen alleen nog in de 
nationale parken leven. Door de vele mens-
olifant conflicten zijn er veel weesolifanten, 
waarvan veel naar het Elephant Transit 
Home kunnen. Daar leven de olifanten in 
een natuurgebied waar ze elke dag verzorgd 
worden en als ze groot genoeg zijn weer 
naar het wild kunnen.

Het is via Vrienden van de Olifant mogelijk 
om een van de weesolifantjes in Kenia of Sri 
Lanka te adopteren. Als peetouder kun je 
zelf een weesolifant kiezen die je graag wilt 

steunen. Met het geld wordt onder andere de 
verzorging, onderkomen en voedsel betaald. 
Je krijgt maandelijks een mailtje over de 
avonturen die de olifanten weer hebben 
beleefd en je krijgt jaarlijks een mooie foto 
van de adoptieolifant en een film over het 
leven in het park.

Het is ook mogelijk om als peetouder je 
olifantje in Kenia of Sri Lanka te bezoeken! 
Met een georganiseerde reis ga je samen 
met andere adoptie ouders naar de opvang-
kampen, waar te zien is hoe de olifanten 
leven. 

Naast het steunen van de projecten 
organiseert VvdO ook evenementen voor 
olifantenliefhebbers. Zo wordt ieder jaar een 
olifantenbeeldjes-verzamelbeurs georga-
niseerd en op de internationale geluksdag 
is er ook een speciaal olifantenevenement, 
omdat de olifant natuurlijk een gelukssym-
bool is.

In 2012 was er ook een olifantfestival, ge-
combineerd met een olifantenbeeldjes-ver-
zamelbeurs. De opbrengst van dat jaar was 
bestemd voor de hulp aan een heel speciaal 
olifantje in Sri Lanka, Namal. Namal werd 
toen hij nog maar enkele weken oud was 
gevonden in zee gevonden. Hij was in een 
stropersstrik terecht gekomen, waardoor 
een van zijn voeten zwaar misvormd was. 
Omdat zijn voet niet meer te genezen was, 
is er besloten zijn voet te amputeren. De 
operatie was geslaagd, maar Namal zou 
nooit meer normaal kunnen lopen. Daarom 
besloot Vrienden van de Olifant geld op te 
halen voor een prothese, zodat Namal weer 
stevig op zijn benen kan staan.

Voor meer informatie:
www.vriendenvandeolifant.nl

Vrienden van de Olifant
door Marloes Leeflang

Dit is Namal, het jonge bulletje dat door 
stropers zijn voet is verloren.
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|           O P M E R K E L I J K E  O R G A N I S M E N  |

Na een langzame start dit jaar is als het 
goed is de lente inmiddels goed losge-
barsten. Alles staat in bloei, en met lekker 
weer staan de tulpen de zonnestralen met 
open bloemen op te vangen. Maar zodra 
het bewolkt is of gaat schemeren, zijn 
ze net zo snel weer dicht. Hoe werkt het 
openen en sluiten van bloemen eigenlijk, 
en wat is de functie ervan?

Het openen van de bloem geeft het begin 
van een periode van bestuiving aan. Veel 
bloemen openen één keer, om na de 
vruchtbare periode af te sterven. Bij sommige 
bloemen is de opening omkeerbaar: ze 
openen en sluiten volgens een vast ritme. 
De bekendste voorbeelden zijn krokussen, 
paardenbloemen en tulpen. Omkeerbare 
bloemopening kan aangestuurd worden door 
drie processen: verschil in ionconcentraties 
of osmotische waarde, waterverlies en 
-opname, en verschillende groeisnelheden 
in de bloem. Bij de meeste bloemen speelt 
vooral een verschil in groeisnelheden van de 
bloemblaadjes een rol. Bij de tulp, bijvoor-
beeld, verschilt de optimale groeitempera-
tuur tussen de binnen- en buitenkant van 

de bloem met wel 10°C. De binnenste laag 
mesophyl zet uit bij hogere temperaturen, 
waardoor de buitenste laag weggeduwd 
wordt, en de bloem opent. Wanneer het 
afkoelt gebeurt het tegenovergestelde en 
sluit de bloem weer. Bij de Silene saxifraga 
zorgt waterverlies ervoor dat de kroonblade-
ren slinken en oprollen, terwijl de bloemen 
op vochtige grond langer openblijven.

Bloemen openen en sluiten als reactie 
op verschillende factoren. De belangrijk-
ste factoren in de lentebloemen die nu 
bloeien zijn lichtintensiteit en temperatuur. 
Krokussen reageren al op een tempera-
tuurverschil van 0,2°C, de witte waterlelie 
daarentegen reageert weer vooral op licht. 
De twee effecten zijn niet bij elke plant even 
belangrijk, maar versterken elkaar meestal. 
Luchtvochtigheid is in de meeste planten 
niet voldoende om het openen of sluiten van 
bloemen teweeg te brengen – alle planten 
waar een hoge luchtvochtigheid wel leidt tot 
bloemopening zijn nachtbloeiers. Het slui-
tingsproces van bloemen is in veel soorten 
precies omgekeerd aan de opening; wanneer 
de temperatuur en/of lichtintensiteit daalt 

sluiten de bloemen. Bij andere planten zoals 
het geslacht Taraxacum (paardenbloem) 
is de opening wel afhankelijk van licht en 
temperatuur, maar sluiten de bloemen door 
een intern circadiaans ritme.

De ecologische en evolutionaire redenen 
voor het openen en sluiten van bloemen 
is nog onbekend. Eén theorie is dat het 
proces zorgt voor maximale reproductiemo-
gelijkheden met minimaal energieverbruik. 
Ook wordt gedacht dat het sluiten van de 
bloem vooral dient om het water buiten de 
bloem te houden. Stuifmeelkorrels barsten 
namelijk in aanraking met water (of sneeuw, 
als we deze lente er even bijhalen), en 
bacteriën en schimmels groeien makkelijker 
in een vochtige omgeving. De moleculaire 
mechanismen achter bloemopening en 
-sluiting zijn nog een groot mysterie, dus als 
je nog op zoek bent naar een afstudeeron-
derwerp... Sowieso raad ik je aan om een 
bos tulpen in huis te halen en de kachel eens 
op te schroeven – die bloemopening blijft 
een mooi gezicht.

Hoe werkt het openen en sluiten van bloemen?

|         V R A A G  VA N  D E  M A A N D  |

door Sarah Wells

De vliegende kikker valt onder de familie schuim-

nestboomkikkers (Rhacophoridae). Vroeger werd de 

soort ingedeeld onder het geslacht Polypedatus. 

Onder de naam vliegende kikker vallen meerdere kik-

kersoorten. Dit zijn onder andere de Rhacophorus 

reinwardtii en de recent ontdekte Rhacophorus 

helenae. Deze kikkers worden ongeveer 10cm groot en 

zijn felgekleurd. Verder hebben ze ook zeer grote 

en dunne vliezen tussen de tenen die ook felle 

kleuren hebben. Bij veel soorten kikkers zijn dit 

zwemvliezen, bij deze soorten eerder zweefvliezen 

omdat de kikker als hij naar beneden springt een 

stuk kan zweven. Zo kan hij een prooi grijpen of 

vluchten van een vijand. De kikkers leven hoog in 

de bomen, maar hebben wel een vochtige omgeving 

nodig. Ze eten vooral vliegen en rupsen, maar ook 

andere insecten. Deze worden in de lucht gevangen. 

De eitjes worden gelegd in een schuimnest. De 

recent ontdekte Rhacophorus helenae is gevonden 

in Vietnam.

Naam: Vliegende kikker

Classificatie: Rhacophorus reinwardtii en 

Rhacophorus helenae

Habitat: hoge bomen en struiken in dichte bossen en 

regenwouden op het eiland Java, in Maleisië en in 

Thailand, laaggelegen bossen in Vietnam

Opmerkelijk omdat: deze kikkertjes heel ver kunnen 

zweven en springen

door Miriam Loth

Referenties
Plaatje: http://nos.nl/artikel/460212-nieuwe-
vliegende-kikker-ontdekt.html
en.wikipedia.org/vliegende_kikker
http://www.amphibiaweb.org
Vliegende kikker op de IUCN Red List of 
Threatened Species.
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Op dinsdag 26 maart was de Universiteit 
Utrecht jarig. Wie dacht dat de UBV oud 
is met haar 89e verjaardag afgelopen 
februari zal verbaasd zijn. De Universiteit 
Utrecht vierde die dag namelijk alweer 
haar 377e verjaardag. Op deze Dies Natalis 
wordt door de UU altijd groots uitgepakt. 
Als UBV-bestuur waren wij allen ook 
uitgenodigd, een leuke gelegenheid om 
voltallig heen te gaan natuurlijk!

De viering vond plaats in de Domkerk in het 
midden van Utrecht. Eenmaal aangekomen 
konden we plaatsnemen in een vak dat 
speciaal was gereserveerd voor de besturen 
van alle verenigingen van Utrecht. De viering 
begon met de entree van alle hoogleraren 
die de UU rijk is, opgedoft in de traditionele 
zwarte toga’s met hier en daar een sjerp die 
voor een variëteit aan prestaties kan staan. 
Toen iedereen zat nam de rector magnificus, 
Bert van der Zwaan, het woord. In het 
openingspraatje benadrukte hij natuurlijk 
herhaaldelijk hoe geweldig “onze prachtige 
universiteit” wel niet was, wat tot veelvuldig 
ja-geknik in de zaal leidde.

Na de opening was het tijd voor de uitreiking 
van de eredoctoraten. Dit keer viel de eer ten 
beurt aan Avner  Greif, een vooraanstaande 
econoom, en Frans de Waal, bioloog in 
psycholoog-kleren. Zoals je wel begrijpt 

was het voor ons als biologen heel leuk om 
te zien hoe ver mensen uit ons vakgebied 
kunnen komen. Na een officiële plechtigheid 
werd beide heren een eredoctoraat sjerp 
omgehangen. 

Vervolgens was het dan tijd voor de 
diesrede, voorgedragen door Frans de Waal. 
De kersverse eredoctoraathouder vertelde in 
een klein uurtje over bijna al zijn onderzoek 
naar gedrag bij apen en wat voor lessen 
wij daar uit kunnen trekken met betrekking 
tot een vredelievende samenleving. Na 
de wijze woorden van Frans de Waal was 
het tijd voor de jaarlijkse uitreiking van de 
onderwijsprijzen van de UU. Dit jaar viel de 
Jong Docentprijs ten prooi aan Sebastiaan 
Steenman, docent bij Bestuurs- en Or-
ganisatiewetenschappen. Zijn speech na 
ontvangst van de prijs was misschien wel de 
beste van de hele dag, een terechte winnaar 
dus! De eer van beste docent van het jaar 
was dit jaar voor Ronald Bleys, hoogleraar 
anatomie aan het UMC. 

Na alle uitreikingen werd er traditioneel 
afgesloten met het “Io Vivat”, waarna 
iedereen zich begaf naar de aula van het 
academiegebouw waar het college van 
bestuur een receptie gaf ter ere van de 377e 
dies natalis. Een mooie gelegenheid waar 
wij als UBV-bestuur ons beste beentje voor 
hebben gezet. Na een eerste drankje werd 
Frans de Waal al snel opgezocht en uitbundig 
gefeliciteerd door ons allen, wat bij hem zeer 
goed in de smaak viel. Na een korte woor-
denwisseling scheidden onze wegen weer, 
maar niet zonder de wederzijdse interesse 
in een eventuele samenwerking in de 
toekomst, wordt vervolgd! Hierna begaven 
we ons naar niemand minder dan Bert van 
der Zwaan, de rector magnificus! Ook hier 
kwamen we aan de beurt om onze felicitaties 
over te brengen en ook hier kregen we de 
mogelijkheid eventjes een korte babbel te 
maken. Deze korte babbel mondde uiteinde-
lijk uit in een gesprek van bijna tien minuten, 
waarin wij de UBV in de hoogste kringen 
van de UU goed op de kaart hebben gezet! 
Hierna werden er nog enkele drankjes 
gedronken en vertrok iedereen voldaan 
richting huis na een geslaagde diesviering! 

Het partijtje van de UU

|          R E P O R TA G E  |

door Stijn van den Bergh

De Domtoren van Utrecht

De eredoctoraten

Avner Greif
Avner Greif is hoogleraar Economie aan 
de Universiteit van Stanford en Senior 
Fellow aan het Freeman Spogli Institute 
for International Studies. Hij is gespecia-
liseerd in de studie van sociale instituties 
die de economische ontwikkeling on-
dersteunen, en hun geschiedenis. Zijn 
onderzoek legt de focus op de oorsprong 
en ontwikkeling van deze instituties en 
betrekt daarbij de speltheorie.

Frans de Waal
Voor vele van ons geen onbekende. 
Frans de Waal is een Nederlandse 
bioloog, gespecialiseerd in primatologie 
en ethologie. Hij promoveerde in 1977 
aan de Universiteit Utrecht en is een 
oud-leerling van Jan van Hooff. Op het 
moment werkt De Waal als Charles 
Howard Candler Professor of Primate 
Behaviour aan de Emory universiteit in 
Atlanta en is daarnaast directeur van 
het Living Links Center van het Yerkes 
National Primate Research Centre. De 
Waal heeft al ongelofelijk veel onderzoek 
verricht naar het gedrag van onder andere 
chimpansees en bonobo’s en heeft hier 
al vele boeken over volgeschreven. Hij 
kijkt vooral naar de overeenkomsten met 
menselijk gedrag. Zijn nieuwste boek is 
net uit en heet De Bonobo en de Tien 
Geboden (Engelse versie: The Bonobo 
and the Atheist) en laat zien dat niet alleen 
de mens een vorm van moraal heeft. In 
maart heeft hij verschillende lezingen 
gegeven over dit nieuwe boek en na de 
dies is hij weer vertrokken naar Amerika. 
Als je hem toch een keer in het echt wil 
zien spreken, hij geeft in mei nog een 
lezing op de universiteit van Nijmegen.
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Op een egel

Een egel die, gestart te Smilde,

naar Hindelopen lopen wilde,

zeeg halverwege in elkaar

met een aanmerkelijke blaar.

Ach had ik, hoorde men hem snikken,

maar iets om die mee door te prikken.

Kees Stip

|  G E D I C H T  ||  B I O L O G I S C H E  A C T I V I T E I T E N  |

|  A C T U E E L  |

Op woensdag 1 mei organiseert de sym-
posiumcommissie van de UBV in samen-
werking met U.F.S.W. Alcmaeon  (studie 
vereniging bij sociale wetenschappen) 
een symposium over de vrije wil.

De vrije wil is een onderwerp dat zowel 
filosofen als theologen al sinds de oudheid 
bezig heeft gehouden. Later zijn ook de 
psychologen zich met de vrije wil bezig gaan 
houden met hoe de vrije wil precies binnen 
de menselijke geest past. Zelfs biologen zijn 
nu onderzoek aan het doen naar de vrije wil 
met behulp van de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van neurobiologie.

Aangezien de vrije wil zo’n multidisciplinair 
karakter heeft en ook een fascinerend 

onderwerp is organiseert de UBV samen met 
Alcmaeon een symposium over de vrije wil. 
Op dit symposium zal de vrije wil benaderd 
worden vanuit drie verschillende hoeken 
door drie vooraanstaande wetenschappers 
en invloedrijke denkers.

Dick Swaab, bekend van zijn boek “Wij zijn 
ons brein”, zal de vrije wil benaderen vanuit 
een neurobiologisch perspectief. In zijn boek 
behandeld Swaab o.a. de vrije wil, volgens 
Swaab bestaat deze niet en hiervoor 
geeft hij bewijzen vanuit de neurobiologie. 
Recht tegenover deze gedachtegang staat 
psycholoog Jan Derksen. Derksen heeft 
hier zelfs nog een boek overgeschreven 
“bevrijd de psychologie uit de greep van de 
hersenmythe”. Dit boek is een betoog om 

niet de complete psychologie te reduceren 
tot een extensie van de neurobiolgie. Als 
laatste hebben we filosoof Herman Philipse, 
Philipse is vooral kritisch over het bewijs dat 
wordt aangeleverd over het niet bestaan van 
de vrije wil. Wordt met deze bewijzen wel 
bewezen dat de vrije wil niet bestaat?

Deze sprekers gaan ieder dertig minuten 
lang hun standpunt neerzetten over de vrije 
wil, waarna een diner zal plaatsvinden. Als 
afsluiting van de avond zal een debat van 
anderhalf uur plaatsvinden, zowel tussen de 
sprekers zelf als met het publiek. Ook zal 
voldoende tijd aanwezig zijn om de boeken 
van de sprekers te laten signeren. Het 
belooft een boeiende avond te worden, dus 
houdt de avond van 1 mei vrij in je agenda!

door Sebastiaan Broekema

Symposium ‘Vrije wil?’

De KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) afdeling 
Utrecht organiseert in mei twee biologische activitei-
ten.
5 Mei: In het kader van de landelijke vogelweek- 
vogels in je tuin kun je langskomen bij een tuinvo-
gelconsulent.
22 Mei: Heb je altijd al meer willen weten van vlinders, 
kom dan langs op vlinderavond met Kars Veling in 
buurtcentrum de Leeuw.

Voor meer informatie www.knnv.nl
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Ik had me voorgenomen om alles 

bij te houden en goed op te 

letten. Het goed opletten is 

redelijk gelukt, al zeg ik 

het zelf. Al was soms wel de 

concentratie soms wel ver te 

zoeken tijdens sommige hoor-

colleges. Maar zeker op het 

gebied van alles bijhouden 

heb ik toch wel steken laten vallen. Alle hoofd-

stukken van systeem-biologie moeten binnenkort 

af zijn, en (op het moment dat ik dit schrijf) 

moet ik er nog vier gaan maken. Dus dat wordt nog 

een flink aanpoten, om alles op tijd af te hebben.  

Zodat we nog vragen kunnen stellen, en natuurlijk 

om te zorgen dat we het bonuspunt binnenhalen.

Volgende week komen ook de eindtentamens van 

deze periode. Dus de stress heeft weer eens goed 

toegeslagen. Veel te doen, veel te leren.

De eerste deeltentamens, waar we tijdens mijn 

vorige column nog aan het hopen waren op goede 

uitslagen, heb ik gehaald. Dat was dus een mooi 

begin van deze cursus. Nu is het hopen dat we ook 

de aankomende tentamens goed gaan maken. En dan 

komen de herkansingen van de vorige periode er ook 

nog aan. Deze zijn een weekje later gepland. Voor 

mij is het alleen een herkansing voor de eerste 

toets van Evolutie en Biodiversiteit. Hopelijk 

ga ik het deze keer wel goed doen, en daarmee 

ook de cursus halen. En toen bedacht ik me: als 

ik beide tentamens en mijn herkansing haal, dan 

zijn er nog maar 2 cursussen over, heb ik dus 

mijn BSA (bindendstudie advies) sowieso gehaald. 

Dus ik ga voor dit doel, maar dat wordt nog 

afwachten. 

We gaan nu maar weer flink aan het studeren voor 

alle tentamens, en ik wens iedereen succes met 

alles aankomende weken. 

Tot de volgende.

   

Jurgen

|        E E R S T E J A A R S C O L U M N  |

Heb jij ook weleens last van een knorrend buikje als je na college 
bijvoorbeeld meteen doorgaat naar training of je ouderlijk huis? 
Je kunt er natuurlijk voor kiezen om elke keer een Whopper naar 
binnen te schuiven of iets uit de muur te trekken bij Smullers, maar 
echt gezond is dat natuurlijk niet. Veel beter en lekkerder is het om 
ook eens voor een pasta van Julia’s te gaan. Julia’s is een soort 
afhaalrestaurant waar je voornamelijk pasta’s, maar ook ciabatta’s 
en Italiaanse koffie kunt krijgen. Als je iets bestelt, krijg je een 
bonnetje, dat bonnetje geef je aan een van de koks en zij bereiden 
dan, terwijl je staat te kijken, jouw pasta. Je kunt kiezen uit vier ver-
schillende soorten pasta, namelijk: penne volkoren, penne naturel, 
tortellini carne en ravioli gevuld met ricotta en spinazie. Vervolgens 
kun je nog kiezen uit een legio van sauzen, zoals carbonara, zalm 
of bolognese en alsof dat nog niet genoeg is, kun je dan ook nog 
kiezen uit verschillende toppings, zoals rucola, Parmezaanse kaas 
en lente-uitjes. Let op: vraag voordat je extra toppings bestelt 
welke toppings al bij de pasta inbegrepen zijn. Een extra topping 
kost namelijk 50 cent, maar bij bepaalde sauzen zijn al toppings bij 
de prijs inbegrepen. Je betaalt die 50 cent dan voor extra veel van 
zo’n topping en dat vind ik altijd een beetje onzin. Na de bereiding 
wordt de pasta in een handig bakje gedaan voor onderweg en je 
krijgt er een stevige vork bij. Al met al moet je ervan uitgaan dat 
het een minuut of tien duurt voordat je de pasta mee kunt nemen, 
maar persoonlijk pak ik altijd een treintje later en eet ik de pasta 
in het restaurant zelf op. Waarom? Vanuit Julia’s heb je uitzicht op 
de stationshal en daar gebeurt altijd genoeg om mij een half uurtje 
te vermaken. Alle pasta’s van Julia’s zijn vers en afkomstig uit een 
kleine fabriek in Terni (Italië). De ingrediënten komen van boeren uit 
die buurt. Een pasta met saus en soms dus bepaalde toppings kost 
rond de 6,50 euro: je hebt dan een hele maaltijd die je makkelijk mee 
kunt nemen de trein in, het is lekker en het is gezond. Ik vind Julia’s 
dus een goed alternatief voor de Burger King of de Smullers. Je 
betaalt misschien één of twee euro meer, maar dan heb je ook echt 
een maaltijd waarvan je niet na een half uurtje weer honger hebt. 
Probeer het eens uit zou ik zeggen! 

Julia’s

|       S T U D E N T  U I T  E T E N  |

door Lisa Rijnbeek
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S N H Y I M P R E S S I E O S T  
R G E P A H C S N E T E W P T G  
T L M E R M F Y L O G E N I E S  
G O O N S C T E P N E I R S P U  
D E G I E I T A R T N E C N O C  
R I L L P O C O U F D H J O L C  
O E O U T B T I O A I I B E Y E  
M N B S N A N R G E W E I Y P S  
E D I N T I M A D Z S T T N E S  
D R N I E A L E R I P L E S P I  
A R E R T S N E T E U M I A T E  
R G E I S I V A R A A O E N I R  
I N E N S E S E H T O P Y H D S  
S E A J L C A M O U F L A G E G  
M R C E F M H D B I O N I S C H  
K H R E E T E N O O M R O H E B 

Zoek de volgende woorden:
Aristoteles
Bionisch
Camouflage
Concentratie
Dromedaris
Everzwijn
Fiets
Fylogenie
Geschiedenis
Gloeiend
Hemoglobine
Hormoon
Hypothese

Impressie
Informatie
Insuline
Kransslagader
Lever
Nematode
Obesitas
Polypeptide
Reptiel
Rotatie
Successie
Tuinieren
Wetenschap
Xyleem

|       S P E L PA G I N A  |

Sudoku:

Antwoorden:

Sudoku: Prijswinnaar

Kruiswoordpuzzel:

Kruiswoordpuzzel:
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Horizontaal	  
2.	  De	  onderlinge	  aantrekkingskracht	  tussen	  
ongelijke	  moleculen	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  
van	  een	  chemische	  binding	  
3.	  Ook	  wel	  oer-‐bacteriën	  genoemd	  
7.	  Alleseter	  
9.	  Grote	  Afrikaanse	  loopvogel	  
10.	  Grootste	  planeet	  van	  ons	  zonnestelsel	  
11.	  De	  gesteldheid	  van	  de	  atmosfeer	  op	  een	  
bepaald	  ogenblik	  

Verticaal	  
1.	  Het	  doorgeven	  van	  signalen	  binnen	  een	  cel	  
4.	  kerndeling	  
5.	  de	  overgang	  tussen	  vast	  en	  gas	  
6.	  De	  eenheid	  van	  energie	  
8.	  Kan	  drie	  waterstofbruggen	  vormen	  met	  
guanine	  

 

De winnaar van de 
prijsvraag van vorige 
maand is Hannah 
Löwenhardt! Ze kan haar 
mooie groene usb-stick 
(van 8 GB) ophalen 
in kamer O204 in het 
Kruyt, of spreek Marloes 
Leeflang even aan.

Woordzoeker:
(overgebleven letters vormen géén woord/zin)
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De klok is een uur vooruit gegaan, 

de zon laat zich steeds vaker zien 

en langzaam worden de dagen steeds 

langer. De vogeltjes fluiten, de 

bloemetjes beginnen te bloeien en 

ik hoef geen handschoenen meer aan 

op de fiets om te voorkomen dat 

mijn vingers eraf vriezen. Kortom: 

de lente is in zicht!

 

Ook bij de UBV is dit goed te 

merken! Veel van de mannelijke 

biologen besluiten te gaan voor 

een frisse look en scheren hun baarden massaal af. Daarnaast 

stijgt de temperatuur in de UBV-kamer geleidelijk en gaan 

af en toe zelfs de zonneschermen naar beneden om de felle 

zonnestralen af te weren. De muziek die wordt gedraaid is 

nog vrolijker dan normaal en veel mensen zijn in een goede 

bui door het zonnetje. Een andere leuke bijkomstigheid van 

de lente is dat er overal posters hangen om de vele UBV-

weekendjes die eraan zitten te komen aan te kondigen. 

 

Zo zijn 50 UBVers met Pasen op liftweekend geweest naar het 

Duitse plaatsje Olpe, waar overigens nog 15 cm sneeuw lag. 

Iedereen heeft geweldige avonturen beleefd tijdens het liften 

en heeft daarna een heel relaxed en gezellig weekend gehad. 

Er zijn veel spelletjes gespeeld, veel mensen hebben verre 

wandelingen gemaakt en er is zelfs van een helling afgesjeesd 

met opblaasbanden. Iedereen heeft fanatiek meegespeeld met 

het ‘Ik-hou-van-Holland’ spel en er zijn veel biertjes 

gedronken. Een geslaagd weekend dus!

Verder is er dit jaar natuurlijk ook weer een ledenweekend 

en tijdens Hemelvaart kunnen we mee op veldweekend. Het 

ledenweekend gaat naar het plaatsje Warnsveld in de buurt 

van Zutphen. Het belooft een leuk weekend te worden en de in-

schrijvingen lopen storm. Het veldweekend gaat dit jaar naar 

Freiburg wat het Toscane van Duitsland blijkt te zijn. Een 

prachtige omgeving voor een heerlijke biologische wandeling 

dus. 

Er staan ons niet alleen weekendjes te wachten. In de zomer 

zal er ook een groep UBVers vertrekken op Buitenlandse reis. 

De locatie is inmiddels bekend: Tsjechië! Een hele week 

kunnen we genieten van dit prachtige land en ik ben benieuwd 

wat de buitenlandsereiscommissie allemaal heeft gepland om 

te gaan doen! 

Na deze veel te lange en strenge winter word ik hartstikke 

blij als ik denk aan alle leuke activiteiten die eraan zitten 

te komen. Ik hoop dat jullie ook zo genieten van het zonnetje 

en wie weet ga je ook wel mee op een van deze gezellige 

weekendjes! 

Liefs,

Lian

|       B E S T U U R S C O L U M N  |

Lente perikelen.

UBV trui
Na lang wachten zijn ze er dan eindelijk, de nieuwe UBV truien! 
Wat zijn ze mooi! In plaats van appeltjes-groen, zijn ze deze keer 
wijn-rood en ze hebben natuurlijk het logo van de vereniging op 
de achterkant. Je kan ze vanaf nu, voor maar 20 euro, op de UBV 
kamer bestellen.

Appelsap
Vanaf nu kan je op de UBV kamer naast de appeltjes van Izaäk 
Westeneng ook zijn appelsap van maar liefst vijf verschillende 
soorten appels kopen. Voor een literfles betaal je het luttele 
bedrag van 1 euro 50. Op de kamer hangt een lijst waar je de 
gewenste hoeveelheid flessen kunt aangeven, de maandag 
daarop zijn deze dan op te halen op de UBV kamer. 

Emailadressen
Voor algemene vragen kun je terecht op bestuur@ubv.info. 

Voor al je vragen over huisvesting of stukjes voor in de 
BioSCOPE:
Vidar Bakker  voorzitter@ubv.info
Voor al je vragen over UBV-activiteiten en de nieuwsbrief:
Lian Smeets  secretaris@ubv.info
Voor al je vragen over financiën:
Stijn van den Bergh  penningmeester@ubv.info
Voor al je vragen over onderwijs:
Tijmen van Loon     vicevoorzitter@ubv.info
Voor al je vragen over sponsoring:
Miriam Loth  vicesecretaris@ubv.info
Voor al je vragen over de boekverkoop:
Sietske van Bentum vicepenningmeester@ubv.info

|        M E D E D E L I N G E N  |

Wil je iets leuks doen naast je studie 
en/of wil je nieuwe biologen leren 
kennen? Deze commissies zijn 
nog op zoek naar nieuwe biologen: 
Werkgroep Botanische Tuinen
Symposiumcommissie
Muziekcommissie
Ötzi
 
Zoekt jou commissie nog nieuwe 
leden? Laat dit weten aan het bestuur! 
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Als je van een bepaalde plek op aarde houdt, dan wil je daar zo 
lang mogelijk doorbrengen. Echte fans van bepaalde plaatsen 
brengen daar hun hele leven door. Anderen gaan nog een stapje 
verder en blijven ook na hun dood lekker op hetzelfde stekje. Zo’n 
soort mens was Ötzi, deze knappe kerel hield zo van de bergen dat 
hij er na zijn dood nog zo’n 3000 jaar is blijven rondhangen. Op de 
grens tussen Oostenrijk en Italië is deze in ijs gemummificeerde 
man gevonden. Net als wij hield deze man van sneeuw, kou, ijs 
en bergen. Door middel van kabelbanen en andere mogelijkheden 
takelt men zich naar boven op de berg om er vervolgens aero-
dynamisch vanaf te zoeven, staande op latten en planken van 
ingenieuze materialen: Wintersport.

Wintersport vond zijn oorsprong echter niet bij Ötzi. Nee het 
fenomeen wat wij vandaag de dag kennen is rond 1850 ontstaan en is 
voorgekomen uit een alternatieve manier van voortbewegen wanneer 
de wegen en paden onbegaanbaar waren voor paard en wagen. In 
1860 is het eerste genie in de Noorse regio Telemark met de uitvinding 
van de ski gekomen, waarna het snel in gebruik werd genomen voor 
een grote variatie aan doeleinden. Van het recreatief glijden en top 
sporten tot het leger, iedereen die ook maar iets met sneeuw en 
bergen te maken had wilde ze. Het is daarom ook niet gek dat eind 
19e eeuw de eerste toeristisch plekken ontstonden waar rijke mensen 
halsbrekende stunts konden uithalen.

De wintersportcommissie, of Ötzi dus, houd zich uiteraard niet alleen 
maar bezig met leuke verhaaltjes over geschiedenis. Nee, jaarlijks 
organiseren wij een super toffe activiteit voor de leden van de UBV 
waarbij we een lange week (8-10 dagen) naar een koude, besneeuwde 
en après-ski gevulde locatie gaan. Afgelopen reis hebben wij ons 
begeven naar het fantastische Briançon en het jaar daarvoor zijn we 
naar La Joue de Loup geweest waar we ook een geweldige week 
hebben gehad. Op het moment bestaat onze commissie uit 5 vijf leden 
wat vrij weinig is om een wintersport mee te regelen en we zijn daarom 
dan ook opzoek naar nieuwe leden. Dus als je geïnteresseerd bent 
meld je aan via het mail adres otziubv@gmail.com.

|  C O M M I S S I E  I N  D E  S P O T L I G H T S  |

Wintersportcommissie

door Lukas Heijdt

Jaarlijks zo’n uitzicht is toch winnen?

Het is nu al een tijdje geleden maar enkele weken terug ging 
de UBV klimmen. Aangezien het georganiseerd werd door de 
sportcommissie was ik als aanstormend commissielid natuurlijk 
van de partij! En onder het motto ‘hoe meer zielen hoe meer 
vreugd’ bracht ik ook mijn vriendin mee. Samen trokken we er 
dan op uit naar de klimmuur in zuilen. 

Daar aangekomen had zich al een groepje verzameld, ondanks dat ik 
vanuit mijn directe omgeving niet veel animo had gehoord waren er 
toch aardig wat mensen van de partij, en dat zorgde voor veel gezel-
ligheid! Toen iedereen er eenmaal was, verzamelde we ons allemaal 
om een instructeur. Want ondanks dat we een aantal doorgewinterde 
klimmers in ons gezelschap hadden, waren de meeste van ons 
groentjes. Na een korte inleiding over hoe we onszelf vastknoopte 
en de ander zekerde gingen we aan de slag. Opgedeeld in groepjes 
van drie mochten we de wand eens even uitproberen. 

Zoals normaal bij indoor-klimmen waren alle grepen andere kleurtjes 
en als je dan gaat klimmen volg je een route en dat zijn dan allemaal 
grepen van hetzelfde kleurtje. Nou, ik kan je vertellen dat we zo 
niet begonnen! Het was de eerste keer omhoog al genoeg denkwerk 
zonder dat je daar over na moest gaan denken. Maar naarmate 
we een beetje de slag te pakken kregen begonnen we al wat 
niveautjes uit te proberen, de één ging wat sneller dan de andere 
en wat moeilijker maar iedereen kwam goed omhoog! En als we vast 
kwamen te zitten waren er altijd genoeg mensen met tips over hoe 
we het beter konden doen. 

Want wij waren natuurlijk niet de enige in de klimzaal. Misschien was 
dat nog wel het mooiste van de hele avond, kijken naar de meest 
onmogelijke capriolen die de ervaren klimmers uithaalden. Terwijl 
ze aan één hand hingen even rustig wat magnesiumpoeder uit het 
speciale zakje aan de riem halen. Alsof het niks was. Er waren 
er zelfs een aantal die op de kop hingen, want jawel ook aan het 
plafond waren de grepen bevestigd. Ikzelf was na twee à drie uurtjes 
klimmen al helemaal uitgeput maar sommigen van ons gingen wel 
door tot elf uur! 

Enthousiast was iedereen zeker. Na dit avontuur heeft menig van 
ons toch wel overwogen om eens een toprope-cursus te gaan doen 
(welke verplicht is wil je zelfstandig kunnen klimmen in Nederland), 
maar ik denk dat het zeker iets is om nog eens een keer te gaan 
doen!

|  U B V  A C T I V I T E I T  |

Klimmen!

door Daphne Jurriens

Levensgevaarlijke capriolen worden uitgehaald op 
de klimmuur.
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|  U B V  A C T I V I T E I T  |

Het jaarlijks terugkerende Open Podium van de Utrechtse 
Biologen Vereniging was ook dit jaar een succes in de Hard Rock 
tempel van Utrecht: de Stairway to Heaven. Utrechtse biologen 
in opleiding waren maandagavond 25 maart 2013 samen met me-
demuzikanten uit het hele land te vinden op het podium voor een 
volle zaal muziekliefhebbers waar uiteenlopende muziekstijlen 
voorbij kwamen.
  
Een van de meest voorbij gekomen reacties deze avond was “ik wist dat 
hij/zij muziek maakte, maar niet dat het zo’n groot talent was”, en dat is 
precies waarom de Muziekcommissie deze avond elk jaar organiseert. 
Het is namelijk de ultieme kans om muzikale kunsten te (laten) zien en 
horen die normaal schuilen onder de “doordeweekse student”. Maar het 
talent was duidelijk aanwezig op het podium, van klassieke stukken op 
de trompet met begeleiding van gitaar tot harde rockbands die menig 
trommelvliezen een tot de volgende dag nog tintelende sensatie gaven.  
  
Grote bands van de avond waren onder andere hard rockband Roadkill, 
alternatieve pop/rockband Fighting Churchill, postmoderne rockband 
Black Panda, instrumentale swingband Steve Wonder en de afsluiter 
van de avond coverband Decoy met voor het eerst live eigen nummers! 
Maar ook de fans van de akoestische en romantische muziek kwamen 
aan hun trekken met de akoestische setting van Glaux, de pianiste 
Esther van Andel, en het gouden duo Maaike L. Hofsommer en Kristel 
van Zuijlen.

De avond was funky, het swingde tot in de late uurtjes en het publiek 
hield de voeten niet meer onder controle door de beats van de nacht 
tijdens dit geslaagde Open Podium van de UBV! Volgend jaar hopen 
we nog meer talenten op het podium te mogen zetten, dus hou de 
nieuwsbrieven van de UBV in de gaten voor updates over activiteit 
georganiseerd door de enige echte Muziekcommissie van de UBV! 

Open Podium UBV
 door Jonno van Vulpen

Fighting Churchill rockt de stage.

Voor deze BioScope heb ik het recept opgeschreven dat ik het 
vaakste eet. Dat komt omdat het een lekkere en makkelijke 
pasta is, die iedereen lekker vind en zowel vegetarisch als met 
vlees gemaakt kan worden (zoals je ziet doe ik er zelf liever 
lekker wat vlees in...). Bovendien kun je er alle restjes groente 
in gooien die je maar overhebt, misschien met uitzondering 
van witlof, zuurkool, boerenkool en andere typisch Hollandse 
groenten. De saus is compleet naar eigen invulling en kun je 
fijn wisselen als je een soort zat bent. Ik zit ondertussen denk 
ik bij smaakvariant 84, zo vaak eet ik pasta. Maar goed, kook 
het en geniet er van! 

- ongeveer 400 gram penne of andere pasta
- 1 of 2 tartaartjes
- 1 chorizo of salami van Stegemans
- 2 uien
- 1 prei
- 1 paprika
- 1 blik ontpitte zwarte olijven
- 1 flinke of 2 kleine pot(ten) pastasaus naar keuze
- eventueel een courgette
- Italiaanse kruiden
- olijfolie
- peper
- strooikaas

Begin met het snijden van de chorizo in blokjes en de tartaartjes in 
stukken van duimgrootte. Bak de chorizo vervolgens op hoog vuur 
in een koekenpan. Zet ondertussen een flinke pan water met wat 
zout op voor de pasta. Terwijl je de chorizostukjes aan het uitbakken 
bent snipper je de uien, en snij je de andere groenten zoals je ze 
het lekkerst vind. Doe als de chorizo een beetje uitgebakken is de 
stukken tartaar erbij en bak zo door tot je het roze van de tartaartjes 
net niet meer kunt zien. Doe dan de ui erbij en zet je het vuur wat 
lager zodat de ui rustig kan fruiten. Doe de pasta in de kookpan. 
Als de ui mooi glazig is mogen de andere groenten erbij. Als de 
pasta bijna al dente is kunnen de pastasaus en de olijven bij de 
koekenpan. Warm deze lekker op en gooi er de kruiden en peper 
door. Giet de pasta af, roer de saus erdoorheen en serveer direct. 
Bestrooi rijkelijk met strooikaas. Veel eetplezier!

|  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |

Pasta Pimpolini
door Yaro Laenen
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Onlangs hebben wij met veel plezier het bestuur van de Utrechtse 
Biologen Vereniging ontvangen bij ons in Sneek. Een jaarlijkse 
traditie, die we graag in ere houden!

Met trots vertellen we ons verhaal, laten we ons bedrijf zien en genieten 
we gezamenlijk van onze producten. De verzameling UBV T-shirts 
groeit hiermee ieder jaar, jullie hebben zowaar een eigen ‘stapel’ 
in onze kast! Het doet me goed te weten dat jullie al zo lang onze 
Beerenburg schenken en nog altijd met zoveel plezier. Er zijn vele 
Beerenburgers, ieders met zijn eigen smaak en verhaal, zo houden 
we de markt Beerenburg goed in stand. Dat moet ook. Dat jullie kiezen 
voor de Beerenburg van de Weduwe Joustra maakt blij! Graag gaan 
we hiermee door en verstevigen we onze bijzondere BiologenBeeren-
burgBand hier ieder jaar mee! 

Als zesde generatie van dit bijna 150 jaar oude familiebedrijf, heb ik 
het grote genoegen om de familietraditie voort te mogen zetten. Sinds 
1864 wordt er in hartje Sneek Weduwe Joustra Beerenburg gemaakt. 
Op naar ons 150-jarig jubileum, wat we in 2014 groots gaan vieren. 
Trots op het feit dat het mogelijk is om nog steeds in hetzelfde pand, 
hetzelfde product binnen dezelfde familie te maken. Inmiddels maken 
we allang niet meer alleen Beerenburg, maar veel meer ‘lekkers’ en 
vertellen we ook het verhaal van zes generaties Weduwe Joustra, wat 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Dit is een uniek en belangrijk 
onderscheid voor en op de Nederlandse markt. Met behoud van al het 
oude, gaan we de toekomst innovatief en positief tegemoet!

Blijf genieten van de Weduwe en weet dat jullie, en niet alleen het 
bestuur, ten alle tijden van harte welkom zijn bij ons in Sneek! 

Tsjoch op de Utrechtse Biologen Vereniging!

Met een Friese groet,

Heleen C. Sonnenberg
6e generatie

|  U b e e t j e V  |

Wolkom in Snits

Na het succes van de vorige Weerwolven van Wakkerdam 
avond kon een vervolg niet uitblijven. Er verzamelden zich 
bijna 20 biologen in de UBV kamer om mee te doen aan dit spel. 
Weerwolven teisteren het normaal zo rustige dorp Wakkerdam, 
iedere nacht weer worden er mensen vermoord door de 
weerwolven. De burgers hebben er genoeg van gaan proberen 
de weerwolven te elimineren. 

Gesteund door de ziener, die meer te weten kan komen over de andere 
dorpsbewoners, en de heks die de weerwolven kan dwarsbomen 
door de doden te wekken en de dorpelingen kan helpen door 
een andere verdachte te vermoorden met een van haar drankjes. 
Iedereen in het dorp heeft een plaats, zo zijn er door cupido twee 
geliefden aangewezen die alles op alles zullen zetten om samen te 
blijven leven, of de dorpsgek die maar niet ophoudt met praten als 
hij door de dorpelingen wordt weggestemd. En wat te denken van 
het sletje? Iemand die nooit in zijn eigen bed slaapt, maar iedere 
nacht bij iemand anders gaat liggen. Treffen de weerwolven haar 
lege bed of komen ze haar als extraatje tegen bij een ander? En na 
alle nachtelijke avonturen moet overdag de burgemeester de orde 
terugbrengen. Als leider van de burgers moet hij zijn dorpelingen 
helpen om alle weerwolven uit het dorp weg te sturen. Krijgen 2 
mensen in de stemronde een gelijk aantal stemmen, dan bepaalt hij 
wie het dorp moet verlaten. Maar wie van je medeburgers is er te 
vertrouwen? Het stille meisje dat niet zo veel zegt, maar wel achter 
elkaar twee weerwolven uit het spel weet te krijgen, of moet je de 
meer ervaren spelers geloven, zij die het spel door en door kennen 
en het hoogste woord hebben?

Tijdens de WeerwolvenVMB zijn er drie spelrondes geweest. Bij 
het eerste spel hebben de weerwolven gewonnen. Doordat de bur-
gemeester tijdens de laatste seconden van zijn leven de weerwolf 
aanwees als zijn opvolger, was het voor de gewone burgers niet 
meer te winnen. In het laatste spel werd voor mij pas echt duidelijk 
hoe gevaarlijk het sletje kan zijn voor de weerwolven, door aan het 
begin van het spel meteen 2 van de 3 weerwolven aan te wijzen en 
de rest van de burgers mee te krijgen in deze verdenkingen, maar 
die niet te pakken is omdat ze nooit thuis is ’s nachts.

Een gezellige avond vol met weerwolven, pizza, sletjes, geliefden, 
gekken en burgemeester.

|  U B V  A C T I V I T E I T  |

WeerwolvenVMB
door Anne Broekema
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|          F O T O V E R S L A G  |

Liftweekend
door Vidar Bakker

Het was weer een geslaagd liftweekend met bijzondere ontmoetingen en chique auto’s. Ook al was de afstand deze 
keer vrij laag (280 km), toch bleek de locatie verassend moeilijk te bereiken. Bovendien werkte het weer ook niet 
geheel mee waardoor sommige programma onderdelen geschrapt moesten worden. Gelukkig werden er al gauw 
alternatieven gevonden en heeft iedereen zich alsnog prima vermaakt.

Het zooitje ongeregeld dat de uitdaging 
aandurfde.

Deze bijzondere deelnemers wilde 
ik jullie niet onthouden.

De ‘winnaars’ bleken achteraf 
op te zijn gepikt door een 
stel oud-sportcie leden die 
voor de grap op vrijdag 
morgen in Utrecht op jacht 
gingen naar lifters.

En dan kom je aan en ligt 
er zomaar 15cm sneeuw..

…Het logische gevolg.
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|  F o t o  v a n  d e  m a a n d  |

door David Verhoef
Deze spin vond ik midden in de nacht in de afvoer van de keuken tijdens mijn vakantie in Italie. Het is waarschijnlijk een Hogna radiata en 
behoort tot de wolfspinnen. Het schijnt dat deze soort veel voorkomt in zuid Europa en veel gevonden worden in droge stenen huizen. Laat het 
nu net zijn dat ik die vakantie in een stenen huisje verbleef! Deze spinnen verschuilen zich meestal overdag en jagen in de nacht.

Elke maand een leuke, mooie, grappige of ontroerende biologische foto. Foto’s kunnen door iedereen (verbonden aan het departement Biologie) 
worden ingezonden. De fotocommissie van de UBV bepaalt  de winnaar. De winnaar krijgt zijn foto in het formaat 20 x 30 cadeau, gesponsord 
door Foto de Zavel. Digitale foto’s opsturen naar ubvfotocie@gmail.com

UBV 23 April 
Alternatieve masterdag: Al bijna klaar met je 
bachelor, maar heb je nog geen flauw benul 
wat je vervolgens moet doen? Kom dan naar de 
alternatieve masterdag.

UBV 24 t/m 26 April 
UBV Toneel: Ook dit jaar heeft de toneelgroep 
van de UBV weer een fantastisch schouwspel op 
poten gezet. De titel luidt: Moord in de Kerststal. 
Dus dat beloofd flink spannend te worden. Voeg 
daar een flinke portie humor aan toe en je hebt 
een recept voor succes.  

UBV 26 t/m 28 April 
Ledenweekend: Dit joar geet het ledenweekend 
noar Warnsveld. Dat bunt randje achterhoek, 
oftewel tied om te goan boerengolven en savonds 
høken. Dad is toch machtig mooi wah?

UBV 29 April 
Lezing Jelle Reumer: Een lezing over het bestaan 
van zeemonsters. Dat spreekt toch tot ieders 
verbeelding? En zoals gewoonlijk bedraagt de 
entreeprijs slechts één luttele euro. Daar ga je op 
de vrijmarkt lang niet zoiets moois voor vinden. 

UBV en Alcmaeon 1 Mei 
Symposium: Voor dit symposium hebben we de 
handen ineen geslagen met UFSW Alcmaeon. De 

titel luidt: Vrije wil? De sprekers van de avond zijn 
Dick Swaab, Jan Derksen en Herman Philipsen. De 
verwachtingen zijn hoog gespannen. Dus wees 
erop tijd bij om je kaartje te bemachtigen. 

UBV 2 Mei 
Bierproeverij: Voor de echte fijnproever 
organiseert de borrelcommissie een bierproeverij. 
Dat betekent kwalitatief genieten van de 
goudgele rakker in al zijn vormen.

UBV 8 Mei 
Pré-Galaborrel: In pak komen mag, maar hoeft 
niet. Je date meenemen mag, maar hoeft niet. 
Biertje drinken mag, maar hoeft niet. Een heus 
voorproefje van het echte werk op 29 mei.

UBV 9 t/m 12 mei 
Veldweekend: Het veldweekend van de UBV is 
een ultieme combinatie tussen gezelligheid en 
wetenschap. We gaan dit jaar naar het Toscane 
van Duitsland, i.a.w. Freiburg een paar goede 
bergschoenen zou dus niet misstaan. 

UBV 14 Mei  
PUT: Deze editie van de PUT draait het allemaal 
om de foute muziek. Een uitgelezen kans om 
ongegeneerd mee te brallen met de klassiekers 
van de Backstreet Boys, Britney Spears of aQua. 

UBV 15 Mei 
Filmnacht: Naast het vertoon van een toffe film, 
zullen de leden van de borrelcie op deze avond 
ook hun culinaire talenten ter beschikking stellen. 
Ohmnomnom.

UBV 16 Mei 
Stijldansworkshop: Quizvraagje: Voor, links, 
links, links, achter, rechts, rechts, etc. Welke 
dans is het? Het antwoord op deze vraag wordt 
gegeven tijdens de stijldansworkshop.

UBV 21 Mei 
Perudotoernooi: Tijd voor een van de meest 
zenuwslopende toernooien van het jaar. 
Wie beschikt er over de beste pokerface en 
bluftalenten en mag zich voor een jaar Koning/
Koningin Perudo noemen? 

UBV 22 Mei 
Ksjot Feest: Twee keer per jaar verhuist het UBV 
feest van de Poema naar deze knusse locatie 
aan de Oudegracht en elke keer blijkt weer dat 
minder ruimte niet perse minder feest betekent. 
Er zijn echter wel minder kaartjes beschikbaar 
dan bij een Poema feest dus wederom: wees er 
op tijd bij!


