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Je kent het wel, het 
moment waarop je 
eindelijk de naam 
van die ene acteur 
van die ene film 
herinnert (het was 
Ian McKellen) of, 
iets biologischer, 
die ene naam van 
dat enzym in dat 

bepaalde proces. Het Aha! moment.

Toen Archimedes met zijn benen in bad stond en 
zag hoe het water was gestegen, wist hij hoe hij 
kon bewijzen dat de kroon van de koning echt van 
goud was gemaakt. Schreeuwend rende hij door de 
straten ‘Eureka!’ (‘ik heb het gevonden!’). 

Er is al veel onderzoek gedaan naar dit soort 
epifanies. Proefpersonen krijgen drie woorden 
te zien en moeten het verband ertussen zien te 
vinden. Bij een aha-moment lukt het de mensen om 
ver-gerelateerde informatie bij elkaar te brengen. 
Er worden nieuwe verbanden gemaakt tussen 
bestaande kennis. Het blijkt dat in dit kleine moment 
van inzicht een specifiek deel van de hersenen 
hevige activiteit vertoond namelijk de rechter 
temporale lob. Nu we weten waar de regulatie zich 
bevindt zou het in de verre toekomst misschien 
mogelijk zijn om de aha-momenten te forceren door 
dit gedeelte van de hersenen te stimuleren. Het is 
wel een beetje ver doorgedacht, maar toch een leuk 
idee als we allemaal een klein knoppenkastje met 
een draadloze verbinding met je rechter temporale 
lob hebben. Als je even een nieuw inzicht nodig 
hebt: *klik* Oja! Dat was het!

Deze maand leren we meer over een ziekte in de 
hersenen: ALS (p.10). Maar we hebben ook iets 
luchtigere onderwerpen. Zo kun je lezen hoe het 
kan dat uilen hun hoofd zo ver om kunnen draaien 
en wat nu precies het grootste organisme van de 
wereld is (p. 14) En natuurlijk ook deze week weer 
een leuke puzzelpagina met prijsvraag!

Veel leesplezier!

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

Aha!
Lange tijd is biodiversiteit het 

concept geweest waarmee natuur werd 

beschermd. Dat zal waarschijnlijk niet 

lang meer duren. 

Voor biologiestudenten is biodiver-

siteit van alle tijden, maar dat is 

niet zo. De term is in de jaren 80 

van de vorige eeuw gemunt, om een 

krachtiger argument te vinden om 

natuur te beschermen. Het gaf naam 

aan de Conventie voor biodiversiteit 

in 1992 in Rio de Janeiro, waar heel 

veel landen het (eerste) biodiversiteitsverdrag sloten. Daarna 

zijn er wereldwijd vele conventies, verdragen, strategieën en 

wetten onder de vlag biodiversiteit opgesteld. En er is ook veel 

ecologisch onderzoek met die titel getooid.

Maar het concept verliest zijn kracht. De meeste Nederlanders 

waarderen natuur als groene omgeving om te genieten, te sporten 

of anderszins te recreëren. Slechts een kleine minderheid is 

geïnteresseerd in specifieke soorten en andere concrete natuur-

verschijnselen. 

In het beleid heeft de term echter geleid tot prioriteit voor 

het beschermen van soorten. Vanuit een Calimerogevoel zwak te 

staan tegenover economische bedreigingen hebben natuurbescher-

mers gezocht naar de sterkst mogelijke wettelijke instrumenten. 

Intrinsieke en andere waarden van de biodiversiteit vormden 

daarvoor de basis. 

Ondernemers voelden zich, al dan niet terecht, beknot in hun 

mogelijkheden voor ontwikkeling. Het leidde tot steeds meer 

weerstand tegen het beschermen van soorten. En daarmee tegen 

biodiversiteit. Ambtenaren, wetenschappers en andere experts 

kunnen goed overweg met een term als biodiversiteit, maar gewone 

burgers zegt het niet zo veel. Zij willen groen om te wandelen, 

fietsen, sporten, picknicken of om een feestje te vieren.

Het begrip biodiversiteit staat symbool voor de vervreemding 

tussen burgers enerzijds en overheid en wetenschap anderzijds 

als het gaat om de groene leefomgeving. Om dat groen te behouden 

hebben natuurbeschermers een ander verhaal nodig dan het bio-

diversiteitsverhaal. In het maatschappelijk debat over het 

Nederlandse natuurbeleid is dat verhaal, en het strikte be-

schermingsregiem dat daarbij hoort, inmiddels op zijn retour. 

Er is een ander verhaal nodig. Bijvoorbeeld over de ‘grote vijf’ 

van Nederland. Over wat mensen bindt met natuur. Wandelingen 

in de natuur zijn de bron geweest voor belangrijke filosofische 

beschouwingen zoals van Petrarca, Rousseau en Nietzsche. Zo 

groot hoeven die natuurverhalen niet te zijn. Ze mogen ook gaan 

over de kleine verhalen van wat mensen meemaken tijdens hun 

wandelingen. Over de momenten van geluk, maar wellicht ook over 

hun zorgen over het verlies van natuur.

Jos Dekker

|        W E T E N S C H A P P E L I J K E  C O L U M N  |

Einde biodiversiteitsverhaal
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Onderwijs is één van de kerntaken van een universiteit, 

in feite is de universiteit vele jaren geleden als on-

derwijsinstelling gestart. Later is daar het onderzoek 

bijgekomen als kerntaak en pas heel recent wordt ook 

valorisatie, dit is het te gelde maken van onderzoek, 

als een kerntaak beschouwd. Van de 3 huidige kerntaken 

durf ik te stellen dat onderwijs de belangrijkste is, 

ook al wordt daar vaak anders over gedacht. Immers, met 

fantastisch onderzoek kun je beroemd worden en geniet 

je aanzien in de universitaire wereld en valorisatie 

van het onderzoek levert geld op waarmee weer nieuw 

onderzoek kan worden gestart. Maar iedereen moet zich 

goed realiseren dat een goede onderzoeker gevormd wordt 

door het onderwijs. Dus zonder goed onderwijs geen goed 

onderzoek.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat het onderwijs bij 

biologie goed is, we leiden niet alleen goede onderzoe-

kers op maar ook veel biologen die andere belangrijke 

posities in de maatschappij bekleden, waarbij niet zozeer 

het bioloog maar wel het academicus zijn belangrijk 

is. Maar goed onderwijs wil niet zeggen dat het niet 

beter kan, daarom moeten we ook voortdurend streven naar 

verbetering. Die verbeterstappen kunnen klein zijn, zodat 

ze nauwelijks worden opgemerkt, maar soms zijn ze groot 

en hebben ze een grote impact. Het komende studiejaar 

zullen we relatief grote veranderingen in het onderwijs 

gaan realiseren. Voor een deel is dat nodig omdat al 

het onderwijs bij de UU flexibeler moet worden, om te 

beginnen in periode 3 in het eerste studiejaar 2013. De 

vergroting van de flexibiliteit is een goede zaak, zo wordt 

het mogelijk gemaakt voor studenten om iets verder te 

kijken dan de eigen discipline. De implementatie hiervan 

in 2013 is een keuze van de faculteit Bètawetenschappen 

en niet van ons, maar we moeten het wel uitvoeren. Dat 

betekent een grote verandering van het curriculum in het 

eerste jaar. Verder bleek uit evaluaties van de huidige 

eerstejaars cursussen dat er een aantal zaken verbeterd 

zouden kunnen worden. Daarom is na uitvoerig overleg 

besloten dat we in 2013 beide zaken gaan combineren; 

we introduceren een flexibel timeslot, we maken minder 

cursussen verplicht en we voeren verbeteringen door waar 

nodig. In de jaren daarna kunnen we op het nieuwe rooster 

voortbouwen en de inhoud van de cursussen, indien nodig, 

stap voor stap verbeteren. Bovendien kan de nieuwe opzet 

gemakkelijker aangepast worden aan veranderingen die 

van buitenaf worden opgelegd (zoals bijvoorbeeld een 

verdere flexibilisering). Het uiteindelijke doel is om 

goede academisch gevormde biologen af te leveren die 

op een relatief gemakkelijke manier een plek weten te 

vinden op de arbeidsmarkt, en dat Utrecht, meer nog 

dan nu, bekend wordt als “the place to be” wat betreft 

biologieonderwijs. Met de inzet van allen gaat dat zeker 

lukken wat mij betreft.

Johannes Boonstra

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

Over onderwijs gesproken VICI-beurs voor Ronald de Vries
Aan bioloog dr.ir. Ronald de Vries is een Vici-beurs toegekend. 
Deze subsidie van het NWO is bestemd voor zeer ervaren 
onderzoekers die een vernieuwende onderzoekslijn 
hebben ontwikkeld. De Vries is verbonden aan Biologie in 
Utrecht via het Centraal Bureau voor Schimmelculturen 
van het KNAW. Hij doet onderzoek naar de toepassing 
van schimmels in de bio-based economie, mede door de 
verschillen tussen schimmels gedetailleerd te omschrijven. 
 
Verlenging Paulien Hogeweg
De aanstelling van prof. dr. Paulien Hogeweg als honorair 
hoogleraar is nogmaals verlengd tot 2014. Door deze verlenging 
behoudt zij tevens het recht om tot 2019 als promotor op te 
treden. Vanuit haar leerstoelgroep Theoretical Biology and Bio-
informatics doet Hogeweg onderzoek naar de interactie tussen 
genetische en dynamische processen tijdens de morfogenese.

Huisvesting Kruytgebouw 
Binnenkort zal de toegang tot de verdiepingen 2 t/m 8 in 
het Kruytgebouw buiten kantooruren (tussen 18.00-08.00 
uur) alleen mogelijk zijn met een XS-pas (vanuit de liftkern). 
Iedereen met een geautoriseerde XS-pas heeft toegang tot 
deze verdiepingen en het Biologie-secretariaat is nu bezig het 
XS-passenbestand op te schonen. Alle medewerkers hebben 
een XS-pas en zullen die in de avond bij zich moeten hebben. 
Voor studenten die onderzoeksstages lopen binnen de Biolo-
giegroepen zullen XS-passen ter beschikking worden gesteld. 
Toegang tot de ruimten voor opslag van -80C° vriezers bij 
calamiteiten blijft mogelijk en loopt buiten kantooruren (zoals 
gebruikelijk) via de portierdienst.

|  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 Tisja Daggers

Verbleking koraal opnieuw in kaart gebracht

Een recente studie laat zien wáár klimaatverandering kan leiden tot het frequenter en groot-
schalig verbleken van koraal. Dit is mogelijk doordat koraalriffen niet alleen verbleken door 
oceaanverzuring, maar ook door stijging van oceaantemperaturen. De enzymsystemen die 
bescherming bieden tegen te hoge zuurstofconcentraties in zooxanthellae, de algen die in 
symbiose leven met cnidaria, kunnen dan verstoord raken. Ook via andere mechanismen 
kunnen hogere temperaturen zorgen voor het verbleken en mogelijk afsterven van koraal. 
Dankzij de ruimtelijke variatie in watertemperaturen weten we dat gebieden in de West-Indische 
oceaan, Frans Polynesië en het zuidelijke gedeelte van het Great Barrier Reef tijdelijke refugia 
kunnen bieden voor de hoge diversiteit aan soorten die voorkomen in koraalriffen. 
 
In 1998 leidde het verbleken van koraal tot een verlies van 16% van het koraal wereldwijd. 
Vanaf 2045 zal 74% van het koraal wereldwijd jaarlijks bloot komen te staan aan deze verhitte 
omstandigheden, als antropogene CO2-emissies volgens de huidige trend blijven stijgen. 

Referenties
Hooidonk, R. et al., 2013. Temporary refugia for coral reefs in a warming world, Nature Climate Change. Online gepubliceerd 
24-02-2013 op nature.com

Koraal afkomstig uit Tarawa, 
Kiribati, een eilandengroep in 
de Pacifische Oceaan

Zwitserse regering steunt GMO onderzoek

De Zwitserse regering gaat een permanent beveiligd gebied financieren voor onderzoek naar genetisch gemodificeerde 
organismen (GMO). Dit bleek nodig omdat in het verleden velden waar experimenten met genetisch gemodificeerde gewassen 
plaatsvonden werden vernield door activisten. 
 
Het gebruik van GM gewassen is controversieel, en daarom is het in de Europese wet vastgelegd dat wetenschappers de 
precieze locaties van GMO velden altijd openbaar moeten maken. Dit heeft sinds 2010 geleid tot meer dan 100 protesten en 
vandalisme in de EU. Het aantal GMO gerelateerde onderzoeken in de EU is mede daardoor gedaald van zo’n 250 per jaar 
in de jaren ’90 tot minder dan 50 in 2011. Om het uitvoeren van GMO experimenten eenvoudiger te maken stelt de Zwitserse 
regering nu tot 2017 €600.000 per jaar beschikbaar voor de beveiliging van een gebied van drie hectare. Dit om te voorkomen 
dat, zoals recent regelmatig gebeurde, onderzoekers meer dan 70% van hun verkregen fondsen uitgeven aan beveiliging. 

Referenties
http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/02/switzerland-creates-secure-test-.html?ref=hp

Antibiotica-resistente bacteriën lijken op 
primitieve levensvorm

Vier miljard jaar geleden, vlak nadat de aarde genoeg 
was afgekoeld voor het ontstaan van leven, waren 
er primitieve cellen die geen eiwitsysteem kenden en 
slechts een dun lipide membraan hadden. De meeste 
bacteriën die we nu kennen hebben een celwand, een 
structuur die zo veelvoorkomend is dat deze het doelwit 
is van antibiotica. Veel soorten bacteriën kunnen 
overschakelen naar een vorm zonder celwand, dat ze 
daarmee resistent maakt voor antibiotica. Dit wordt 
de L-vormige staat genoemd, en deze zou wel eens 
kunnen lijken op de structuur van primitieve cellen.  
Uit recent onderzoek blijkt dat de L-vormige 
bacteriën zich kunnen delen door meer vetzuren 
in het celmembraan te produceren, waardoor de 
oppervlakte van het membraan ten opzichte van het 
volume toeneemt. De cel raakt hierdoor uit balans, 
wat ten grondslag ligt aan de celdeling. Hoewel nog 
niets bekend is over het onderliggende mechanisme, 
legt het onderzoek een basis voor verdere studies 
naar hoe L-vormige bacteriën ziekten veroorzaken 
en hoe primitieve cellen hebben kunnen bestaan 
vóór de explosie van bacterieel leven 4 miljard jaar 
geleden. 

Referenties
http://phys.org/news/2013-02-early-primordial-cells-evolve.html

Slaapwandelen onderschat

Vier procent van de volwassen 
slaapwandelt wel eens. Recent 
onderzoek wijst uit dat slaapwande-
len negatieve effecten kan hebben 
op de gezondheid en zelfs gepaard 
kan gaan met gewelddadig gedrag. 
 
Bij een groep van 100 mensen die 
slaapwandelen werd een hogere 
frequentie gevonden van slaperig-
heid overdag, slapeloosheid, de-
pressiviteit en symptomen van angst 
vergeleken met een controlegroep. Binnen de groep slaapwande-
laars deed 22.8% dit nachtelijks en 43.5% wekelijks. Bovendien had 
58% van de groep wel eens gewelddadig gedrag vertoond tijdens 
het slaapwandelen, waarbij in 17% van de gevallen de slaapwande-
laar dan wel de bedpartner letsel opliep dat medische zorg vereiste. 
Het gaat hierbij onder andere om kneuzingen, neusbloedingen en 
botbreuken. Factoren die zowel de frequentie als de lengte van 
het slaapwandelen doen toenemen zijn stressvolle gebeurtenis-
sen, sterke positieve emoties en slaapgebrek. Daarentegen leiden 
drugs- of alcoholgebruik of intensieve fysieke inspanning ’s avonds 
tot een lagere frequentie van het slaapwandelen. Uit het onderzoek 
blijkt dat slaapwandelen vaak niet gediagnosticeerd wordt, maar 
wel een grote impact kan hebben op het dagelijks leven.  

Referenties
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/02/130228155845.htm
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Vanaf september 2013 is iedere nieuwe 
student aan de Universiteit Utrecht 
gematched aan zijn of haar opleiding. 
Het doel hiervan is het verlagen van het 
uitvalpercentage in het eerste jaar van de 
studie, of zoals het College van Bestuur 
het verwoordt: ‘zo snel mogelijk de juiste 
student op de juiste plek te krijgen’.

De Universiteit Utrecht heeft het laagste 
uitvalpercentage van alle universiteiten 
in Nederland, maar wil dit percentage nog 
verder omlaag krijgen. In het onderwijs-
model BaMa 3.0 (zie box) is matching 
opgenomen als belangrijk instrument om 
dit doel te bereiken. Momenteel stopt zo’n 
25 tot 30% in het eerste jaar, voornamelijk 
omdat de studie niet blijkt aan te sluiten bij 
de verwachtingen van studenten. Begin dit 
collegejaar werd bekend gemaakt dat alle 
aankomend studenten vanaf nu moeten 
deelnemen aan matching. Maar wat houdt 
dat in? Het betekent dat je vóór aanvang van 
je studie naar een matchingsactiviteit van je 
opleiding bent geweest, waardoor je je een 
representatief beeld hebt kunnen vormen 
van wat het betekent om die opleiding te 
doen, en of de opleiding aansluit bij jouw 
interesses en capaciteiten. 

Het matchingstraject
Wanneer een student zich dusdanig heeft 
georiënteerd dat hij denkt te weten wat hij 
wil studeren, schrijft hij zich vóór 1 mei in 
via Studielink. De student ontvangt dan 
direct een matchingsformulier van de 
betreffende opleiding, waarin onder meer 
wordt gevraagd naar diens motivatie en ver-
wachtingen van de studie. Daarna krijgt de 
student een uitnodiging om een matchings-
dag bij te wonen. Deze staan voor de gehele 
Bètafaculteit gepland op 19 april, en 25 juni. 
Hoe de matchingsactiviteit eruit ziet verschilt 
per studie. Sommige opleidingen kiezen 
bijvoorbeeld voor twee halve dagen, zodat 
studenten een terugkeermoment hebben 
en ze daardoor hun mate van vooruitgang 
kunnen evalueren. Wanneer de student 
heeft deelgenomen aan het matchingstra-
ject, is hij welkom bij de opleiding. Door het 
traject te doorlopen heeft hij namelijk bewust 
een zorgvuldige afweging kunnen maken of 
deze studie voor hem de juiste keuze is. Als 
hij dan nog steeds voor deze opleiding kiest, 
is de kans groter dat hij dat met plezier doet 
en met succes zijn bachelordiploma haalt.

Matching bij Biologie
Iedere opleiding is grotendeels vrij in hoe 
zij de matchingsactiviteit vormgeeft, maar 
er zijn een aantal spelregels. Zo moeten de 
deelnemers huiswerk thuisgestuurd krijgen 
dat ze vooraf dienen te maken, en krijgen 
ze een toets op de dag zelf. Binnen de staf 
van Biologie is een team van knappe koppen 
hard aan het werk om een mooi programma 
in te richten, dat representatief is voor de 
Utrechtse Biologie. Dit is nogal een uitdaging 
gebleken, mede door het brede karakter 
van het vakgebied en de vele richtingen 
die in Utrecht mogelijk zijn. Uiteindelijk is 
gekozen voor het overkoepelende thema 
evolutie, zodat de diverse onderdelen van 
de dag in een gemeenschappelijke context 
kunnen worden geplaatst. In het voorlopige 
programma krijgen deelnemers een artikel te 
lezen als huiswerk, en krijgen ze op de dag 
zelf een hoorcollege, werkcollege, practicum 
en een toets. De dag wordt afgesloten met 
een evaluatie. Het merendeel van deze 
werkvormen wordt kleinschalig georga-
niseerd, zodat de aankomend studenten 
alvast de kans krijgen hun studiegenoten te 
leren kennen.

Uitzonderingen
Niet alle UU-opleidingen doen aan 
matching; er zijn een paar uitzonderingen. 
De studies met loting en/of selectie hanteren 
geen matching. Voorbeelden hiervan 
zijn Geneeskunde, Diergeneeskunde en 
Farmacie. Biologie wordt veelal als tweede 
keuze opgegeven bij deze studies. Voor 
deze studenten is het dus ook belangrijk dat 
zij deelnemen aan de Biologie-matching. 
Speciaal voor hen en voor late beslissers is 
een laatste matchingsdag op 23 augustus 
gepland, wanneer de uitslag van de loting 
bekend is. Op www.uu.nl/matching staat 
welke opleidingen matching hanteren en 
welke een andere procedure hebben.

Veelgestelde vragen
“Is de matchingsdag hetzelfde als een 
meeloopdag?” Nee. Een meeloopdag is 
vrijblijvend en vindt meestal plaats in de 
oriënterende fase, vaak in 4-, 5- of 6-VWO. 
Een matchingsdag is verplicht en vindt pas 
plaats wanneer je je hebt ingeschreven 
via Studielink. Je hebt dan dus al min of 
meer een afgewogen keuze gemaakt. 
“Kan ik bij meerdere opleidingen naar 
een matchingsdag?” Ja. Je kunt naar 
een matchingsdag wanneer je je voor die 
opleiding hebt ingeschreven op Studielink. 
“Mag de universiteit mij weigeren naar 
aanleiding van mijn prestaties op de 
matchingsdag?” Nee. Matching is geen 
selectie. Wanneer je hebt deelgenomen 
aan de matchingsdag is de keuze geheel 
aan jou. De opleiding kan je wel uitnodigen 
voor een adviesgesprek naar aanleiding 
van je prestaties of de antwoorden op je 
matchingsformulier.

Referenties
www.uu.nl/matching

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

Matching: de juiste student op de juiste plaats
door Saskia Kliphuis

De video op de UU homepage vertelt 
aankomend studenten alles wat ze moeten 
weten over matching

BaMa 3.0
BaMa 3.0 is het nieuwe onderwijs-
model van de Universiteit Utrecht, 
bedoeld om de positie van de UU 
in het wetenschappelijk onderwijs 
verder te versterken. Ze maakt deel 
uit van de prestatieafspraken die 
gemaakt zijn met het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
BaMa 3.0 bestaat uit 6 deelprojecten, 
te weten een Uniform jaarrooster; 
Matching, selectie en begeleiding; 
Verbreding/flexibilisering eerste 
jaar; Didactiek en toetsing; Ho-
noursprogramma’s; Professionele 
ontwikkeling en carrière in onderwijs. 
Matching behoort dus tot één van 
deze deelprojecten. In de komende 
jaren zullen ook de andere deelpro-
jecten aan de orde komen. Lees op 
de UU website wat de doelstellingen 
zijn van het onderwijsmodel 3.0.
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|  L A Z A R U S  O R G A N I S M E N  |

“Hij [Jezus] liep naar het graf, een spelonk 
met een steen voor de opening. Hij zei: 
‘Haal de steen weg.’ Daarna riep hij: 
‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode 
kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten 
in linnen gewikkeld, en zijn gezicht 
bedekt door een doek. Jezus zei tegen de 
omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat 
hem gaan.”  - Johannes 11:1-54. 

Zo wekt Jezus Lazarus, een net overleden 
man (“Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 
dagen!”) tot leven. Als één van de bekendste 
wonderen van Jezus wordt “Lazarus” ook 
in de context gebruikt van iets dat weer tot 
leven komt nadat er gedacht was dat het 
dood was, niet in de laatste plaats in de 
biologie. Zo is er een Lazarusteken, waarbij 
een persoon die hersendood is in een soort 
kniepreesreflex zijn armen omhoog gooit 
en weer gekruist laat vallen op zijn borst, 
als een Egyptische mummie, wat wijst dat 
de hersenen weer activiteit krijgen. Ook is 
er het Lazarus-taxon, van een uitgestorven 
organisme dat opeens weer terugkeert 
– dat kan zijn doordat het opeens weer in 
het fossiele archief opduikt nadat het lang 
daaruit verdwenen was, maar ook “uitge-
storven” organismen die vandaag de dag 
nog vrolijk rondlopen! Maar kunnen ménsen 
weer tot leven gewekt worden? Jezus zien 
we pas weer als we allemaal doodgaan, dus 
als je ook geen Boeddhist wil worden, zijn er 
dan alternatieven?

Stap 1: Doodgaan
Als we willen begrijpen hoe we weer tot 
leven gewekt zouden kunnen worden, 
moeten we eerst begrijpen hoe we 
doodgaan. En dat is een lastige – je hebt 
namelijk ook een goede definitie voor leven 
nodig. Het ophouden van de hartslag was 

lange tijd de definitie voor dood zijn, maar 
nu wordt er vaak klinisch over hersendood of 
biologische dood gesproken; dat gebeurt als 
de elektrische activiteit in het brein ermee 
ophoudt. Hiermee zijn ook al problemen 
gemoeid: veel biologische processen in 
het lichaam gaan door als de activiteit in 
het brein meetbaar uitvalt, en niet het hele 
brein is nodig om iemands bewustzijn intact 
te houden. Dit zorgt voor een probleem voor 
dokters, en veel landen hebben dan ook ver-
schillende wettelijke maatstaven om iemand 
“legaal dood” te verklaren. Vaak komt het 
neer op het stoppen van de functies van de 
hersenen, hart en longen.

Stap 1a: Niet begraven worden!
In de 18e en 19e eeuw was er een ontzettende 
angst om dood verklaard te worden terwijl 
je dat niet was – anekdotes over mensen 
die “tot leven kwamen” op het bed van 
het lijkenhuis of bij de nachtwake. Edgar 
Allan Poe schreef erover, Antoine Wiertz 
schilderde het. Dit nam zulke vormen aan 
dat er “veilige” grafkisten werden gemaakt 
met daarin een touwtje om een belletje te 
laten rinkelen, een vlaggetje op te steken, of, 
in extreme gevallen, vuurwerk af te schieten. 
In Duitsland werden er glazen kisten 
gemaakt die elke dag werden gecheckt 
door een wachter, en zodra het lijk begon 
te rotten, lieten ze de kist in het graf vallen. 

Stap 2: Bewaard blijven
Als je weer tot leven gewekt wil worden, 
is het fijn als al je onderdelen nog vast 
zitten en niet gerecycled is door maad of 
schimmel. Gelukkig is hier een oplossing 
voor: bevriezing. Als je weefsel erg koud 
maakt stoppen zo goed als alle chemische 
en enzymprocessen daarbinnen, wat schade 
voorkomt en het weefsel goed houdt. 
Jammer genoeg is het compleet invriezen 
van mensen of dieren niet omkeerbaar 

met de moderne technologie, maar er zijn 
instanties, zoals de American Cryonics 
Society (ACS), die het toch proberen. 
Iedereen (met een portemonnee die dik 
genoeg is) kan seconden na de legale 
dood zijn of haar bloed laten vervangen  
door vervangende vloeistof die tegen lage 
temperaturen kan en in een soort geavan-
ceerde koelkast goed gehouden worden. 
In Nederland, een plaats in Colorado, zijn 
een aantal mensen zo opgeslagen, en hier 
worden dan ook jaarlijks de Frozen Dead 
Guy Days gehouden, waar grafkistraces en 
ander vertier worden verzorgd.

Stap 3: Wederopstanding!
Zover allemaal gelukt? Mooi! Jammer 
genoeg is de wetenschap nog niet zover 
om je tot leven te wekken, dus blijf nog 
maar even rustig liggen. Als je geen 
Turritopsis nutricula1 bent gaat het toch 
lastig worden: als je echt dood bent sterven 
ook alle lichaamsdelen af, waarmee ook alle 
biologische processen ermee ophouden. 
Deze zou je dus allemaal weer op gang 
moeten krijgen om weer levend te worden. 
De ideeën van de ACS en andere cryonisme-
instuten zijn dan ook zwaar bekritiseerd en 
pseudo-wetenschap genoemd – de kans dat 
iemand in zo’n koelkast tot leven kan worden 
gewekt is minimaal.  “Ik loop elke dag langs 
het opgezette lichaam van de oprichter van 
de universiteit”, zegt Steve Jones, geneticus 
in Londen, “Het idee van onsterfelijkheid 
is veel ouder, en bovendien een stuk 
goedkoper.”. Jammer, maar helaas. Kajafas, 
hogepriester in het boek van Johannes, had 
bovendien nog een ander goed argument: 
“‘Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het 
in jullie eigen belang is dat één man sterft 
voor het hele volk, zodat niet het hele volk 
verloren gaat.”

Referenties
American Cryonics Society, http://www.americancryonics.
org/
Australian Museum, Safety Coffins, http://australianmu-
seum.net.au/ 
God, De Bijbel (het Nieuwe Testament), 150 na Christus
Randell, T., Medical and legal considerations of brain 
death, Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2004

1 De onsterfelijke kwal! Zie ook BioSCOPE van april 2010 
in het online archief.

Lazarus of: Hoe overleef ik mijn sterven?
door Michiel de Groot

Maar ik lag net zo lekker 

Opslag van de ACS.
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Ten oosten van het Chinese vasteland ligt 
een eiland dat onder de meeste mensen 
bekend staat als dat land waar speelgoed, 
oortjes en schoenen gemaakt worden: 
Taiwan. Behalve fabrieken, die sinds de 
opmars van China lang niet meer allemaal 
in gebruik zijn, herbergt het land echter 
nog veel meer. Ten eerste een hele mooie 
geschiedenis en cultuur en ten tweede 
- en dit zal de lezers van de BioSCOPE 
waarschijnlijk wat meer boeien: een 
enorme schat aan natuurgebied. 

De westkust van Taiwan is nog redelijk dicht-
bevolkt, maar de rest van het eiland bestaat 
voornamelijk uit natuur. Het land beschikt 
dan ook over maarliefst vijf grote Nationale 
Parken en twee eilanden die in hun totaliteit 
ook gezien worden als Nationale Parken. 
Het klimaat in Taiwan verschilt officieel van 
gematigd tot tropisch, de klimaatgrens loopt 
namelijk letterlijk over het eiland en is ook 
te bezoeken (niet dat het heel spannend is, 
want de natuur trekt zich maar weinig aan 
van de grens), maar reëler is om het klimaat 
subtropisch te noemen. In de zomer kan 
het erg heet zijn en ga je er ooit naartoe, 
is het dan ook aan te raden om in de winter 
te gaan, dan is het er ongeveer 15 tot 20 
graden.

Omdat Taiwan een eiland is, begint je reis in 
de hoofdstad: Taipei. Taipei lijkt in niets op 
welke Europese stad dan ook en voordat je 
de natuur gaat ontdekken, moet je eigenlijk 
een paar dagen de tijd nemen om de stad 
te verkennen. Bezoek minstens: de 101 (i 
ling i): de op een bamboestengellijkende 
één na hoogste toren ter wereld, Chiang 
Kai-Shek memorial, de Longshan tempel, 
de slangensteeg (niet voor mensen met 
aanleg voor depressies, wat daar gebeurt, 
is niet diervriendelijk), de KTV om karaoke 

te zingen met vrienden, de wijk New York 
New York en je moet minstens een keer 
uren in de rij hebben gestaan om bij Din Tai 
Fung te kunnen eten: een op een Chinese 
McDonalds-lijkend restaurant waar je 
heerlijke dumplings kunt eten: deegbolletjes 
gevuld met soep en vlees of groente (de 
Din Tai Fung keten kent faam over heel de 
wereld en is afkomstig uit Taipei). Na Taipei 
kun je kiezen wat je doet: wil je cultuur, 
tempels en monniken, dan moet je de 
westkust bezoeken. Ben je biologiestudent: 
dan moet je de oostkust bezoeken (hoewel 
er aan de westkust ook mooie natuur is). 
In heel Taiwan zie je weinig westerlingen, 
maar aan de oostkust, waar letterlijk maar 
twee grote wegen zijn, zie je helemaal nooit 
westerlingen. Houd er dan ook rekening 
mee dat niemand Engels spreekt. Zorg dat 
je of met een gids reist of met een vriend die 
Mandarin spreekt, anders kom je nergens. 

Taroko Gorge
Taroko Gorge bestaat grotendeels uit ona-
angetaste natuur. Het is ontstaan doordat 
limestone, dat eigenlijk versteend sediment 
is, onder invloed van grote druk en hoge 
temperatuur veranderde in marmer. Toen 
zeventig miljoen jaar geleden de zeebodem 
omhoog werd geduwd en er bergen 
onstonden, kwamen de lagen van marmer 
meer verticaal te staan dan hoe ze oorspron-
kelijk gevormd zijn, namelijk horizontaal. 66 
miljoen jaar later knalde de Filippijnse Zee 
plaat en de Euraziatische plaat tegen elkaar 
aan en werden de bergen hoger en kwam 
het marmer dat ondertussen alweer overdekt 
was met nieuwe lagen ander gesteente 
weer meer aan de oppervlakte te liggen. 
Vervolgens erodeerde grote delen van de 
bergen weg door regen en waterstromen, 
waardoor valleien ontstonden. 

Taroko Gorge is een van Taiwans grootste 
nationale parken en herbergt 152 vogel-
soorten waarvan 14 soorten die alleen op 
Taiwan voorkomen, minstens 15 soorten 

amfibieën, 302 soorten vlinders, 46 soorten 
grote zoogdieren (denk aan de zwarte beer, 
apen, wilde zwijnen en verschillende soorten 
hertachtigen), 35 soorten reptielen en 21 
soorten zoetwatervissen. Diep in de bergen 
is de Cryptobranchus japonicus te vinden: 
een ‘giant salamander’ soort die de ijstijd 
nog heeft meegemaakt. Door de grote hoog-
teverschillen en gevarieerde bodems komen 
er in Taroko gorge behalve interessante en 
gevarieerde diersoorten ook maarliefst 2093 
soorten vasculaire planten voor waarvan er 
132 zeldzaam of bedreigd zijn. Er zijn bergen 
van meer dan 3000 meter hoog en daar kom 
je onder andere alpine plantensoorten tegen 
als Coniferen en Juniperus scopulorum 
(jeneverbes). Verder komt bijvoorbeeld ook 
dwergbamboe voor, een rododendron soort 
en verschillende bloemplantjes. De planten 
groeien op rotsen en moeten soms nogal 
kunstige posities aannemen om in leven te 
blijven, dat geeft het geheel een nog bijzon-
derdere aanblik. 

Na de meest zeldzame rotsformaties, de 
verschillende diersoorten en de enorme 
plantendiversiteit denk je dat je alles wel 
zo’n beetje gehad hebt, maar nee! De 
bossen van Taiwan herbergen nog veel meer 
verrassingen. Oorspronkelijk leefden er 
namelijk helemaal geen Chinese kolonisten 
op Taiwan, maar Aboriginals. Dichtbij de 
wegen zijn stammen te vinden die hun 
leefgemeenschap hebben opengesteld voor 
toeristen (denk aan Chinese en Japanse 
toeristen, want nogmaals witkoppen zul je 
er niet zien), maar diep in de binnenlanden 
leven nog stammen die nooit iets van de 
rest van de wereld hebben meegekregen. 
Kijk dus behalve voor beren, tyfoons en 
aardbevingen ook uit voor menseneters als 
je bossen van Taiwan in trekt!

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

Taiwan
door Lisa Rijnbeek

Taiwanese makaak
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Mendeliaanse overerving: een term die 
niet weg te denken is uit de biologieboe-
ken. We hebben allemaal Gregor Mendels 
erwtenexperimenten langs zien komen, 
en uitentreuren kruisingsdiagrammen 
getekend. Deze maand gaan we in de 
Geschiedenis van de Biologie in op de 
monnik achter de erwtenplanten. Het 
grootste deel van Gregor Mendels gepu-
bliceerde werken gaat over meteorologie. 
Als enthousiast bijenimker heeft hij per 
ongeluk een ras killer bees gefokt. Hij 
was abt van een Augustijner klooster, en 
leraar op een middelbare school. Maar 
zijn werk over de hybridisatie van de erwt 
was de aanleiding voor zijn eeuwige roem 
als de eerste die de wetten van de erfelijk-
heid doorzag.

Op 22 juli 1822 ziet in Heinzendorf, 
Oostenrijk, een boerenzoon het levenslicht. 
In zijn vroege leven is Johann Mendel 
vooral bezig met tuinieren en bijen houden 
op de boerderij van zijn familie. Maar het 
is een slimme jongen, en een oplettende 
priester ziet zijn academische potentie. 
Op advies van de priester gaat Johann, 
ondanks de lage stand van de familie, 
naar het gymnasium. Wanneer hij in 1840 
klaar is gaat hij doorstuderen aan de 
universiteit van Olmütz, waar hij zich met 
natuurkunde en filosofie bezighoudt – één 
van zijn professoren, Johann Karl Nestler, 
is geïnteresseerd in erfelijke eigenschappen 
van dieren en planten. Als enige zoon in de 
familie Mendel is het eigenlijk de bedoeling 
dat Johann het boerenbedrijf overneemt. 
Hij ontkomt aan die toekomst door na zijn 
afstuderen bij het klooster van Altbrünn in de 
leer te gaan, waar hij de voornaam Gregor 
toegewezen.

Verbonden aan het klooster van Altbrünn, 
dat een goede reputatie voor cultureel en 
wetenschappelijk onderzoek heeft, ontpopt 
de jonge Gregor Mendel zich tot een 
uitstekende leraar op de plaatselijke school. 
Wanneer nieuwe wetgeving hem verplicht 
een lerarenexamen te doen blijkt dat toch te 
lastig voor de nerveus aangelegde Mendel, 
en hij zakt tot twee keer toe. Voor bijscholing 
moet hij terug naar de universiteit; ditmaal 
studeert hij in Wenen. Hij richt zich net als 
in Olmütz vooral op natuurkunde, maar komt 
ook in aanraking met de botanist Franz 
Unger. Bij hem leert Mendel over microscopie 
en de anatomie en fysiologie van planten. 

Weer terug in Altbrünn krijgt Mendel van de 
abt toestemming voor een groot project om 
hybridisatie te onderzoeken. Tussen 1856 
en 1863 onderzoekt hij in de kloostertuin 
maar liefst 29.000 erwtenplanten (Pisum 
sativum). Hij richt zich op zeven eigenschap-
pen met elk twee varianten, waaronder vorm 
en kleur van de erwt, lengte van de stengel 
en kleur van de bloem. Mendel bestuift 
elke plant handmatig met een penseeltje 
om zeker te stellen dat de juiste planten 
gekruist worden, en houdt door nummering 
nauwkeurig bij welke nakomelingen elke 
kruising voortbrengt.

In de tweede helft van de 19e eeuw overheerst 
de theorie van blending inheritance 
(gemengde overerving), maar uit de experi-
menten van Mendel blijkt iets anders. Een 
kruising tussen een witbloemige en een 
paarsbloemige erwtenplant levert geen lila, 
maar paarse nakomelingen op. En bij het 
kruisen van die nakomelingen met elkaar 
krijgt Mendel gemiddeld drie paarse, en één 
witte plant. Hij verklaart deze verhouding 
door dominante en recessieve ‘potentieel 
vormende factoren’ die we tegenwoordig 
liever ‘genen’ noemen. Door de verhouding 
3:1 als 1:2:1 te schrijven klopt hij met een 
binomiale vergelijking, waarbij de kans 
op beide eigenschappen 0.5 is. Wanneer 
Mendel ook combinaties van twee eigen-
schappen bekijkt, kloppen de verhoudingen 
nog steeds met dit idee: hij concludeert dat 
de eigenschappen onafhankelijk van elkaar 
overerven. Bij Franz Unger heeft Mendel de 
celtheorie meegekregen. Hij past die toe op 
zijn experimentele vindingen, en concludeert 
dat de ‘potentieel vormende elementen’ in 
de cellen van het stuifmeel en de stamper 
verschillend zijn. Deze wetmatigheid heet de 
splitsingswet.

Mendel zelf weet dat hij iets belangrijks op 
het spoor is, maar gelooft dat zijn ideeën 
alleen gelden voor bepaalde soorten of 
eigenschappen. Wel ziet hij in dat zijn 
vindingen mogelijk met de evolutionaire 
geschiedenis van planten te maken kunnen 
hebben. In 1866 publiceert Mendel zijn 
onderzoek in Verhandlungen des natur-
forschenden Vereines in Brünn. Het werk 
wordt wijd verspreid, maar niet belangrijk 
geacht. Pas rond 1900 wordt het herontdekt 
door drie onderzoekers, maar de echte 
voorvechter van de Mendeliaanse ideeën is 
de Brit William Bateson; hij is ook degene 

aan wie we de termen ‘genetica’ en ‘allel’ 
te danken hebben. Omdat Charles Darwin 
en zijn aanhangers geloven dat evolutie 
door geleidelijke veranderingen komt terwijl 
Gregor Mendels experimenten uitwijzen 
dat eigenschappen discreet overerven, 
worden Darwinisme en Mendelisme eerst 
als onverenigbaar gezien. In de jaren ’20 en 
begin ’30 van de twintigste eeuw weet een 
aantal biologen waaronder R.A. Fisher ze te 
combineren tot de evolutionaire populatiege-
netica zoals we die nu kennen.

Het mooie aan het onderzoek van Mendel 
is dat hij, anders dan zijn voorgangers, niet 
alleen de eerste generatie nakomelingen 
(F1) maar ook de tweede (F2) onderzocht. 
Verder kwam het goed uit dat hij discrete 
eigenschappen bekeek die door één 
enkel gen bepaald werden. De enorme 
hoeveelheid kruisingen die Mendel deed 
geven zijn onderzoek statistische geloof-
waardigheid. De haast perfecte opzet van 
zijn onderzoek heeft wel geleid tot kritiek: 
Mendel zou gefraudeerd hebben om zijn 
resultaten perfect met zijn theorie te laten 
kloppen. Of zijn experiment too good to be 
true was laten we maar even in het midden; 
zijn resultaten waren namelijk keurig netjes 
reproduceerbaar, en Gregor Mendel blijft 
dus de verdiende vader van de moderne 
genetica.

Referenties
Encyclopædia Britannica. Gregor Mendel, <http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/374739/Gregor-Mendel> 
(2013).
Hartl, D. L. & Orel, V. What did Gregor Mendel think he 
discovered? Genetics 131, 245 (1992).
Weber, B. H. & Depew, D. J. Natural selection and 
self-organization. Biol Philos 11, 33-65, doi:10.1007/
bf00127471 (1996).
http://en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel (geraadpleegd 
op 06-03-13)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mendelian_inheritance 
(geraadpleegd op 06-03-13
http://www.zephyrus.co.uk/gregormendel.html

Gregor Mendel: de monnik met zijn erwten

|        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 Sarah Wells
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We zijn onderhand allemaal een keertje 
aangestaard door de mensen op tv (of in 
een bushokje) die ons grimmig mededelen 
te zijn overleden. De oorzaak: ALS. Maar 
wat houdt deze ziekte eigenlijk in? 

ALS (Amyotrofe laterale sclerose) is een 
neuromusculaire ziekte waarbij (motorische) 
zenuwcellen langzaam afsterven. Dit 
heeft tot gevolg dat spieren gedeeltelijk 
of helemaal niet meer werken. De eerste 
symptomen zijn vaak vaag, beginnend 
bij onhandigheid zoals het steeds vaker 
omstoten van voorwerpen. Op het eerste 
gezicht lijkt de ziekte dan ook helemaal niet 
ernstig, maar de symptomen veranderen al 
snel: veel patiënten belanden binnen een 
korte periode in een rolstoel. Langzaamaan 
raakt heel het lichaam verlamd, en zodra de 
ademhalingsspieren ophouden met werken 
sterft de patiënt. Dit gaat erg snel, want de 
meeste patiënten overlijden 3 tot 5 jaar na 
diagnose van ALS. 

De ziekte heeft meestal geen invloed op het 
verstand. Ook tast de ziekte de zintuigen, 
darmen en blaas meestal niet aan. Afgezien 
van het uitvallen van motorische spieren 
gebeurt er meestal dus niet zo veel. Hoe 
de ziekte zo selectief alleen een specifieke 
groep neuronen aanvalt is niet bekend. 
Ongeveer 10% van de patiënten heeft een 
erfelijke vorm van de ziekte. Men denkt dat 
het ontstaan van de ziekte een samenloop is 
van verschillende genetische en omgevings-
factoren. 

Om het allemaal wat ingewikkelder te maken 
bestaan er verschillende vormen van ALS, 
wat eigenlijk een verzamelnaam is voor een 
groep ziekten. Het verschil zit hem in de 
neuronen die uitvallen. Zo vallen bij typische 
ALS zowel de motorische neuronen in het 
ruggenmerg als motorische neuronen in de 
hersenen uit. Het uitvallen van neuronen kan 
ook op slechts een van deze twee locaties 
voorkomen, of bijvoorbeeld alleen die van 
de gezichtsspieren vallen uit. Dit maakt de 
toekomst voor patiënten zeer onzeker: er is 
geen enkele manier om te weten of je nog 
lang zult leven, en tot hoeveel je in die tijd 
nog in staat zult zijn. Ook vallen in enkele 
gevallen niet-motorische neuronen uit, 
waardoor patiënten bijvoorbeeld een vorm 
van dementie kunnen ontwikkelen. 
Er bestaat een vorm van de ziekte die minder 
snel verloopt:  PSMA (Progressieve Spinale 

Musculaire Atrofie). Wat precies het verschil 
tussen in de oorzaak van deze ziekte en die 
van ALS is eveneens onbekend. Mensen die 
de diagnose PSMA krijgen leven over het 
algemeen een stuk langer, om vervolgens 
op latere leeftijd alsnog ALS te ontwikkelen 
en daaraan te sterven. 

Het stellen van de diagnose is erg lastig, en 
het duurt vaak lang voor een patiënt weet 
wat er daadwerkelijk aan de hand is. Elk jaar 
krijgen ongeveer 500 mensen in Nederland 
de diagnose ALS, waarvan de meesten 
tussen de 40 en 60 jaar oud zijn. Er bestaat 
ook een vorm die op jonge leeftijd ontstaat 
(in de tienerjaren) en trager verloopt, maar 
dit komt minder vaak voor. Elk jaar overlijden 
er zo’n 500 patiënten, en er is tot nu toe geen 
goed medicijn tegen de ziekte. Riluzol is een 
medicijn dat de levensduur van patiënten met 
gemiddeld 3 maanden verlengt, maar dat is 
eigenlijk niets. De oorzaak van de ziekte is 
grotendeels onbekend, en onderzoek naar 
de ziekte verloopt moeizaam. 

Het verhaal van iemand die we allemaal 
kennen, Stephen Hawking, maakt de 
onzekerheid die de ziekte met zich mee 
brengt zeer duidelijk. Hij kreeg op zijn 21ste 
de diagnose ALS, en hem werd verteld dat hij 
voor zijn 25ste zou overlijden. Al snel belandde 
ook hij in een rolstoel, maar desondanks de 
ziekte maakte hij zijn doctoraat af. In 1985 
raakt hij zijn stem kwijt, wat leidde tot de 
ontwikkeling van de bekende computerstem 
die hij sindsdien gebruikt. Dit kwam echter 
niet door ALS, maar door een longontsteking 
en de operatie die nodig was om hem te 
redden. 
Stephen Hawking is zeer lang actief gebleven 

in de natuurkunde, en hij heeft veel bereikt. 
Dit terwijl doctoren hem altijd hebben verteld 
dat hij geen toekomst had. Afgelopen januari 
is hij 71 geworden, en leeft hij voor een ALS 
patiënt dus al ontzettend lang. Hij is hierin 
een uitzondering. Hoe is dit mogelijk? 

Hoe lang het nog zal duren voor we deze 
vraag kunnen beantwoorden weet niemand. 
In het huidige onderzoek word hard gezocht 
naar de oorzaak van, en een medicijn tegen 
deze verschrikkelijke ziekte. Er is al langer 
bekend dat het ontstaan van de ziekte iets 
te maken heeft met de opstapelen van 
eiwitten in de hersenen. Soms is dit erfelijk, 
maar soms ook niet. Onlangs is een gen 
gevonden waarin mutaties leiden tot een 
groot deel van de kenmerken van ALS, 
maar dit onderzoek geeft nog steeds geen 
eenduidige oorzaak, noch een medicijn 
voor de ziekte. Verder wordt er ook gezocht 
naar een goede biomarker: een substantie 
(vaak een eiwit) die een duidelijke indicatie 
geeft of iemand de ziekte heeft of niet. De 
diagnose zou dan eerder kunnen worden 
gesteld, en onderzoek zou in een vroeger 
stadium kunnen worden uitgevoerd. 

Uiteindelijk zal dit wellicht leiden tot het 
vinden van de oorzaak van de ziekte en het 
genezen van patiënten. Het duurt echter 
nog zeer lang voordat het zover zal zijn. 
Onderzoek verloopt traag, het financieren 
hiervan verloopt moeizaam en intussen 
blijven de patiënten snel overlijden. Zij 
kunnen nu niets meer doen dan hopen. 

Referenties
http://www.stichting-als.nl
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http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=stephen-
hawking-als
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Ik ben inmiddels overleden
door Valerie Buijs

Stephen Hawking
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What defines a good scientist? Should 
society determine the scientific agenda? 
What would you do with outliers in your 
data? During your masters you probably 
stumbled upon some of these questions. 
The course MasterMind, within the master 
program of Environmental Biology (EB), 
provides a stage for discussing these 
questions with your peers. MasterMind 
was originally set out as a pilot course 
within the Master program of Environ-
mental Biology. However, the future state 
of the course is unclear, as the organizers 
have (nearly) finished their PhD or spend 
a lot of time for research abroad and are 
thus unable to frequently organize the 
meetings Now, we can look back at 1.5 
years of monthly meetings and analyze 
whether the course succeeded and 
should be continued.

Intention
The course was set up and coordinated by 
Dr. Bjorn Robroek (E&B) and Dr. Mieke de 
Wit (EvP), and Drs. Joost Keuskamp (E&B). 
“The idea for MasterMind was born because 
we felt that although our master students 
get really good scientific training, it doesn’t 
necessarily include so-called ‘academic’ 
training. With our own students, we had the 
feeling they often struggled putting their 
research in context, and we thought it would 
be a good idea to provide students with a 
platform to express and present their own 
experience. That’s why we as non-staff 
members decided to set up this course. 
Although, the course needed to be more then 
that; it needed to be a type of Master class. 
We wanted students to think of the relevance 
of their work and to see their work also from a 
social perspective, to critically discuss their 
peers’ research (with a very broad input of 
scientific views), and to help them to develop 
academic thinking skills they would need in 
order to understand challenging concepts. 
We wanted to challenge the students to 
think of themselves as scientists, and to 
explore the relationships between scientists 
and society. Furthermore, we wanted to 
provide a platform on which students had 
the opportunity to talk to people represent-
ing different jobs in plant science, other 
than solely academia. As such, MasterMind 
is one of few courses within Environmental 
Biology that can help you with your career 
orientation. Inevitably, such a course can 
only succeed with the participation of an 

enthusiastic group of students. That really 
worked out well with this group of students, 
but the group remained too small to keep 
inviting speakers from renowned institu-
tions outside the University. Last meetings, 
therefore, were much more focused on 
discussions on the link between science and 
society. The students themselves proposed 
what they found to be important issues and it 
seemed to really inspire them. Exactly what 
we had intended with this course.” Dr. Bjorn 
Robroek.

Students’ opinion
Mastermind proved to be a real success 
according to students who attended the 
course:
Ester V (EB, ENRM) - You think you know 
what to do as a scientist. You carry out your 
research, perform your analysis and publish 
an article. By means of in-depth discussions, 
in which everything can be said, a scientist’s 
role is critically viewed in this course. After 
Mastermind I was dazzled with the influence 
one has as a scientist. In my opinion 
Mastermind should not be missing in the 
education of every student at the university, 
even if they don’t want to become a scientist. 

Annemarijn (EB, ENRM) - In my opinion the 
monthly appointments of the Mastermind 
course are really inspiring. Since, you 
are able as a student to influence the content 
of the meetings; it can really add something 
to your knowledge. Also subjects that are not 
in line with your own focus do give a broader 
insight. Personally, I especially liked the 
presentations and discussions with profes-
sionals experienced in several sectors with 
a background in biology. During the time of 
writing a thesis, it is a really good distraction 
and change of routine but it does not take a 
lot of time, therefore I can highly recommend 
this course. 

Despina (EB, ENRM) - I really enjoyed par-
ticipating in the course, firstly because of its 
structure which was in the form of seminars 
and not a lecture-like program. The students’ 
input was possible, motivated and facilitated 
by the organizing staff. During MasterMind, 
we had the chance to discuss matters that 
concern a lot of us, regarding our future 
choices and route. It was really helpful to 
have this insight and opinions of people 
working in- and outside the university 
environment. MasterMind for sure helped 

me answer some questions that otherwise I 
could not have the opportunity to do so. 

Concluding
Given these statements, one can say that 
MasterMind met up with its intentions and 
succeeded. It motivated students to look 
beyond their own work with a critical view 
and to relate their work to that of their peers. 
The structure of MasterMind is different 
from other master courses, by the way skills 
are developed during the course. It can be 
recommended for every EB master student 
and it should definitely be continued in the 
oncoming years. The concept is there, all 
it needs is someone that will continue this 
course.

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

Master with a mastermind!
door Martine Kox
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At the beginning of this month, the 
newspapers were brimming over with 
excitement: the first ever infant has been 
functionally cured from the human immu-
nodeficiency virus (HIV). The patient, a 
two-year-old girl from Mississippi, has an 
HIV-positive mother, and at birth the girl 
too had HIV. The baby’s doctor treated her 
with a combination of three antiretroviral 
drugs that is standard in adults, but risky 
to give a newborn. Now, two years later, 
the child appears free from HIV infection, 
even after having stopped treatment. 
Optimists say that this case could open 
up prospects for HIV-positive children 
around the world, but the case needs to 
be investigated further before rushing to 
such hopeful conclusions.

When a pregnant, HIV-positive woman came 
into University of Mississippi Medical Center 
in Jackson, Mississippi, her doctor, Hannah 
Gay, was disappointed to discover that this 
mother-to-be had not received antiretroviral 
medication or prenatal care.  Knowing that 
this made her baby extremely susceptible to 
infection, Dr Hannah Gay, a paediatric HIV 
specialist, chose to treat the baby girl with a 
strong mix of antiretroviral drugs at 30 hours 
of age, even before the result of her blood 
tests had come in. The drug cocktail Gay 
gave her patient consisted of zidovudine, 
lamivudine, and nevirapine, a mix far more 
aggressive than the zidovudine, lamivudine, 
and coformulated lopinavir–ritonavir mix that 
is customary in infants. The latter is adminis-
tered to newborns as a preventive measure, 
but Dr Gay chose to treat the child. She 
made a risky decision, but when the baby’s 
blood tests came back positive her decision 
seemed justified.

After a week, the child was switched to the 
more usual medicine prescribed to infants 
with HIV. Mother and child were discharged, 
and had no contact with the hospital until the 
girl had reached two years of age. It turned 
out that for some reason, the baby girl had 
not received her medicine since she was 
18 months old. When her HIV levels were 
tested, Dr Hannah Gay was astonished to 
discover that the virus had disappeared. 
This is when she contacted Dr Deborah 
Persaud of the Johns Hopkins University 
School of Medicine in Maryland. Dr Persaud 
was able to administer a more sensitive test, 
and found less than 20 copies/mL of the 

HIV virus and no HIV-specific antibodies in 
the child’s blood, making her ‘functionally 
cured’. The only case of a structural cure is 
the well-known Berlin patient, who received 
a bone marrow transplant from a donor with 
a mutation in the white blood cell surface 
receptor CCR5, used by HIV to enter the 
target cell. A functional cure, however, 
occurs when the HIV virus is present, but 
in concentrations too low to cause any 
symptoms – when less than 40-75 copies/
mL are found.

Experts in the field warn that we must 
be cautious in drawing conclusions from 
this case, and wonder whether the child 
was really infected. Both Dr Gay and Dr 
Persaud confirmed the infection at birth 
multiple times, although it must be said that 
the mother’s viral load was extremely low 
considering she had not been treated. Dr 
John Frater of the HIV Eradication Group at 
Oxford University notes: “Only time will tell if 
the virus will eventually come back. They’ve 
used very sophisticated tests to look for virus 
in the blood, but it can also hide elsewhere 
in the body.” He is referring to the capacity 
of HIV to lie dormant: it can hide out in 
many types of tissue including brain, heart 
and kidney. Next to antiretroviral medicine, 
drug developers are also looking into the 
possibility of ‘flushing out’ viral copies from 
these reservoirs.

If the Mississippi child was infected during 
labour, the virus did not have much time to 
replicate before she received her medicine, 
and the drugs in this case acted merely 
preventively. But if she was infected in utero, 
as Dr Gay believes from the early positive 

HIV test results, the medicine truly treated 
the girl. Dr Persaud said, “Our next step is to 
find out if this is a highly unusual response to 
very early antiretroviral therapy or something 
we can actually replicate in other high-risk 
newborns.” Even if this case is too singular 
to give hope for a cure, it definitely has a 
promising outlook for dealing with paediatric 
HIV. Persaud hypothesises that the early 
administration of the aggressive drug 
cocktail was an essential factor. In Africa, 
most children of HIV-infected mothers are 
tested for the virus only at six weeks of age. 
If the early drug administration really made 
the difference, it is almost certain that it will 
become a globally recommended course of 
action in high-risk infants. But until more 
research is done on both this child and other 
HIV-infected newborns, this is just one very 
lucky girl.
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Baby ‘cured’ of HIV
by Sarah Wells

Dr Hannah Gay, the paediatric HIV 
specialist who treated the girl
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De vlinderstichting, een club gevormd 
door mensen die geïnteresseerd zijn 
in vlinders en vlinders een warm hart 
toedragen. Onbewust zie ik meteen een 
excentrieke Engelsman die wit afsteekt 
tegen een met zon overgoten frisgroen 
bebloeide weide en die huppelend 
zwaaiend met een vlindernetje achter een 
(om zijn kleine afmetingen niet zichtbare) 
vlinder aan gaat. De vlinderstichting is 
echter veel meer dan een stel freaks die 
vlinders vangen en oppinnen. 

De vlinderstichting is, zoals de naam al doet 
vermoeden, een stichting die zich richt op 
het behoud van vlinders en van, zoals de 
naam wat minder doet vermoeden, libellen. 
Al vanaf de oprichting in 1983 is het doel 
om er voor te zorgen dat vlinders en libellen 
die in Nederland voorkomen hier ook voor 
kunnen blijven komen.  Om dit te bereiken 
wordt er veel informatie verzameld, niet in de 
laatste plaats door zelf onderzoek te doen. 
Hiervoor vergaren de leden gigantische hoe-
veelheden aan waarnemingen. Deze worden 
vooral via sites als waarneming.nl door 
vele vrijwilligers worden aangedragen. Zo 
wordt onderzocht welke vlinders en libellen 
waar, wanneer en in welke hoeveelheden 
voorkomen om zo in de gaten te kunnen 
houden hoe het met de vlinders in bepaalde 
gebieden gaat. Verder wordt onderzocht 
hoe het komt dat het minder goed gaat met 
bepaalde vlinders en wat er gedaan zou 
kunnen worden om de achteruitgang tegen 
te gaan. Bovendien wordt ook kennis over 
de leefwijze van vlinders verzameld, want 
ook dit kan gebruikt worden om te weten 
wat er gedaan moet worden om soorten te 
helpen overleven.

De gevonden kennis wordt getoond op de 
site, maar ook in het blad van de stichting die, 
toepasselijk, vlinders  heet. In dit tijdschrift 
dat elke drie maanden uitkomt zijn verslagen 
te lezen van projecten en onderzoeken die 
gedaan zijn door de stichting. 
Daarnaast heeft de stichting een bibliotheek 
met 10.000 boeken en 35.000 artikelen over 
vlinders en libellen. Deze zijn alleen bij de 
stichting zelf op ‘kantoor’ in te zien. 

In opdracht van het ministerie van EL&I (te-
genwoordig het ministerie van economische 
zaken) en samen met het CBS wordt onder 
de namen landelijk meetnet vlinders en 
landelijk meetnet libellen  de vlinder- en 

libellenstand in Nederland in de gaten 
gehouden. Bovendien is er een rode lijst 
libellen  en een rode lijst dagvlinders. Van 
de 54 soorten dagvlinders die in Nederland 
voorkomen zijn er 14 ernstig bedreigd en 
slechts 23 helemaal niet bedreigd. De 
afgelopen 50 jaar zijn 17 soorten helemaal 
uit het Nederlandse landschap verdwenen. 

De stichting kan altijd hulp gebruiken. Dit 
kan op verscheidene manieren. Bijvoorbeeld 
door waarnemingen door te sturen. Wanneer 
je een keer toevallig een vlinder spot kan je 
dit doorgeven, maar je kan ook intensiever 
waarnemen, door goed op te letten en alle 
soorten te noteren die je ziet. Deze gegevens 
zijn heel nuttig om een idee te krijgen hoe 
het met de vlinderstand in Nederland gesteld 
is. Er zijn ook mogelijkheden om onderzoek 
(als afstudeerproject) te doen of te helpen 
met veldwerk voor bepaalde onderzoeken.

Ben je wat praktischer van aard of heb je 
groene vingers dan kan je ook je tuin, indien 
je die hebt, vlindervriendelijk maken. Waar 
houden vlinders dan zo al van? Nectar! 
Op de site van de vlinderstichting is een 
heuse vlinderplanten-top-50 te vinden. 
Plant verschillende van deze planten in de 
tuin. Het liefst in de zon en zorg bovendien 
dat er beschutting is zodat de vlinders niet 
wegwaaien. Om de vlinders de barre winter 
door te helpen kan je een vlinderkastje 
ophangen. Hierin kunnen vlinders goed 
beschut de winter door komen. Al blijkt 
wel dat vlinders alleen gebruik van maken 
wanneer zich geen andere kleine hoekjes en 
gaatjes in bijvoorbeeld schuurtjes voordoen. 
Ook de libellen kunnen geholpen worden. 
Hiervoor zou je, wanneer je echt gemotiveerd 
bent, een vijver kunnen aanleggen. Dit is vrij 
essentieel voor het aanlokken van libellen 
aangezien ze water nodig hebben voor 
hun voortplanting. De vijver moet dan wel 
werkelijk van nut zijn. Zo moet die meer dan 

80 cm diep zijn, verschillende waterplanten 
bevatten en niet geheel in de zon liggen. 
Ook hierover is meer informatie te vinden op 
de site van de vlinderstichting.  

Naast activiteiten om vlinders en libellen 
te beschermen houdt de stichting zich ook 
met het onder de aandacht brengen van 
deze dieren. Via de site kan, bijvoorbeeld, 
contact opgenomen worden om koolwitjes te 
bestellen voor in de klas, kleurplaten of hele 
lespakketten voor basisschool of voortgezet 
onderwijs. Op de site en via de stichting 
is verder veel informatie te verkrijgen. 
Wanneer de informatie die je wilt niet op de 
site staat, kan er altijd contact opgenomen 
worden en kan er ingekeken worden in de 
eigen bibliotheek. 

De stichting breekt een lans voor misschien 
wel de mooiste dieren die er in Nederland 
rond vliegen door ze onder de aandacht 
te brengen van het publiek, onderzoek 
naar ze te doen, advies te geven om ze te 
helpen en er voor te zorgen dat dit allemaal 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden. 
Bovendien beschikken ze over ontzettend 
veel informatie en houden ze de informatie 
up-to-date door actief eigen onderzoek. 
Ik kan iedereen aanraden op zijn minst 
even een kijkje te nemen op de site (www.
vlinderstichting.nl) en even rond te kijken. 
Misschien vind je jezelf opeens wel op een 
mooie zonnige dag in de tuin op de knieën 
terwijl je enthousiast bezig bent een vijver 
te graven.
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De vlinderstichting
door Floortje van Schuppen

Het veenbesblauwtje (Plebeius 
optilete) een in Nederland ernstig 
bedreigde vlinder.

Het groot geaderd witje (Aporia 
crataegi) één van de vlindersoorten 
die Nederland in de afgelopen 50 
jaar verloren is gegaan.
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Je hebt vast wel eens gehoord dat uilen 
hun kop 360 graden kunnen draaien, of 
zelfs kunnen blijven draaien. Dat klopt 
niet helemaal: maar ze kunnen alsnog een 
indrukwekkende 270 graden ronddraaien. 
Maar hoe kan het dat ze er niet aan 
doodgaan, en wat hebben ze eraan?

Uilen zijn bekend om hun reusachtige ogen. 
Een bijproduct van het hebben van zulke 
grote ogen in een hele kleine schedel is 
dat de ogen cylindervormig zijn geworden, 
anders past het niet. Ze kunnen daardoor 
dan ook niet hun ogen zelf bewegen, zoals 
wij, maar ze moeten hun hele hoofd bewegen 
om ergens naar te kijken. Daarom loont het 
dus ook om een flexibele nek te hebben 

dat hun hoofd alle kanten op kan draaien. 
Behalve dat veel uilen 270 graden naar links 
en rechts kunnen gaan, kunnen ze ook vaak 
hun hele hoofd bijna 180 graden onderste-
boven houden. Bovendien kan de uil dan ook 
compleet stil blijven zitten, wat hem minder 
opvallend maakt voor toekomstige prooien!

Maar hoe kan de uil dit dan doen? Als een 
mens zijn hoofd zo zou proberen te draaien 
zou het natuurlijk niet lukken: niet alleen 
kan je nek niet zover draaien, maar als 
het  zou lukken, zou je bloed dat richting 
je hoofd stroomt afgesneden worden, wat 
onplezierige gevolgen kan hebben. Uilen 
hebben veertien, niet zeven, nekwervels, 
en hebben ook speciale bloedvaten. 
De bloedvaten zitten veel dichter bij de 
wervelkolom, waardoor ze minder hoeven te 
buigen, en worden bovendien omringt door 
luchtzakjes, die een soort kussen vormen 
om de vaten heen. Daarnaast zijn de vaten 
op de plek waar de nek het hoofd raakt ook 
erg verdikt en als de uil zijn hoofd draait dan 
vullen deze vaten zich met bloed, wat voor 
een extra opslag van bloed zorgt zolang 
het hoofd gedraaid is. En dan hebben uilen 

ook nog hulpbloedvaatjes, zogenaamde 
anastomosen, die de bloedvaten van de nek 
en de wervelkolom verbinden. Als er één 
dicht komt te zitten, kan het bloed nog via de 
ander worden vervoerd. Met al deze aanpas-
singen kan de uil zijn hoofd bijna compleet 
ronddraaien, en alles en iedereen streng 
maar wijs aankijken. 
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Hoe kunnen uilen hun kop zover ronddraaien?
door Michiel de Groot

Bekijk de prijswinnende 
poster uit Science waarin 
anatomisch wordt laten 
zien hoe de uil dit doet! 

De Honingzwam

De sombere honingzwam, of Armillaria ostoyae, is 

een parasitaire schimmel die algemeen voorkomt in 

de koelere gebieden van het noordelijk halfrond. 

De schimmel groeit daar zowel op naaldbomen als op 

loofbomen. Hij is te onderscheiden van andere ho-

ningzwamsoorten door zijn bruine kleuren, prominent 

aanwezige schubben op de hoed en een forse ring rond 

de steel. De zwam plant zich seksueel voort door 

middel van sporen, maar verspreidt zich daarnaast 

ook door de vorming van rhizomorfen. Hierdoor kan hij 

zich ondergronds over grote afstanden verspreiden. 

In april 2003 werd in het Malheur National Forest in 

de Amerikaanse staat Oregon een sombere honingzwam 

ontdekt die naar schatting 2400 jaar oud was. Het 

organisme had een ondergronds myceliumomvang van 

8,9 km². Daarmee is deze schimmel het grootste 

organisme ter wereld. Ook in een nationaal park in 

Zwitserland komt deze schimmel met een grote omvang 

voor. Hier is de sombere honingzwam geschat op een 

leeftijd van duizend jaar en heeft afmetingen van 

ongeveer 800 bij 500 meter.

Naam: Sombere honingzwam, Armillaria ostoyae

Classificatie: Een schimmel uit de familie Physalacri-
aceae

Voorkomen: Verspreid over het noordelijk halfrond, op 
zowel naald- als loofbomen
 
Opmerkelijk omdat: deze schimmel officieel het grootste 
organisme op aarde is.

Referenties: www.duinkerken.nl; http://en.wikipedia.
org/wiki/Armillaria_ostoyae
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Een van de meest bekende primatologen 
van de wereld was het weekend van 
23 februari in Nederland. Haar lezing 
in Apenheul was binnen vier dagen 
uitverkocht, maar gelukkig was de 
bioSCOPE erbij. Goodall vertelde in twee 
uur over haar start en verloop van haar 
carrière en hoe zij de moed hooghoudt 
in een wereld die haar geliefde natuur 
verwoest.

Als klein meisje zat ze al alle insecten in 
de tuin achterna en droomde ze ervan te 
trouwen met Tarzan. Ze wilde niets liever 
dan net als Jane van Tarzan in het oerwoud 
tussen de wilde dieren te leven. Toen jaren 
later een vriendin van Jane haar de mogelijk-
heid gaf mee naar Kenia te komen, twijfelde 
ze geen moment. Het lukte haar alleen niet 
om al het geld bij elkaar te sprokkelen en 
Jane’s droom bleef uit. Omdat het vroeger 
als vrouw erg moeilijk was om een carrrière 
op te bouwen of naar het buitenland te 
gaan, wilde het maar niet lukken de apen 
in het wild te kunnen zien. Maar Goodall’s 
moeder steunde Jane waar het maar kon 
en stimuleerde haar een secretaresse-
opleiding te volgen. Zo spaarde Jane het 
geld bij elkaar en kon ze uiteindelijk toch 
mee naar Kenia. Daar ontmoette ze Louis 
Leakey, een paleontoloog, die haar aannam 
als zijn assistente. Via hem ontdekte ze 
de chimpansees aan de oevers van het 
Tanganyika-meer in Tanzania en was ze 
meteen verkocht: van deze apen wil ze 
alles weten. Leakey steunde haar en ook de 
Britse overheid stemde in met onderzoek, 
mits Jane’s moeder mee ging als begeleider. 
Het is weer haar moeder die ervoor zorgde 
dat Jane haar dromen kon volgen en hier 
is Jane haar nog steeds immens dankbaar 
voor. Elke keer weer geeft Jane aan hoe blij 
ze is dat haar moeder haar steunde en deze 
steun vindt ze ook de meest belangrijke 
eigenschap die een ouder kan hebben. 
Ze geeft hiermee aan hoe belangrijk fami-
lierelaties voor haar zijn en vergelijkt dit 
met de belangrijke familierelaties van de 
chimpansees uit Gombe. Twee gebeurtenis-
sen zijn haar sterk bijgebleven.
Als eerste was er Satan, een grote chim-
panseeman. Satan had een conflict met 
een kleiner mannetje, zonder te weten dat 
de grotere broer van zijn tegenstander 
in de buurt was. Deze grote chimpansee 
kwam zijn kleinere broertje uiteindelijk 
beschermen en Satan zat in de problemen. 

Maar Satan stond er niet alleen voor. Zijn 
stokoude moeder Sprout, zonder tanden en 
met maar een paar plukjes haar schoot te 
hulp. Ze kwam aangeraasd, hoog tussen 
de bomen en gooide zichzelf tussen de drie 
mannen. De twee broers schrokken hier zo 
van dat ze het vechten staakten en verbaasd 
afdwaalden.
Het andere verhaal gaat over de kleine 
Mel, een weesje zonder familie die voor 
hem kon zorgen. Het verbaasde Jane en 
haar collega’s dan ook toen Spindle, een 
jong volwassen chimpansee Mel onder zijn 
hoede nam. Hij leerde de driejarige een nest 
te bouwen en liet hem zelfs op zijn rug rijden 
(iets wat alleen moeders/vrouwen laten 
doen). Spindle redde hiermee Mel’s leven.
Deze twee waargebeurde verhalen geven 
aan dat ook in de dierenwereld familierela-
ties heel belangrijk zijn.

Nu werkt Goodall niet veel meer met de 
chimpansees, maar is ze vooral activiste. 
De natuur wordt in hoog tempo verwoest, 
toch houdt Jane hoop. Ze vertrouwt in de 
goedheid van de mens en weet dat wij met 
onze hersenen en ons hart ons uiterste best 
zullen doen. Goodall heeft 1991 het Roots 
& Shoots program opgericht, waarmee de 
jeugd projecten kan opstarten om het milieu 
mee te verbeteren. Meer dan tien jaar later 
is er een organisatie in meer dan 100 landen 
en zijn er in totaal meer dan 10.000 groepen. 
Dit geeft al aan hoe betrokken de kinderen 
zijn en deze dus ook hoop hebben in de 
toekomst.

 Jane heeft niet alleen hoop door de jeugd, 
maar ook door het herstellend vermogen 
van de natuur. Dieren passen zich langzaam 
maar zeker aan en ook planten en andere 
organismen passen zich aan op de nieuwe 
situaties. De natuur is sterk en adaptief 
en staat nooit stil. Dit wekt vertrouwen en 
brengt moed. Het gaat goed komen met 
de wereld, de natuur en daarmee Jane’s 
geliefde chimpansees.

Jane richtte in 1977 het Jane Goodall Institue 
op, een non-profit organisatie voor de 
bescherming en educatie over de mensapen. 
Ook in Nederland is deze stichting heel 
actief, onze Utrechtse bioloog Jan van Hooff 
was de eerste voorzitter van de Nederlandse 
organisatie. Het Jane Goodall Institue 
Nederland (JGI-NL) werkt met verschillende 
projecten samen om zo chimpansees en hun 
leefomgeving te beschermen. En ook jij kan 
helpen! JGI-NL zoekt altijd vrijwilligers om te 
helpen met de promotie van hun projecten. 
Voor meer informatie hierover, kijk je op de 
website www.janegoodall.nl.

Jane Goodall. Achtenzeventig jaar en nog 
steeds een fantastisch, lief en inspirerend 
mens. De hele twee uur had ik het gevoel 
dat ik naar verhalen van mijn lieve omaatje  
zat te luisteren. Na een hele dag werk was 
ze nog steeds bereid alle, waarschijnlijk 400, 
boeken van de bezoekers te signeren. Dat 
alles met een glimlach. 

Referenties
www.janegoodall.nl

|          R E P O R TA G E  |

Lezing Jane Goodall
door Marloes Leeflang
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| R E V I E W  |

Mitochondriën: het zijn energiefabrieken 
van de cel, maar verder dan dat gaat de 
kennis van de meeste mensen eigenlijk 
niet. Op de middelbare school en ook 
in het eerste jaar van Biologie wordt 
er nauwelijks aandacht aan besteed. 
Dat er zoveel meer te vertellen is over 
deze mysterieuze celcompartimenten, 
bewijst Nick Lane met verve in Power, 
Sex, Suicide. Mitochondriën worden 
succesvol aan bepalende evolutionaire 
gebeurtenissen gekoppeld zonder welke 
wij er niet zouden zijn en allerlei aspecten 
van ons leven worden aan de hand 
hiervan uitgelegd. Na het lezen van dit 
boek bekeek ik de wereld toch echt met 
andere ogen!

De drie onderwerpen die de titel bevat, 
komen in die volgorde ook terug in het 
boek. In de zeven delen die het boek rijk 
is, probeert Lane een antwoord te geven 
op levensvragen over seks, ouderdom 
maar ook andere aspecten, zoals biodi-
versiteit. Zijn stellige overtuiging is dat 
mitochondriën –vaak het ondergeschoven 
kindje van de cel – een belangrijke aspect 
van het antwoord op al deze vragen zijn.  
 
Beginnend bij de oorsprong van de euka-
ryotische cel, wordt inzichtelijk gemaakt 
hoeveel er de afgelopen jaren veranderd is 
in onze opvattingen hierover. Vervolgens legt 
hij uitgebreid de Hydrogen Hypothesis uit: 
de aanname dat de gastheer een bacterie 
was die methaan vormde uit waterstof. Dit 
is een cruciaal punt, aangezien dit proces 
verloopt in de afwezigheid van zuurstof. Dit 
zou betekenen dat de mitochondriën zoals 
wij ze nu in onze cellen hebben, pas na de 
endosymbiose geëvolueerd zijn tot een zuur-
stoftolerant organel. Ook dit is in contrast 
met wat tot enkele jaren geleden gedacht 
werd in de wetenschap. Desondanks 
weet Lane dit goed te onderbouwen en 
is dit eerste deel als geheel overtuigend. 
 
Vervolgens start  hij met de meest ‘basale’ 
functie van mitochondriën: verbranding. 
Dit wordt uitgebreid uitgelegd, zonder er 
al te veel conclusies aan te verbinden. Dat 
gebeurt namelijk pas , wat ervoor zorgt dat 
de uitleg zelf best droog is om te lezen, zeker 
als je al bekend bent met de elektronen-
transportketen en het molecuul ATP.  Daar-
opvolgend stelt Lane dat verbranding zoals 
gevonden wordt in alle bekende levensvor-

men een membraan nodig heeft. Het feit 
dat eukaryoten verschillende mitochondriën 
in één cel hebben, geeft hun het voordeel 
grotere cellen te kunnen vormen, omdat ze 
ook de energie kunnen produceren deze 
celomvang te kunnen handhaven. Daardoor  
kunnen ze ook meer genetisch materiaal 
dragen, wat tot complexiteit en multicel-
lulariteit kan leiden. Om te voorkomen dat 
elke cel een eigen leven gaat leiden, hebben 
mitochondriën ook nog een rol in apoptose 
– waar later nader op ingegaan wordt. 
Hoewel deze redenering kort door de bocht 
lijkt, weet Lane het met tal van voorbeelden 
wederom aannemelijk te maken.  

“Sex” beslaat het middelste deel van het boek 
en gaat – anders dan je in eerste instantie 
wellicht zou denken – vooral over waarom er 
twee seksen bestaan. Mitochondriën zouden 
ook hier een belangrijke rol gespeeld 
hebben: door een beschadigde gastheercel 
te dwingen met een andere, gezonde cel te 
fuseren, zou een beter cytoplasma voor het 
mitochondrion ontstaan. De schade die in de 
eerste gastheer ontstaan was, kan gecom-
plementeerd en dus hersteld worden met het 
genetisch materiaal van de tweede gastheer. 
Vervolgens zou dit geëvolueerd zijn naar 
de gameten, om het te kunnen reguleren. 
In tegenstelling tot de andere delen van 
het boek, wordt dit stuk gekenmerkt door 
“grote-stappen-snel-thuis” argumenten en 
mist het de experimentele ondersteuning.  
 
Het laatste deel gaat – net zoals het zevende 
deel van Monthy Pythons Meaning of Life – 
over de dood. De rol van mitochondriën in 
apoptose is al eerder genoemd, maar wordt 
deze keer in de context van veroudering 
geplaatst. Hier komt weer zijn heldere, 
bedachtzame schrijfstijl naar voren, als hij 
uitlegt waarom mitochondriën uiteindelijk 
ervoor zorgen dat we aftakelen, en sterven. 
Terecht wordt hier een bruggetje geslagen 
naar kanker – waardoor het ook in evolu-
tionair perspectief goed geplaatst wordt. 
 
Door het hele boek ondersteunt Lane 
zijn argumenten met mooie voorbeelden 
die je van de ene verbazing in de andere 
doen rollen. De structuur van het boek is 
duidelijk en er wordt helder uitleg gegeven 
over moeilijke thema’s. Hoewel hij claimt 
voor een breed publiek te schrijven, voor 
iedereen die het boek wil lezen is enige 
biologische kennis wel vereist. Lane gaat 

diep in op moleculaire en evolutionaire 
principes die niet gemakkelijk te volgen zijn 
voor een leek. Je kunt het boek dus beter 
links laten liggen als je geen biologische 
achtergrond hebt. Toch besteedt Lane soms 
erg veel aandacht aan deze ‘dummielezer’, 
door basisprincipes buitengewoon 
uitgebreid uit te leggen. Daarnaast heeft 
hij de storende eigenschap heel erg uit te 
wijden over dingen die voor het boek niet 
belangrijk zijn: bijvoorbeeld door een sneer 
te maken naar een wetenschapper die een 
andere mening is toegedaan dan hijzelf.  
 
Na het lezen van Power, Sex, Suicide zul 
je voorgoed anders tegen mitochondriën 
aankijken. Dat is nog niet het minste, want 
ook je beeld van het leven zelf – and how it 
came to be – wordt redelijk op zijn kop gezet. 
We mogen blij zijn dat Nick Lane de moeite 
heeft genomen om dit boek te schrijven, 
en ik ben eigenlijk van mening dat deze 
fascinerende gegevens over mitochondriën 
ten dele ook opgenomen moeten worden 
in het curriculum op de middelbare school. 
Mitochondriën zien als energiefabriekjes kan 
vanaf nu echt niet meer!

Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Meaning of Life

door Anne van Vlimmeren 

Titel: Power, Sex, Suicide
Auteur: Nick Lane
ISBN13: 9780199205646
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We zijn al over de helft. 

Over de helft van het 

jaar, wat gaat het hard. 

Al 2 hele periodes gehad 

en de huidige periode is 

ook al weer over de helft. 

Beide deeltentamens zijn 

geweest. Persoonlijk weet 

ik het niet goed in te 

schatten. Systeem was te 

doen, maar toch je weet ooit nooit niet hè. En 

dierententamen, ja die was redelijk lastig. En ook 

zeer moeilijk in te schatten. Door de vele goed/fout 

vragen is niet echt te bepalen hoe je het gemaakt 

hebt, maar we gaan afwachten en hopen. Want het zou 

natuurlijk erg prettig zijn als we alles halen.

In de afgelopen periode is ook de dies-week geweest, 

en naar mijn spijt ben ik ziek geweest deze week. 

Dat was wel echt balen, want  daardoor heb ik niet 

mee kunnen doen aan de vele activiteiten die plaats 

vonden. Ik ben alleen geweest op de receptie, om 

natuurlijk ons bestuur te feliciteren.  Het was een 

heel gezellige avond. En er was maar een verwoede 

poging tot het stelen. Ze probeerden thomas te 

stelen, die de hele avond al zijn longen uit zijn 

lijf schreeuwde om de commissie of het bestuur aan 

te kondigen, maar deze poging werd tegen gehouden 

door onze zeer adequate beveiliging. 

Wat ik zeer jammer vond is dat ik niet aanwezig heb 

kunnen zijn op de Almanak onthulling, het schijnt 

een zeer geslaagde avond te zijn geweest. Volgend 

jaar weer een kans.

Maar later in de week heb ik de Almanak wel 

opgehaald, en wat was dat een verrassing. Wat is 

het een prachtig boek. Heel erg chic. Het thema was 

royaal, en dat straalt hij echt uit. Mijn complimen-

ten aan de 24e Almanakcommissie, dit wordt een echte 

uitdaging voor de 25e om hier overheen te komen. Maar 

behalve dat het boek er mooi uitziet, staat er ook 

echt nog een hoop in.

Met nieuwsfeiten van het jaar, maar natuurlijk ook 

allerlei UBV feiten en gebeurtenissen. 

Zo kun je het jaar, maar ook het schooljaar goed 

terug halen later. Nu al een mooie herinnering voor 

later.

En nu even rust na alle stress de afgelopen dagen, 

maar alles gaat door. Dus goed bijhouden, doorwerken 

en opletten. Dat zijn mijn doelen deze periode, en 

dan moet het goed komen.

Tot mijn volgende column

      

Jurgen

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

Mooie avonden gaan vaak gepaard met alcohol, brakke ochtenden gaan 
idealiter hand in hand met Danoontjes. Nu ware het een bijzonder brakke 
morgen na een bijzonder mooie avond, en Danoontjes alleen waren niet 
meer voldoende. Dus vertrokken wij, klaar voor het zware geschut, richting 
de Yoghurt Barn! Als je binnenkomt, valt op hoe ruim, licht en schoon alles 
is. Er is veel aandacht gegeven aan decoratie om de helemaal tegemoet te 
komen aan een ‘landelijke ervaring’. Terwijl ik mijn ogen nog de kost gaf, 
was het personeel al meteen zover om ons te helpen met onze brunch. 
 

Vier bijzondere keuzes 
staan op de menukaart: 
Crazy Cookie, met 
bastogne en stukjes kiwi; 
Brownie Bango, een 
combinatie van mango en 
brownie; Energy Explosion, 
passievrucht samen met 
banaan; en last but not least 
Merry Berry, met frambozen 
en bosbessen. Dit wordt 
natuurlijk geserveerd 

in een yoghurt naar keuze, o.a. hangop, magere en frozen yoghurt worden 
aangeboden. De hoeveelheid kan zelfs ook nog worden aangegeven. Dus voor 
iedereen wat wils.

Wij kozen uiteindelijk voor Brownie Bango in frozen yoghurt en Merry Berry in 
hangop.

De stukjes brownie van de Brownie Bango waren lekker zacht en de 
mangosaus met stukjes mango gaf een lekkere zoete combinatie. Het geheel 
werd afgemaakt met stukjes walnoot, waardoor het lekker knapperig was. Ook 
de combinatie met frozen yoghurt was zalig en het medium bakje was precies 
genoeg.

De vruchten in Merry Berry waren héél erg vers, precies zoals beloofd. De 
hangop was precies goed: romig en toch een beetje zuur. De combinatie van 
dit alles met de aardbeienjam onderin mijn bakje maakte dat het niet te vlak 
van smaak werd.

De Yoghurt Barn is geïnspireerd door een van de laatste trends uit Amerika, 
natural yoghurt. Alles is biologisch en altijd vers! Dat is zeker iets waar wij ons 
als biologen in kunnen vinden. Maar er is meer. De To-Go bekers zijn 100% 
bio afbreekbaar, in de Barn gebruik gemaakt van milieu-vriendelijk hout, draait 
alles op groene stroom en CO2 neutraal gas en is zelfs het wc papier cradle-
2cradle gecertificeerd (duurzame 
productie).

Alleen maar positief over dit leuke 
‘boerderijtje’ en dus een echte 
aanrader! En waar is Yoghurt 
Barn dan te vinden? Aan de vin-
kenburgstraat, naast de Douwe 
Egberts.

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

Yoghurt Barn
door Marloes Leeflang en Anne van Vlimmeren

De uiterst gezonde MerryBerry
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|       S P E L PA G I N A  |

Sudoku

Kruiswoordpuzzel

Across Down

Antwoorden bioSCOPE 2

Sudoku Kruiswoordpuzzel Winnaar prijsvraag februari

De prijsvraag van vorige maand 
‘Wie gebruikte als eerste de term 
‘Biologie’?’ is Robin Vis ! Het juiste 
antwoord is ‘Gottfried Treviranus’. 
Hij kan zijn fantastische USB-stick 
komen ophalen in kamer O204 van 
het Kruytgebouw. Gefeliciteerd!

De prijsvraag van deze maand

Welk van de volgende apen is een mensaap

A. Berberaap

B. Gibbon

C. Slingeraap

Mail het goede antwoord naar bio-scope@uu.nl en de eerste persoon met het goede antwoord is de winnaar van een geweldige groene USB-stick van 
wel 8 gigabyte. De gelukkige wordt in het volgende nummer bekend gemaakt en mag dan zijn/haar prijs komen ophalen!
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Nieuwe printer

Wij zijn op zoek naar een nieuwe printer. Na jaren van trouwe dienst 
is onze huidige printer toch echt toe aan zijn pensioen. Ken je iemand 
met een netwerkprinter, of heb je er zelf een die je niet meer gebruikt, 
dan kan je hem bij ons kwijt. Ben jij van je oude printer af en zijn wij 
bijzonder gelukkig, in andere woorden een win-win situatie. 

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 de Driehoek
Werkgroep Botanische Tuinen
Symposiumcommissie
Otzi
 
Zoekt jou commissie nog nieuwe 
leden? Laat dit weten aan het bestuur! 

Hallo lieve biologen! We 

zijn weer een stukje verder 

in het jaar, de dagen worden 

langer en de periodes rijgen 

aaneen. We hebben net de 

Dies-week achter de rug, 

een supermooie en kleurrijke 

vijf dagen waar ik een groot 

deel van heb moeten missen. 

Terwijl er gekleurde pannenkoeken werden gegeten en de 

rest van mijn lieve bestuur stond te strippen om het 

nieuwe UBV-shirt te onthullen lag ik ziek op bed, met 

een rode neus van het wc-papier dat ik heb versleten 

(zakdoekjes met lotion kreeg ik pas aan het eind van de 

week) en met het meest duffe hoofd wat ik ooit heb gehad. 

Brak zijn is er niks bij. Wat ik ook heb moeten missen, 

want op woensdagochtend toen de WJB van de Dies-receptie 

een beetje uitgewerkt was, was ik er niet om mee brak 

te zijn! Toen lag ik diep onder de dekens te sniffen en 

te snotteren. De receptie was overigens geslaagd, waar 

menig betekende groene fles vandaan is gekomen. Aan het 

eind van de avond was ik gebroken en ik heb de rest van 

de nacht met mooie verhalen de dag erna beleeft. Maar 

waar ik overdag sliep kon ik er ’s avonds weer tegenaan. 

De Almanakonthulling en het Eetfestijn heb ik gelukkig 

mee kunnen maken, en beide hebben aan een leuke Dies-week 

bijgedragen. 

En dan ben ik ook net met een reis van 24 uur mee geweest 

naar Berlijn! Samen met nog negentien biologen en een 

hoop studenten van vier andere verenigingen vertrokken 

we zaterdagnacht en kwamen we zondagochtend weer terug. 

We hebben veel gezien – er staat een aantal foto’s op de 

UBV-site! – en veel gelachen. Ik heb voor de derde keer 

in mijn leven gehuild omdat iets echt te schattig was en 

we hebben in het beste restaurantje ooit gegeten, ergens 

in een wijk buiten het centrum, maar dan net zo dat het 

wel bereikbaar was met de S-bahn. De Berlijners zijn 

trouwens supermaf. Vergeleken met hen zou elke bioloog, 

hoe excentriek en apart ook, wegvallen in het niet. Dan 

kan je een lange, harige baard hebben of dikke, zachte 

geitewollen sokken, ga een uurtje in de S- of U-bahn 

van Berlijn zitten en je hele beeld van de wereld is 

veranderd. We hebben ons in ieder geval goed vermaakt in 

de Duitse hoofdstad! Maar nu is het weer hard aan de bak 

en verder gaan met bestuurlijke taken. En niet opnieuw 

ziek worden.

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

Bladibloe
door Sietske van Bentum
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|  C O M M I S S I E  I N  D E  S P O T L I G H T S  |

Negen superninja’s genaamd: Michiel 
Bücking, Ilja Kocken, Marloes Leeflang, 
Daan Lameris, Emma van Deelen, Quirine 
van der Meijden, Denise Groeneweg, Bas 
Heukels en ikzelf (Immy Riethorst) zullen 
de 25e Almanakcommissie, vertegenwoor-
digen met als commissiethema Ninja. 

Dankzij onze vaardigheden als superninja’s 
zullen wij overal en nergens te vinden zijn 
om informatie te verzamelen over alles en 
iedereen binnen de UBV. Wij zullen verslag 
leggen van de activiteiten die georgani-
seerd gaan worden en van de verschil-
lende commissies die daarvoor zorgen. We 
verzamelen informatie over de Zusjes en 
Vriendjes van de UBV, de leerstoelgroepen 
en de organen. Ook zullen we het hele jaar 
door de belangrijkste gebeurtenissen in 
Nederland vastleggen in een jaarnieuws. 
Als ninja’s zullen we onze onzichtbaarheid 
gebruiken om ervoor te zorgen dat alles wat er 

in de UBV- kamer, op UBV- feesten en tijdens 
colleges gebeurd aan leuke opmerkingen, 
zoenende biologen of andere rare dingen 
straks in onze Almanak vereeuwigd wordt, 
waar het een mooie herinnering zal blijven! 
Natuurlijk vergezeld door vele foto’s om 
het verhaal compleet te maken. Om onze 
Almanak te kunnen financieren verzorgen 
wij de bapao verkoop op de UBV- kamer en 
de tostiverkoop tijdens de UBV- feesten. Dus 
voor hongerige biologen een mooie kans 
om de Almanak te steunen en je honger te 
stillen. Iets wat ook niet zal missen in onze 
Almanak zijn de smoelen- en ledenlijst. 
Wij als superninja’s  volgen ook de nodige 
colleges, dus komt het misschien voor dat we 
een keer informatie mislopen. 

Heb je zelf een leuk idee, een leuk verhaal 
of iets anders waarvan jij denkt dat het in de 
Almanak thuishoort? Schrijf het op een briefje 
en stop het in onze ninja- variabus op de UBV- 
kamer. Ook kun je opmerkingen en ideeën 

mailen naar almanak25ubv@gmail.com of 
smsen naar het nummer van de Almanak: 
06 26775586 Na een jaar hard werken, 
rondsluipen, zichtbaar en onzichtbaar zijn, 
hopen we een mooie Almanak te presenteren 
waarmee elke bioloog een mooie herinnering 
in handen heeft aan een mooi UBV- jaar. 

 

De 25e almanakcommissie
door Immy Riethorst

De 25ste Almanakcommissie. V.l.n.r: boven: 
Bas, Ilja, Emma, Denise; onder: Daan, Immy, 
Michiel, Marloes, Quirine.

De 89e diesreceptie van de UBV was dit 
jaar op de echte verjaardag; namelijk op 
dinsdag 19 februari. Na wat problemen 
voorgaande jaren, was er vanuit de 
Botanische tuinen twijfel ontstaan of de 
serre wel de geschikte locatie is voor een 
receptie van deze soort. Gelukkig konden 
Vidar en Tijmen ze met hun charmes 
overtuigen en was de receptie wederom 
in de serre van de Botanische Tuinen!
Om eventuele problemen te voorkomen 
waren duidelijke afspraken gemaakt en 
hadden wij de bewaking van te voren 
ingelicht over de do’s en don’ts. Met een 
geweldige voorbereiding, overheerlijke 
pastasalade en een groep sterke mannen 
als beste bewakers gingen we op weg.
 
Bij het eten zaten de zenuwen er al goed in 
bij het bestuur. Sietske kreeg geen hap door 
haar keel, maar dat had vooral te maken met 
de griep. Ook Vidar voelde zich niet topfit, 
maar dat mocht de pret niet drukken, want 
om 18uur kon het feestje van start. Thomas 
had als pedel een hele kleurrijke outfit aan 

en kondigde iedereen aan met een luide 
stem. Veel commissies zijn langsgekomen 
om deze verjaardag te vieren en iedereen 
had prachtige cadeaus meegebracht. Zo 
hebben we nu dankzij de lustrumcommissie 
de heuse Wenttelefoon in ons bezit. Ook zijn 
we weer een aantal prachtige plantjes en 
diverse kikkers rijker. Met dank aan de kook-
commissie hebben we nu mooie, nieuwe en 
goedwerkende magnetron! 
 
Naast deze voorbeelden hebben we nog 
veel meer fabuleuze presentjes gekregen 
van de vele commissies die de UBV rijk is. 
Bovendien kwamen er besturen van andere 
verenigingen langs om ons te feliciteren. 
Ook hiervan ontvingen wij een groot aantal 
cadeaus variërend van een zitbank, tot een 
schep of een speelgoedtelefoontje. Al deze 
mooie spullen zijn op de UBV-kamer te 
bewonderen. 
 
Om 21uur werden we, ondanks dat de ge-
zelligheid nog in volle bloei bezig was, door 
Berrie verzocht om te vertrekken. Gelukkig 

zijn er dit jaar geen ruiten gesneuveld en 
is iedereen heelhuids de Botu uitgekomen. 
Daarna konden de feestgangers nog door 
naar café ’t Otje waar de drank ook weer 
rijkelijk vloeide. 
 
Wij hebben ons heerlijk vermaakt, prachtige 
spullen gekregen en gewoonweg veel 
genoten van een onvergetelijke avond! 
Iedereen die heeft meegeholpen willen we 
dan ook hartelijk bedanken voor de hulp. 
Verder willen wij ook jullie allemaal voor de 
cadeaus en de aanwezigheid bedanken.

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

Een diesreceptie, hoe werkt dat?
door Miriam Loth

Beetje recipiëren…
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Ook dit jaar organiseerde de kookcom-
missie van de UBV weer het Eetfestijn. 
Op vrijdag 22 februari konden tientallen 
biologen in koppels samen sensueel 
genieten van een 5 gangen diner. 
Het was erg gezellig in Vergadercentrum 
Vredenburg met de vele hartjes op de grond, 
de kaarsjes op tafel en zelfs wat condoom-
ballonnen. Sommige mensen waren chique 
gekleed en andere hadden het net nieuwe 
UBV T-shirt aan, maar dat maakte allemaal 
niet uit. Iedereen kwam om gezellig te eten 
en te genieten van de lekkernijen die de 
kookcommissie voor ons had klaargemaakt.

De avond werd begonnen met een komkom-
mergin en courgettes in tempura. Daarbij 
kon men ook nog kiezen voor extra genot 
door samen met je partner lekker een oester 
te eten. Blijkbaar wist ook niet iedereen dat 
gin een alcoholische drank is en dit zorgde 
voor enkele grappige reacties en gezichten 
bij de eerste slok. Hierna was het tijd voor 
een ananassalade. Dit smaakte net iets 
anders dan normaal door de toegevoegde 

specerijen en hierdoor waren de meningen 
over dit gerecht verdeeld. Sommige mensen 
vonden het erg lekker en andere mensen 
helaas iets minder, ieder zijn smaak zullen 
we maar zeggen. Na de ananas kwamen de 
aubergines op tafel, hierbij werd een saus 
geserveerd die redelijk wat knoflook bevatte. 

Het hoofdgerecht liet echter een tijdje op 
zich wachten en in de tussentijd werd er 
gezellig gepraat en genoten van de drankjes 
en dan vooral de rode wijn. Het ging zelf 
zo hard met de rode wijn dat Lars ons op 
een gegeven moment moest melden dat 
alle flessen leeg waren en we dus maar 
over moesten gaan op witte wijn, bier, fris 
of eventueel de komkommergin die nog over 
was. Dit zorgde bij sommige mensen voor 
wat teleurstelling, want ze hadden nog best 
wel een rood wijntje gewild, maar later werd 
gezellig doorgepraat en gelachen. Toen het 
vegetarische hoofdgerecht op tafel kwam 
werd er toch wel even gelachen en raar 
gekeken naar de groentecondooms, maar ik 
heb van verschillenden mensen vernomen 

dat ze erg goed smaakten. Alle andere 
gasten genoten van hun plakjes rosbief en 
peentjes. Je kon duidelijk zien dat men al 
even op hun gerecht gewacht had en de 
alcohol toen rijkelijk gevloeid had, want er 
werd onder andere veel gelachen en het 
hoofdgerecht was van de meeste borden zo 
verdwenen. Het diner werd afgesloten met 
een lekker hangop, perziken en een koekje. 
Het eetfestijn was ook dit jaar weer een groot 
succes en ik kijk nu al uit naar de volgende 
editie!

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

Eetfestijn Sensueel Genieten
door Ariane Scholman

Gezelligheid alom.

Pasta. De geheime (of openlijke) liefde 
van iedere student. Pasta heeft alles 
wat een typisch studentengerecht zou 
moeten hebben: snel, makkelijk, lekker 
en variabel. Deze keer eens geen penne 
of fusilli maar het door studenten minder 
gebruikte pastaproduct tagliatelle. 
Tagliatelle que me gusta wel te verstaan 
(copyright Yaro Laenen) wat niets meer 
en niets minder betekent dan ‘Tagliatelle 
die ik lekker vind’. Om eerlijk te zijn heb 
ik het pas vandaag in de supermarkt 
verzonnen, maar het was zeker lekker. 
Ik hoop dan ook dat als je dit gekookt 
hebt en lekker zit te smullen je denkt: 
“Caramba, me gusta mucho también!”. Of 
dat je een beter recept verzint, want met 
pasta kan alles!

Voor 3 personen:
- ongeveer 400 gram tagliatelle
- 1 blikje tomatenpuree
- 1 rode peper
- 1 chorizo van Stegemans

- 2 kleine rode uien
- 1 courgette
- 1 kuipje ricotta
- 1 bakje cherrytomaten
- paar eetlepels rode pesto
- flinke hand verse basilicum
- olijfolie
- zout en peper
- eventueel lekker wat Parmezaanse kaas

Begin met het snijden van de chorizo in 
blokjes. Bak deze 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 kun je lekker de uien 
snipperen (niet te klein). Als de stukjes een 
beetje uitgebakken zijn doe je de ui erbij en 
zet je het vuur wat lager zodat de ui rustig 
kan fruiten. Doe de tagliatelle in de kookpan. 
Verwijder vervolgens de zaadlijsten uit de 
rode peper en snij hem zo fijn als je kunt. 
Rasp dan de courgette met schil en al met 
een grove rasp (ja echt, rasp de courgette 

nou maar!). Gooi als de ui mooi glazig is de 
cherrytomaten en de peper bij de chorizo. Na 
een paar minuten mag ook de courgetterasp 
erin. Hak nu de basilicum zo dat je nog mooie 
grove bladstukjes hebt. Als de tagliatelle al 
dente is giet je hem af en stop je het terug in 
de pan. Doe nu de rode pesto en het blikje 
tomatenpuree in de koekenpan en warm het 
nog heel even door terwijl je alle ricotta bij 
de tagliatelle doet en dit goed verdeeld. Gooi 
nu de inhoud van de koekenpan over de 
tagliatelle, doe de basilicum erbij, roer goed 
door en serveer direct. Als kers op de taart 
kun je er lekker nog wat Parmezaanse kaas 
overheen strooien. Buen provecho!

|  U B V  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |

Tagliatelle que me gusta
door Yaro Laenen

Jamjam, tagliatelle
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De aarde wordt aangevallen door 
parasieten, we hebben het gebouw 
gevonden waarin hun nest zich bevindt. 
Het enige dat we nog moeten doen is 
er een team op afsturen om het nest 
te lokaliseren en te vernietigen. Het 
team bestaat uit een aantal mensen en 
evenveel robots, maar op het moment dat 
ze in het gebouw afdalen gaan er al gelijk 
dingen mis. Op een of andere manier is 
de munitie van de wapens verdwenen en 
het duurt al niet lang voordat er iemand 
wordt geïnfecteerd. De vraag is nu, zijn de 
niet geïnfecteerden snel genoeg om het 
nest te vinden en te vernietigen voordat 
iedereen geïnfecteerd raakt of dood gaat.
Panic station is een spel waarvan de regels 
niet moeilijk zijn, er zijn er echter wel veel 
dus de uitleg zal alsnog een half uurtje 
duren. De moeilijkheid van het spel zit hem 
niet in de regels, maar in hoe je medespelers 
spelen.

Het doel van het spel is dus het nest vinden 
en dit te vernietigen, maar zodra je in het 
spel wordt gedropt wordt er binnen 3 beurten 

iemand geïnfecteerd. De geïnfecteerde heeft 
als doel om alle andere spelers te infecteren. 
Dit gebeurt door middel van kaartjes ruilen 
waar mogelijkheid toe is als je in dezelfde 
kamer terechtkomt als een andere speler. 
Die andere speler kan echter voorkomen ge-
infecteerd te raken door een bepaalde kaart 
aan de geïnfecteerde te geven. Hiernaast 
is het ook zo dat de geïnfecteerde niet per 
sé een besmettingskaart hoeft te geven. De 
essentie van het spel tussen de geïnfec-
teerde en normale spelers is dus eigenlijk 
bluffen, elkaar ervan overtuigen dat je niet 
geïnfecteerd bent.

Het spel zelf kan ook nog winnen: om de 
zoveel tijd worden er parasieten losgelaten 
in het gebouw die een eigen bewegingsfase 
hebben, aan het eind van deze fase vallen 
ze alles aan wat zich in de kamer bevindt 
waar ze nu staan. Als alle spelers dood zijn 
heeft het spel gewonnen.

Al met al is het een leuk spel, het is 
zogezegd: “Easy to learn, hard to master”. 
Je weet namelijk niet wie er geïnfecteerd 

is/zijn en als je niet samen speelt dan kan 
het spel zelf ook nog winnen. Het beste haal 
je uit dit spel met sfeerverlichting, spelers 
die kunnen bluffen en een iets serieuzere 
instelling dan normaal.

Het is uiteraard nog steeds te koop bij spel-
lenwinkel The Joker aan de Oudegracht 
230a met 10% korting zelfs als je UBV-lid 
bent. Onze tip: neem het eens mee naar huis 
na één van onze volgende spellenavonden 
van 16 mei en 13 juni.

Game Designer: David Ausloos 
Uitgever: White Goblin Games
Aantal spelers: 4-6
Leeftijd: 12+
Speelduur: 40 minuten
Prijs: ±20 euro

Waardering:
Geluk: 1/5
Strategie: 5/5
Planning: 4/5
Complexiteit: 2/5
Beoordeling: 4/5

| S P E L  R E V I E W  |

Panic Station
door Steffan Goossen

Proef de geschiedenis
Utrecht was vroeger een machtige 
brouwstad. Wij hadden het beste water uit de 
Vecht. Zelfs Amsterdammers kwamen hier 
water scheppen, omdat ze hun eigen water 
hadden vervuild. Toendertijd bevonden er 
zich ongeveer 30 brouwerijen in de stad. 
Na er lang geen gehad te hebben zijn er 
tegenwoordig drie brouwerijen, waarvan één 
Brouwerij De Leckere. Opgericht in 1997 
door vrienden met passie voor bier en smaak 
is De Leckere tegenwoordig uitgegroeid 
tot een moderne bierbrouwerij met respect 
voor mens en natuur. Alle bieren van De 
Leckere kenmerken zich door een elegante 
en toegankelijke stijl. De smaken zijn 
onderscheidend en de kwaliteit is premium. 
Naast acht verschillende soorten speciaal 
bier, wordt er ook een heerlijk volmout pils 
gebrouwen.
 

Heerlijk en eerlijk
Voor het brouwproces van de bieren van 
De Leckere worden uitsluitend de beste, 
gecontroleerde, 100% biologische grond-
stoffen gebruikt. Dit houdt in dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van kunstmest of 
pesticiden tijdens de groei van de grondstof-
fen. Daarnaast worden er geen kunstmatige 
ingrediënten aan het bier toegevoegd. Het 
feit dat wij louter biologische ingrediënten 
gebruiken maakt ons de eerste 100% 
biologische speciaalbierbrouwerij van 
Nederland. 100% biologisch, 100% eerlijk 
en dat proef je.
 
Brouwerij De Leckere 15 jaar!
15 jaar geleden, ergens in een donkere 
kelder in Utrecht, kwamen een paar vrienden 
op het idee om bier te gaan brouwen. Niet 
zomaar bier, maar het leckerste bier! Nu, 
bijna 15 jaar later is dat initiatief uitgegroeid 
tot een volwaardige brouwerij. Een brouwerij 
waar elke dag mooie en leckere bieren 

worden gebrouwen die door heel Nederland 
worden gedronken.

Januari 2013 is het precies 15 jaar geleden 
dat het eerste brouwsel uit de ketel kwam. 
Daarom staat 2013 in het teken van ons 15 
jarig jubileum en dat vieren we. Sinds januari 
zijn we in samenwerking met 5 gastbrouwers, 
van naam bekend uit de rijke Nederlandse 
biercultuur, vijf heerlijke special edition 
bieren gaan brouwen. Elke maand verschijnt 
een nieuwe Special Edition. Maar let op, van 
elke special wordt slechts 60 HL gebrouwen. 
Op = echt op.

| U B e e t j e V  |

Brouwerij De Leckere
door Felix Schnetz
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|          F O T O V E R S L A G  |

De diesweek in vogelvlucht
door Vidar Bakker

Het was voorbij voor ik er erg in had, maar gelukkig zijn er dan nog de foto’s.  Een kort overzicht van de 
festiviteiten tijdens de diesweek. 

Hmmmmmm…. Dat was nog eens 
een fijne start van de week.

Opperste 
concentratie 
tijdens de 
lezing.

Een oude traditie: Weduwe 
Joustra Beerenburg bij het 
recipiëren.

Het is slechts een kwestie van 
tijd tot Achtung die Kurve een 
Olympische sport wordt .

Bijzonder sexy keukenpersoneel tijdens het 
eetfestijn.
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In de Okavango Delta in Botswana heb je prachtige vogeltjes en daar maakte ik deze foto van een Little Bee-eater (Merops pusillus). 
door Ike Breeman

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 22 Maart 
Weerwolven VMB: Maan je een inwoner 
van wakkerdam onder het genot van een 
chipje en een drankje. Maar pas op! Want de 
weerwolf zit nooit stil…

UBV 25 Maart 
Open Podium: Dat de UBV bruist van het 
talent blijkt altijd maar weer tijdens het 
Open Podium. Bovendien is het arsenaal aan 
muziekstijlen elke keer weer lekker divers 
dus voor ieder wat wils. 

UBV 26 Maart 
Inschrijvingen Floracursus: De 
inschrijvingen voor de Floracursus beginnen 
dit jaar alweer om 8.30 AM zodat ook de 
mensen die ‘s morgens college hebben 
een kans krijgen om deel te nemen aan 
dit succesverhaal georganiseerd door de 
Werkgroep BoTu.

UBV 26 Maart 
97e Bestuur PUT: Tijdens de dienstenveiling 

heeft het 97e bestuur een heus PUT thema 
weten te bemachtigen. Oftewel tijd voor een 
avondje sentimentele nostalgie. 

UBV 27 Maart 
UBV feest: Attentie, attentie! Dames en 
heren, koeken en peren, het UBV feest 
is verplaatst van de donderdag naar de 
woensdag. Dit mag de pret natuurlijk niet 
drukken. Het thema is in ieder geval weer 
bijzonder inspirerend, namelijk: Barbies en 
Bouwvakkers odz Alletwee een decolleté. 

UBV 28 Maart 
BioBorrel: De afsluiter van de maand wordt 
deze keer extra gezellig want we gaan de 
spellenkast voor jullie meenemen. Naast 
een babbeltje kan er deze keer dus ook 
bijvoorbeeld geklaverjast worden. 

UBV 29 Maart t/m 1 April 
Liftweekend: De bestemming is nog 
onbekend, maar zeker is dat het een 
gezellig weekend beloofd te worden. Tas 

om, duim omhoog, je beste glimlach op en 
gaan met die banaan.

UBV 4 April 
Klaverjastoernooi: Klaverjassen is een UBV 
spel bij uitstek en het niveau is over het 
algemeen dus bijzonder hoog. Een beetje 
training op de UBV kamer is dan ook nooit 
mis!

UBV 9 April 
WensPUT: Vallende sterren zijn overrated 
en konijnenpootjes zijn gewoon zielig. Wil 
je echt dat je wens uitkomt? Kom dan lekker 
een drankje drinken tijden de WensPUT.

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.


