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Oh, Europa
De verkiezingen voor het parlement 
van de EU staan voor de deur. Er valt 
wat te kiezen. Voor meer of minder 
EU, zelfs voor uit de EU.

Meer EU lijkt bijna geen keuze, gezien 
alle weerstand. Desondanks gaat 
vooral op financieel, economisch en 
politiek niveau de integratie gestaag 
verder. Om de euro te redden.

De EU heeft grote voordelen. De gemeenschappelijke markt 
wordt breed gewaardeerd. Het vrije verkeer van personen is een 
prachtig principe, waarvan Nederlanders volop profiteren.  Maar 
immigratie roept ook weerstand op.

De EU zit vol zulke dilemma’s. Het natuurbeleid is daar 
een karakteristiek voorbeeld van. Het kernstuk van het EU 
natuurbeleid is Natura 2000, een stelsel van natuurgebieden voor 
de bescherming van belangrijke soorten en habitats. Het omvat 
inmiddels 18% van het landareaal van de EU. Geen geringe 
prestatie. Maar de toestand is vaak slecht en de bescherming laat 
te wensen over. 

In Nederland roept Natura 2000 veel weerstand op, zelfs bij 
natuurorganisaties. Dat is niet zozeer gevolg van de strengheid 
van de Europese richtlijnen achter Natura 2000, maar vooral van 
de wijze waarop die in Nederland zijn ingevoerd. Natura 2000 
gebieden in Nederland zijn strikt beschermd. Zo zijn voor sommige 
vogelsoorten doelstellingen voor de omvang van de populaties per 
gebied geformuleerd. Natuurorganisaties willen echter een meer 
dynamische natuur die veerkracht heeft tegenover bijvoorbeeld 
klimaatverandering. Ze vinden de Nederlandse regels te star en 
juridisch. Die regels staan soms zelfs duurzamer oplossingen voor 
economische activiteiten in de omgeving in de weg. 

Ook de Europese Commissie erkent de problemen en wil 
Natura 2000 aanpassen, mede naar aanleiding van de komende 
verkiezingen en de toenemende euroscepsis. Kan Natura 2000 niet 
eenvoudiger en kan de uitwerking niet meer overgelaten worden 
aan de lidstaten? 
Ecologen zullen de neiging hebben om de hakken in het zand 
te zetten. Zij willen altijd meer natuurbeleid want het gaat altijd 
slecht met de natuur. 

Ik ben voorstander van verdere integratie van de EU als dam 
tegen het opkomende nationalisme. Ik ben ook voorstander van 
een versterking van Natura 2000. Maar ik ben ook democraat. 
Kritiek van burgers moet serieus genomen worden. Als er goede 
alternatieven zijn moeten die een kans krijgen. Buiten Natura 
2000 is ook nog veel natuur. Natura 2000 moet een levend project 
blijven, dat zich, net als de natuur, moet kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden.

Natura 2000 verdient een genuanceerde keuze, net als de EU.

Jos Dekker
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Rectificatie
Hopelijk heeft een groot deel van jullie 
het al op Facebook gelezen, maar voor 
degene die wat minder actief op dit 
medium is, zou ik het graag nog een 
keer aan willen geven.

In het februari-nummer van de BioSCOPE is een artikel 
verschenen dat er helemaal niet hoorde, namelijk over informatie 
over de floracursus van 2013. Hierdoor zijn misschien een 
aantal van jullie op het verkeerde spoor gezet wat betreft de 
inschrijving en start van deze cursus in 2014.
Om het goed te maken wil ik jullie graag verwijzen naar een 
website die de juiste informatie bevat over de floracursus van 
2014.

www.biologieinhetwerkveld.org

Hier kunt u álles vinden wat uw hartje begeert, wat betreft de 
UBV-cursussen!

Nu dit is rechtgezet, kan ik jullie nog even kort inleiden over 
het huidige nummer. We zitten weer bomvol interessante,  
biologische artikelen. Op pagina 5 een stuk over de LOBS 
masterdag, die alweer snel nadert, of denk je liever na over 
studeren in het buitenland? Dan is het artikel over Lapland op 
pagina 11 een must-read .

Graag wil ik jullie ook allemaal wijzen op de advertentie op 
pagina 6. In mei is er namelijk een heel interessant symposium 
in Burger’s Zoo met als onderwerp ‘Dierentuin en Wetenschap’. 
Studenten zijn hier meer dan welkom en je kunt zelfs je eigen 
onderzoek (MSc) presenteren door middel van het aanleveren 
van een poster. De hele dag door zijn er veel interessante 
lezingen en dat voor maar €20,-. Het wordt georganiseerd door 
de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen in samenwerking 
met onder andere Universiteit Utrecht. Dat moet een mooie dag 
worden dus.

Er is nog veel meer interessants te lezen in dit nummer van de 
BioSCOPE, maar ik zal niet meer verklappen en jullie gewoon 
laten lezen.

Veel leesplezier!

Marloes



Plantenverkoop voor 
Stichting Trésor

Van 10 t/m 14 maart worden in de Botanische Tuinen 
kamerplanten verkocht waarbij een deel van de opbrengst naar het 
Trésor natuurreservaat in Frans Guyana gaat. De Stichting Trésor, 
waarvan Vijko Lukkien medeoprichter is, draagt hiermee bij aan 
de bescherming van het tropisch regenwoud. 

Ficus
Het reservaat is 20 jaar geleden door Trésor gekocht en is een project 
dat als voorbeeld dient voor de internationale natuurbescherming. 
Binnenkort wordt dit reservaat uitgebreid met twee gebieden aan 
de kust van Frans Guyana. Van plantenmateriaal uit de regio, 
afkomstig van de Ficus americana subspecies guyanensis, wordt 
in Nederland de ‘Ficus Trésor’ opgekweekt.

Deze wordt verkocht aan medewerkers en studenten van de 
Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het Utrecht 
Science Park. Bij aankoop krijg je een certificaat als symbool voor 
je bijdrage aan het regenwoud in Frans Guyana.

Bestellen
Ook een ‘Trésor’? Bestel deze vooraf via de website 
www.tresorrainforest.org/ficustresor en haal hem tussen 10 t/m 14 
maart op in 
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Kwaliteit van het 
onderwijs
De laatste jaren worden we overspoeld met allerlei ranglijsten 
en het lijkt erg belangrijk dat wij, dat wil zeggen de Universiteit 
Utrecht, hoog op die lijsten staat genoteerd, in elk geval hoger 
dan de andere universiteiten in Nederland. Als dat het geval 
is komt er een artikel in de DUB dat we de beste universiteit 
in Nederland zijn. Als we bij een andere ranglijst lager scoren 
dan de andere Nederlandse universiteiten, horen we daar vaak 
niet zoveel over. Deze ranglijsten worden meestal berekend 
uit de resultaten van het onderzoek, hoeveel publicaties, 
hoeveel citaties, hoeveel geld er wordt binnengehaald voor 
het onderzoek, verkregen prijzen e.d.  Het onderwijs speelt in 
dergelijke ranglijsten vaak geen of slechts een hele kleine rol. 
Maar het onderwijs wordt ook wel degelijk onderworpen aan 
allerlei onderzoeken zoals b.v. in de keuzegids voor het hoger 
onderwijs in Nederland, die kort geleden werd gepubliceerd. 
Deze ranglijsten worden vastgesteld uit de resultaten van de 
Nationale Studenten Enquête. 

In de keuzegids van 2013 staat de Biologie onderaan als wordt 
vergeleken met de Biologie opleidingen in Nederland. Dat is een 
plaats waar we niet willen staan en naar mijn mening ook niet 
horen. Het is dus zaak om te kijken wat er aan onze opleiding 
schort. Nadere inspectie van de resultaten leert dat de kwaliteit 
van de opleiding goed wordt beoordeeld, een + (mogelijke 
scores zijn ++, +,0,-,--), het kan beter maar is geen reden tot 
ongerustheid. De kwaliteit van de docenten wordt ook met een + 
beoordeeld. De faciliteiten scoren relatief laag met een 0, evenals 
de communicatie. Dat de faciliteiten in Utrecht laag scoren was 
ons bekend en hopelijk komt daar verbetering in als in 2015 ons 
nieuwe onderwijsgebouw in gebruik wordt genomen. 

De communicatie scoort ook laag en daar zijn we bezig 
verbetering in aan te brengen. We zijn bezig met het tutor/mentor 
system te professionaliseren en hopelijk zal dat een positief 
effect hebben op de overdracht van informatie naar de studenten. 
In september beginnen we met onze nieuwe studieadviespaden, 
dan zullen studenten gemakkelijker kunnen vaststellen 
welke cursussen ze moeten volgen om een bepaald doel te 
bereiken. Een andere belangrijke verbetering zal zijn dat een 
studieadviespadcoördinator jaarlijks met de coördinatoren van de 
cursussen in het studieadviespad de kwaliteit van de cursussen, 
de inbedding van vak-specifieke en academische vaardigheden 
en dergelijke, bespreekt. Ik denk dat deze maatregelen de 
kwaliteit van allerlei aspecten van de opleiding zal verbeteren 
zodat we over 2 jaar bij de kwaliteit van onze biologie opleiding 
een ++ scoren. 

Kortom, we staan voor belangrijke aanpassingen van onze 
biologie opleiding en ik hoop dat we over een jaar daar tevreden 
over zullen zijn.

Johannes Boonstra
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Uitreiking 
onderwijsoorkondes
 
Tijdens de Bioborrel op vrijdag 31 januari werden er naast de 
gezelligheid ook de jaarlijkse onderwijsoorkondes voor de beste 
cursus in de Bachelor Biologie uitgereikt door de onderwijsdi-
recteur.
 
De opleidingsadviescommissie (OAC-B) stelt per niveau één 
winnaar vast waarbij zij kijken naar de onderwijsevaluaties 
die studenten aan het eind van elke periode invullen. De best 
beoordeelde cursussen van het collegejaar 2012-2013 waren 
Ecologie op niveau 1, Gentherapie, Kanker & Aids op niveau 
2 en Aquatische Ecologie op niveau 3. Mariet Hefting en Adri 
Thomas waren aanwezig om hun oorkonde op te halen. Ellen 
van Donk kon helaas niet aanwezig zijn. Haar oorkonde werd 
in ontvangst genomen door Sven Teurlincx. Allemaal van harte 
gefeliciteerd!



Het begint zo langzamerhand een traditie te worden, maar 
blijft toch uitzonderlijk. In het Ruppertgebouw kwamen op 
vrijdagmiddag 17 januari 500 biologiestudenten samen voor 
een landelijke voorlichting over alle masters die zij kunnen 
gaan volgen.

Zo’n 60 masterprogramma’s van 8 Nederlandse universiteiten 
gaven op deze middag en –avond in het Ruppertgebouw acte de 
présence tijdens de Landelijke Masterdag Biowetenschappen. 
Voor het zevende achtereenvolgende jaar organiseren studenten 
van het Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS) in Utrecht 
een voorlichtingsbijeenkomst over het landelijke masteraanbod 
voor biologiebachelors.

Het is even aanpoten bij de inschrijfbalie….

De universitaire masteravonden zijn bekende evenementen, 
maar studenten die hun eigen voorlichting doen, dat klinkt vrij 
uitzonderlijk. Toch heeft de opzet grote voordelen. Studenten 
weten namelijk precies wat andere studenten willen. Die willen 
voor informatie over masters niet reizen naar elke universiteit, 
maar alles op één moment op één plek. 

…maar dan heb je wel in een lekkere drukke markt!

Zo kunnen ze ook goed vergelijken. Idealistisch gezien is het 
leuk om elk jaar de voorlichting in een andere stad  te doen, maar 
pragmatisch ligt Utrecht voor de hand als locatie vanwege de 
goede bereikbaarheid.

De studenten kunnen bij de verschillende stands een praatje 
maken met docenten of met ervaringsdeskundigen: de huidige 
masterstudenten. Daarnaast kunnen ze een discussiebijeenkomst 
of een lezing bijwonen. Aanrader is elk jaar de bijeenkomst met 
de voormalig studie-adviseur van de Utrechtse biologie-opleiding 
Frans Meeuwsen. Die heeft goede tips voor studenten die dubben 
over hun masterkeuze en weet ze te motiveren zelf aan de slag te 
gaan.

Hoewel de organisatie het serieus en professioneel aanpakt, moet 
de LOBS-bijeenkomst natuurlijk ook een beetje studentikoos 
en gezellig blijven. Daarom zijn ook de studieverenigingen uit 
de verschillende steden aanwezig. Het concept blijkt te werken 
getuige de hoeveelheid studenten die de Masterdag wederom 
heeft mogen verwelkomen dit jaar. 

LOBS Masterdag
door Pieter Munster

Wil je de volgende keer ook meehelpen aan 
de organisatie van de LOBS Masterdag?

 Stuur dan een mail naar 
mail.lobs@gmail.com. 

Bij de organisatie van zo’n evenement 
kunnen we altijd hulp gebruiken. Daarna-
ast zijn er ook andere projecten waar je 
aan bij kunt dragen; denk bijvoorbeeld 

aan een Carrièredag.
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Symposium Dieren-
tuin en Wetenschap
Dinsdag 21 mei 2014 organiseert de Nederlandse Vereniging 
van Dierentuinen Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWWO;NVD) het eerste NVD Symposium over 
wetenschappelijk onderzoek.

In samenwerking met het KMDA, de Universiteit Utrecht en de 
universiteit van Wageningen wordt in Burger’s Zoo een hele dag 
vol met interessante presentaties georganiseerd. Presentaties gaan 
onder andere over dierenwelzijn en genetische ontwikkelingen in 
dierentuinen, maar ook wild life conservation komt aan bod.
Het symposium is niet alleen bestemd voor dierentuin 
medewerkers en dierenartsen, maar ook voor HBO en WO 
studenten of docenten die betrokken en/of geïnteresseerd zijn in 
het onderzoek naar dierentuindieren.

Het presenteren van eigen onderzoek van studenten is ook 
mogelijk en wordt zelfs aangemoedigd. Je kan hiervoor een 
poster indienen en presenteren (zie programma). Het is een 
laagdrempelig congres, dus ook MSc onderzoek komt in 
aanmerking.

Programma:
10:00-12:30: Presentaties
12:30-14:00: Lunch & posterpresentatie
14:00-16:00: Presentaties
16:00-17:30: Prijsuitreiking posters
17:30-19:00: Keynote speaker Prof. Dr. J.A.R.A.M. van 
Hooff

Aanmelding
Posters kunnen uiterlijk 21 april worden aangemeld, stuur 
hiervoor een mail naar aanmelden@nvddierentuinen.nl
Registreren voor deelname kan uiterlijk tot 7 mei via aanmelden@
nvddierentuinen.nl
Voor meer informatie: www.nvddierentuinen.nl

Kosten
Student: €20,- inclusief lunch
Non-student: €35,- inclusief lunch

Waarom kietelt 
kietelen zo? 
door Anoek van den Bosch

Al ben ik iemand die van nature veel lacht, toch is lachen voor mijn 
gevoel een bewuste actie. Ik bepaal dat ik iets grappig vind en aan 
de hand daarvan beweeg ik mijn mondhoeken omhoog en komt 
er een grinnikend geluid vanuit mijn keel naar boven.  Echter, 
wanneer iemand mij in mijn zij prikt of onder mijn voet kriebelt, 
heb ik geen controle meer over mijn lachspieren. Ik begin rond te 
spartelen en mijn gegiechel is niet meer te stoppen. Hoe kan dat? 
Wat is het evolutionair voordeel van lachen bij een onverwachte 
aanraking? Is het niet veel handiger om gewoon boos te worden 
op je belager en weg te rennen? Ik ging op onderzoek uit in de 
jungle aan informatie geboden door “Het Internet”.  

De genieën van School TV wist mij het perfect uit te leggen. 
Kietelen is met de vingers kriebelen over gevoelige stukken 
huid, zoals de voetzolen en oksels. Wanneer je gekieteld wordt 
maak je rare bewegingen en moet je hard lachen. Dit is een reflex 
uit de oertijd: als iemand je onverwacht aanraakt, reageert je 
lichaam alsof er gevaar dreigt. Je spieren spannen vanzelf samen, 
je wringt je in allerlei bochten en maakt afwerende gebaren. En 
je gaat lachen. Da’s niet per se een teken van plezier, maar ook 
een gevaarreflex, zoals ook een chimpansee gaat lachen als hij 
dreiging aanvoelt.  Ook al zou je het willen, je kan jezelf niet 
kietelen. De grote hersenen geven de kietelinformatie veel te snel 
door aan de kleine hersenen, waardoor het dus niet kietelt. Als er 
gekieteld wordt, is er dus altijd een gekietelde en een kietelende 
persoon.

Nu weet ik dus dat lachen om kietelen een hele handige reflex is 
om mij te beschermen tegen eventuele belagers. Toch ook best 
handig om te weten dat als een chimpansee heel hard aan het 
lachen is hij mij niet per sé grappig vindt, maar waarschijnlijk 
eerder een dreigende engerd en dat ik maar beter op mijn hoede 
kan zijn!   

|  A D V E R T E N T I E | |         V R A A g  VA N  D E  M A A N D  |
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De quetzal
door Judith Korhorn

Wanneer men aan tropische vogels denkt, wordt meestal aan de 
felste kleuren gedacht. Ze worden gezien als de mooiste onder 
de vogels en iedere soort heeft zo zijn unieke kleurenpakket. Er 
is echter maar één tropenvogel die als heilig werd beschouwt 
door de eeuwenoude beschavingen,  de Maya’s en Azteken en 
tegenwoordig nog steeds het symbool is van goddelijkheid en 
nobelheid: de quetzal.

Deze schitterende vogel, met als wetenschappelijke naam 
Pharomachrus mocinno, komt alleen voor in de tropische 
gebergten van Midden-Amerika. Het mannetje heeft voornamelijk 
metaalgroene veren, hoewel de buik felrood kleurt. De kop bezit 
een borstel van rechtopstaande veren die goud-groen gekleurd zijn. 
Het bijzonderste aan de mannelijke quetzal is echter zijn staart: 
hoewel hij zelf maar ongeveer zestig centimeter lang is, kan zijn 
staart tot wel een meter lang worden! Deze staart heeft zijn lengte 
te danken aan slechts twee veren, net zo groen als de rest van het 
verenkleed, die bij elk broedseizoen opnieuw aangroeien. Zijn 
jaarlijkse pronkstuk krijgt hij pas als hij ongeveer drie jaar oud 
is, wanneer hij zich kan voortplanten en alles 
uit de kast moet halen om een vrouwtje voor 
zich te winnen. Het vrouwtje heeft ongeveer 
dezelfde kleuren als het mannetje, alleen veel 
minder fel. Bovendien heeft ze niet zo’n lange 
staart. Verdere opvallende karakteristieken van 
de quetzal zijn de bek en de poten, hoewel ze 
gebruikelijk zijn binnen de Tragon, de familie 
waartoe de quetzal behoort. De olijfgroene poten 
bestaan uit twee voor- en twee achtertenen. De 
bek is kort, maar krachtig, gebruikt om een 
nestplaats in bomen te knagen. Bij het mannetje 
is deze bek geel, bij het vrouwtje zwart.   

De quetzal betekent veel voor de mensheid, 
zowel vroeger als nu. Zoals in de inleiding al 
is vermeld, was de vogel heilig voor de Maya’s 
en de Azteken. Veel priesters en royalty’s 
hebben de lange veren echter ook gedragen als 
accessoire tijdens ceremonies. Tegenwoordig 
zie je de quetzal vooral terug als symbool van 
het land Guatemala. Hun valuta heet zelfs de 
Quetzal, zoals wij in Europa de Euro hebben. 
Wanneer je een tatoeage van een quetzal 
hebt, staat het voor spiritualiteit, nobelheid en 
goddelijkheid.

Het is wel duidelijk dat het uiterlijk van deze 
tropenvogel veel indruk gemaakt heeft op de 
mens. Het is jammer dat de mensheid zulke 
muzen niet kan aanbidden door ze van een 
afstand te bewonderen en ze verder met rust 
te laten. Tegenwoordig worden vele quetzals 
gevangen genomen om toeristen aan te trekken 
of worden zelfs gedood. 

Ook het verdwijnen van hun leefgebied door de boskap draagt 
bij aan de bedreiging van de tropenvogel. In Costa Rica zijn 
natuurparken opgericht om de quetzal en andere vogelsoorten te 
beschermen. Deze parken zijn voor de mens toegankelijk, wat een 
enorme opluchting is voor onder andere ecologen en vogelaars.

Of je nu echter een vogelaar bent of niet: mocht je ooit een reis 
maken door Midden-Amerika, vergeet dan vooral niet te proberen 
een quetzal met eigen ogen te zien. Zo’n kans om een  icoon 
in levende lijve te zien, is een kans die je jezelf niet mag laten 
ontglippen. 

Referenties:
http://animals.nationalgeographic.com/animals/birds/quetzal/, geraad-
pleegd op 16-02-2014
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/accounts/Pharomachrus_mo-
cinno/, geraadpleegd op 16-02-2014
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Japan
door Daan Laméris

Toen mijn broer in 2012 in Japan studeerde, ben ik samen 
met m’n ouders en broertje hem op gaan opzoeken. Van te 
voren zeiden m’n broer en andere mensen, die Japan al eerder 
hadden bezocht, dat de Japanse cultuur anders is: “het is niet 
goed, het is niet slecht maar het is anders” en met die woorden 
kan ik Japan ook wel omschrijven.

Helaas waren wij zo eigenwijs 
om tegen al het advies in te 
gaan en toch tijdens de zomer 
naar Japan te gaan. Niet doen. 
Nooit. Alsjeblieft. Met een 
temperatuur van 30°C en een 
luchtvochtigheid tussen de 70%-
80% is de zomer niet een seizoen 
om rustig het land te ontdekken. 
Ik snap nu dat Japanners paraplu’s 
gebruiken tegen de zon en met 
zweethanddoekjes lopen. Als je 
naar Japan gaat, kan je dit het 
beste in de lente doen (wanneer 
de kersenbloesem bloeit en dit 
gevierd wordt: Hanami Matsuri) 
of tijdens de herfst (tijdens de 
Momiji ). 

Heel veel natuur heb ik in Japan niet gezien en tot mijn grote spijt heb 
ik ook de Japanse makaak (Macaca fuscata) moeten mislopen. Dit 
zijn de leuke makaken die in warmwaterbronnen baden gedurende 
de winter. Alsnog is de cultuur van de Japanse bevolking het meer 
dan waard om ernaar op vakantie te gaan. Naast de beleefdheid, 
waar menig ander land nog iets van kan leren, viel me vooral hun 
efficiëntie op. Kleine dingen zoals, aangeven waar de treindeur 
stopt zodat er geen massahysterie ontstaat en plastictassen tegen 
druipende paraplu’s (misschien niet bio-verantwoord maar oké) 
zodat een winkel/warenhuis niet overstroomt, zorgen ervoor dat 
alles een stuk makkelijker verloopt. 

Wat heeft Japan verder te bieden? In 
drie weken tijd kan je heel veel zien van 
het land. Tussen Tokyo en Beppu (een 
havenstad op het eiland Kyushu) ben 
ik met m’n familie langs verschillende 
kastelen, badhuizen, tempels, 
shintoschrijnen met hun bijbehorende 
jinja’s, heilige begraafplaatsen, 
gigantische metropolen, kleine dorpjes, 
typisch Japanse gamehallen, theehuizen, 
bossen, berggebieden (Japanse Alpen), 
meren en nog zoveel geweest. 

Het mooie van Japan is dat het aan de ene kant ultramodern is maar 
aan de andere kant nog sterk vasthoudt aan haar oude tradities. 
Theeceremonies worden nog op traditionele manier gegeven 
met alle handelingen en regeltjes die daarbij horen en nationale 
feestdagen worden groots aangepakt.

Naast het serieuze zakenleven en het aanhouden van tradities, 
kan Japan in sommige opzichten ontzettend kinderlijk zijn. Zo 
heeft zo’n beetje elke trekpleister wel een eigen mascotte en deze 
mascotte vind je terug in elk mogelijk te bedenken souvenirtje: 
stickers, sleutelhangers, waaiers, koekjes, snoepjes en nog veel 
meer dingen waarbij je je afvraagt waarom iemand het zou kopen. 
De mascotte zorgt ervoor dat er altijd een vrolijke sfeer hangt. 

Verder is zo’n beetje het grappigste wat ik vakantie heb gedaan; 
het kattencafé. Ja, een café met katten. Kennelijk zo razend 
populair dat o.a. Parijs, Londen, Budapest en Berlijn er één heeft. 
Het is in feite een café/woonkamer waar je betaald om een half uur 
met katten te kroelen, te spelen en te knuffelen (één consumptie 
inbegrepen!). Alles in de kamer is aangepast voor katten, overal 
liggen speeltjes en afhankelijk van de kleur van het bandje is de 
kat: oud, jong, speels of agressief. 

Oh god, Japan ik ben verliefd op je geworden. Het Japan met haar 
oude tradities. De ‘gekke’ maar heerlijke gewoontes en gebruiken 
van de Japanse bevolking. Het Japan waar oude mensen soms 
ongegeneerd kinderen kunnen zijn. Het Japan waar zoveel dingen 
ongebruikelijk waren voor mij. Het is een geweldig land waar je 
alles maar over je heen moet laten komen.
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Plotjesschrijvers
door Michiel de Groot

Biologen zijn van oudsher goede schrijvers. Niet alleen is The 
Origin of Species briljant, maar ook nog fantastisch goed lees-
baar, zelfs voor een leek. In Nederland alleen al hebben we 
Maarten ’t Hart, Midas Dekkers, Koos van Zomeren, Tijs 
Goldschmidt, en nog een hoop andere schrijver-biologen – in 
het buitenland zijn dat er nog veel meer. Academisch of hu-
moristisch, fictie of non-fictie; hier twee representatieve verte-
genwoordigers van deze illustere groep mensen. 

Midas Dekkers, die zijn voornaam veranderde op zijn achttiende 
naar Midas Wolf uit de Donald Duck, schreef tussen 1980 en 2007 
radiocolumns voor het VARA programma Vroege Vogels. Deze 
zijn gebundeld in de twee dikke pillen die samen deel één en deel 
twee zijn van Alle Beesten. Elke column is hier dan ook een titel 
gegeven van een bepaald dier, alhoewel Dekkers’ interpretatie van 
dier vrij ruim is: behalve “de koperwiek” en “de bonobo” vind je 
hier ook dieren als “Ollie B. Bommel”, “La vache qui rit”, “het 
bloedlichaampje” en “de vrouw”. Het zijn korte stukjes met an-
ekdotes en bevindingen, vaak erg grappig, maar gebundeld wordt 
er ook een duidelijk kijkje gegeven in de filosofie achter Dekkers, 
de eeuwige bromsnor. Midas Dekkers’ columns kunnen op zijn 
zachtst gezegd ook wel geouwehoer genoemd worden, maar het 
is eindeloos fijn om met hem mee te gaan en fijn te klagen op de 
wereld in het algemeen. Het is dan misschien ook niet zo zeer dat 
Dekkers zo’n liefde voor dieren heeft dat hij deze wil overbrengen 
op papier – het is meer dat de dieren het er goed vanaf brengen 
tegenover de mensen. Het valt dan ook wel op dat hij het vooral 
opneemt voor de wat viezere dieren: de prik, de schaamluis en de 
Belg brengen het er erg goed vanaf. Maar de overbuurman, of de 
logé? Afgemaakt.

Achter al dit gemopper zit zeker ook wel een goed verhaal. 
Dekkers bekijkt graag de wereld vanuit het perspectief van de 
dieren en dat betekent fantastische observaties over hoe vreemd 
de mensheid is. Daarnaast komen ook goede filosofische vragen 
op een luchtige toon voorbij, zoals waarom we met veel dieren 
omgaan zoals we doen. Wist je dat een vlieg alles veel langzamer 
ziet dan wij? Probeer dan ook een vlieg erg traag dood  te slaan, 
is het advies (“Pa-a-a-a-a-t-t-t-s!’) – u bent hem te langzaam af. 

Stephen Jay Gould schrijft een heel ander slag van stukjes. Zijn 
boek Dinosaur in a Haystack is één van zijn vele gebundelde boek-
en met grote essays, vaak met een stuk academischer toon. Toch 

lijken Dekkers en Gould 
meer op elkaar dan je zou 
denken – zowel Dekkers 
twee-pagina en Gould’s 
dertig-pagina uitzettingen 
gebundeld leveren een 
goede inkijk over filoso-
fieën en ethos die toch 
elke bioloog wel voor 
zich bedacht zou moeten 
hebben. Beiden hebben 
hun stokpaardjes, die 
met de verhalen zo naast 
elkaar geplaatst goed tot 
hun recht komen. 

Gould was een evolution-
air bioloog, gespeciali-
seerd in de evolutie en 
paleontologie van slak-
ken, en dit is dan ook 
zijn favoriete onderwerp. 
Slakkenhuisjes zijn bijna 

altijd rechtsdraaiend – hoe komt het toch dat in middeleeuwse 
boeken alle tekeningen van slakkenhuisjes linksdraaiend zijn? 
Komt het door klimaatsverandering? Is er een genetische muta-
tie opgetreden die een bottleneck veroorzaakte? Het uiteindelijke 
antwoord blijkt veel simpeler, maar was een breinbreker voor 
evolutie-biologen: middeleeuwse prenten werden gedrukt met 
houtsnedes, waardoor de illustraties in spiegelbeeld op de pagina’s 
belandden. Gould gebruikt dit soort fascinerende anekdotes vaak 
om een grotere kwesties aan te snijden: er is een honingzwam 
gevonden die onder een heel bos zit in de Verenigde Staten, het 
grootste individuele levende wezen ter wereld. Maar wat maakt 
dan een individu? Gould beargumenteerd hier dat je het vanuit 
een evolutionair oogpunt kan zien als het genetisch material: wat 
dus betekent dat aseksueel voortplantende dieren, zoals bladluizen 
met zijn honderden in een tuin, één individu kunnen zijn die zijn 
kansen spreidt door uit elkaar in de hele tuin te gaan zitten.

Een terugkerend onderwerp is de misinterpretatie van de evoluti-
etheorie, waarbij iedereen tussen Mary Shelley (van Frankenstein) 
tot Hitler worden aangehaald. De foutieve ideeën dat complexe 
organismen beter of “verder” zijn, dat evolutie een bepaald doel 
voor ogen heeft, komen langs, en een grootse uiteenzetting hoe 
vreselijk sociaal Darwinisme wel niet is. Het sterke van Gould’s 
essays is dat ze het niet alleen over de academische kant van 
de zaak hebben, maar ook de (soms gruwelijke) consequenties 
van het verkeerd interpreteren van wetenschap. Maar daarnaast 
schemert ook een soms kinderlijke, fantastische nieuwsgierigheid 
en verwondering over hoe gááf nou eigenlijk die biologie en de 
wetenschap in het algemeen is, en hoe het misschien wel één van 
de grootste goeden is die de mensheid heeft. Misschien is het daar-
om ook wel dat biologen zulke goede schrijvers maken: hoe je het 
ook inpakt, iedereen is tot op zekere hoogte wel onder de indruk 
van Moeder Natuur – en als je dát in woorden kan vatten, dan ben 
je een goed schrijver. 

Dekkers, Midas: Alle Beesten. 
2010, Uitgeverij Contact. 
ISBN: 
9789049800390

Gould, Stephen Jay: Dinosaur in a 
Haystack: Reflections in Natural History. 
1995, Harvard University Press. ISBN: 
9780674061606
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Wat wil je eten?
door Judith Smit
Fotografie Loes Markus

Vaak stel ik mijzelf de vraag hoe ik moet bepalen wat ik eet. 
Er zijn verschillende mensen om mij heen met verschillende 
overtuigingen wat betreft het voedsel dat ze eten. Zo moet een 
gemiddelde hap niet al te veel tijd kosten en niet al te moeilijk 
zijn, want tijd is schaars. Daarnaast is het scoren van pro-
ducten die in de aanbieding zijn een sport. Ook moet het eten 
lekker zijn. En het liefste nog gezond ook. Helaas gaan deze 
dingen meestal niet samen.

Iedereen een mening over gezond
Een tijdje terug verbaasde ik me erover toen mijn broertje, sporti-
ef en over het algemeen hongerig, een vers croissantje afwees, 
omdat hier zo veel vet in zit. Het lijkt wel alsof iedereen een (an-
dere) mening heeft over wat gezond voedsel is. 
Volgens het CBS (2012) hebben ongeveer vier van de tien mensen 
in Nederland overgewicht. Een schrikbarend aantal, wat wijst op 
ongezond of te veel voedsel in combinatie met te weinig bewe-
ging. Naast de verleiding van (ongezond) voedsel, speelt onwe-
tendheid over wat gezond is en wat niet wellicht ook een rol.

De één is overtuigd van het eten van zo natuurlijk mogelijke pro-
ducten. In extreme vorm is dit het paleodieet. Hierbij wordt al-
leen voedsel genuttigd dat de ‘oermens‘ ook zou hebben gegeten, 
omdat ons lichaam hierop aangepast zou zijn. Producten die onze 
voorouders niet aten zijn bijvoorbeeld brood, zuivel en aardap-
pels. 

Thuis eten mijn huisgenootjes regelmatig een low carb maaltijd, 
met daarin met name groente en vlees en de pasta, rijst of aardap-
pels weggelaten. Eiwitten zijn volgens hen goed en koolhydraten 
slecht. We zouden te veel koolhydraten (suikers) eten. Zo is laatst 
in het nieuws gekomen dat zelfs in bepaalde theezakjes suiker zit. 
Het is een uitdaging om voedsel te vinden waar geen suiker aan 
toegevoegd is. Ook zijn er mensen die juist nadruk leggen op het 
laten staan van een vette hap. Het is bekend dat bepaalde soorten 
vet de kans op hart- en vaatziekten vergroten. 

Ook kan je er voor kiezen zo veel mogelijk biologische produc-
ten te kopen, waar geen ‘troep’ als bestrijdings- en conserveer-
middelen mee zijn gemoeid. Kunstmatige toevoegingen en E-
nummers moeten dan vermeden worden.
Wie moet ik nou geloven, wie heeft er gelijk? En dan heb ik het 
nog niet eens gehad over het niet lekker vinden van voedsel of er 
een allergie of intolerantie voor hebben.
Een kanttekening moet geplaatst worden: dat wat als ‘gezond’ be-
stempeld wordt, verschilt in zekere mate per individu. Dit hangt 
bijvoorbeeld af van je bewegingspatroon en verteringsstelsel. Zo 
volgt een vriendin van me die aan krachttraining doet een voed-
ingsschema dat speciaal voor haar ontworpen is. Zij eet op een 
zodanige manier om vet te verliezen en spieren te ontwikkelen. 

Voedsel en de wereld
Als ik voor een vriend van me uit Antwerpen ga koken, moet ik 
creatief zijn. Hij is namelijk veganist, omdat hij ervan overtuigd is 
dat de mens dieren niet moet laten lijden en voor consumptie ge-
bruiken. Hij kijkt bij de keuze van een maaltijd dus naar de wereld 
en wil daarin iets veranderen. 
Je kan ook je carbon footprint in overweging nemen als je 
boodschappen doet. Kijk maar eens naar de herkomst van je gro-
enten en fruit. Grote kans dat deze niet uit Nederland komen en 
al duizenden kilometers hebben gereisd met de daarbij komende 
uitstoot van koolstofdioxide. En al dat plastic waarin alles verpakt 
wordt: handig om voedsel in te vervoeren en te conserveren, maar 
het geeft veel afval. Lastig is dat diervriendelijker en milieuvrien-
delijker eten soms elkaar tegenspreken. Zo heeft een scharrelkip 
meer bewegingsvrijheid, maar kan het energieverbruik wel hoger 
zijn per dier.

Wat een hoop overtuigingen en mogelijkheden om je boodschap-
penlijstje op aan te passen! En dan te bedenken dat er op deze 
wereld 870 miljoen mensen zijn. Honger en ondervoeding zijn 
gezondheidsrisico nummer één in de wereld (World Food Pro-
gramme). Ook iets om over na te denken als je in de supermarkt 
staat.

Referenties:
paleodieet.nl
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/
archief/2012/2012-3651-wm.htm
http://nl.wfp.org/content/honger
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Lapland
door Rosanne Michielsen

Toen de zomervakantie tegen z’n einde liep en de geur 
van vakantie en warme landen een beetje uit m’n kleren 
begon te verdwijnen, trok ik opnieuw mijn backpack uit 
de kast. Ik ging weer op reis. Eerst met het vliegtuig, en 
daarna nog achttien uur met de trein. Hemelsbreed was 
het net zo ver als Casablanca in Marokko, maar dan in de 
tegenovergestelde richting. Ik vertrok naar de andere kant 
van de poolcirkel,  naar het plaatsje Abisko aan het meer 
Torneträsk, in het Zweedse Lapland. Daar ging ik het vak 
‘Arctische ecosystemen’ volgen. Dit vak werd aangeboden 
door Umeå  University  en omdat studeren in Zweden gratis 
is voor iedereen uit de EU, kon ik me zonder al te veel poespas 
inschrijven. 

Het landschap rondom Abisko vond ik in eerste instantie helemaal 
niet heel bijzonder. Het was grauw en misschien zelfs een beetje 
saai. De bergen waren niet erg spectaculair, ze hadden een bolle 
vorm gekregen door de vele gletsjer die er overheen hadden 
gelegen tijdens de ijstijden. Ook het weer viel me tegen. Ik had 
me verheugd op sneeuwstormen, ijs en lange winternachten. 
Maar ja, de zomer bestaat ook in Lapland en het was eigenlijk 
heerlijk weer om in een T-shirtje rond te lopen. Erg saai dus.

Maar goed, toen begon de cursus en leerden we alles over het 
landschap dat om ons heen te zien was. Over hoe permafrost 
ontstaat in de veengebieden, hoe de kleine berkenbomen om 
de zoveel jaren geteisterd worden door rupsenplagen en in die 
periode al hun blad kwijtraakten (vandaar ook dat het landschap 
dit jaar zo grauw was), hoe de klimaatverandering het ecosysteem  
beïnvloed en nog heel veel meer dingen. Alles wat we leerden 
konden we direct terugzien in het landschap om ons heen. We 
hoefden maar een paar stappen te zetten en we stonden midden 
in het berkenbos, in een veengebied of op de toendra. Elke week 
hadden we een excursie, waarbij een professor of PhD-student 
ons liet zien waar hij of  zij onderzoeks plots had en ons vertelde 
waarover het onderzoek  ging. 

Naast de colleges kregen we ons eigen project. In een groepje 
moesten we ons eigen onderzoek opzetten. Een vraag bedenken, 
samples verzamelen in het veld en metingen verrichten. Aan de 
hand hiervan moesten we een report schrijven. Dit betekende 
uiteindelijk vooral dat ik uren in het lab heb doorgebracht, terwijl 
ik worteltjes uit de modder aan het peuteren was. Gelukkig had 
ik een gezellig groepje met gevoel voor humor, dus dat was goed 
vol te houden.

Njulla beklimmen, naar de wafelhut lopen om een wafel met  
‘cloudberry-jam’ te eten, een stuk liften om ergens anders een pad 
af te lopen, kamperen op de toendra en uren in het donker door 
de sneeuw ploeteren met brandhout op onze rug op weg naar een 
hut waar we zouden overnachten. In die hut was geen brandhout, 
vandaar dat we het zelf mee hadden genomen.  De week sloten 
we het liefst af in de sauna aan het meer. Die moesten we zelf 
verwarmen door de houtkachel aan te steken. Als het tijd was om 
af te koelen, renden we het ijskoude meer in. Met blote voeten 
door het eerste laagje verse sneeuw, terwijl boven onze hoofden 
het noorderlicht over de donkere hemel zwierde.

Dit was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Ik heb daar vele 
goede vrienden gemaakt en ik mis het bijna elke dag. Ik weet 
zeker dat ik nog eens terug zal gaan.
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Geneeskunde op 
maat
door Sarah Wells
 
Er is een verschuiving gaande in de aanpak van 
ziektebestrijding. Terwijl medisch onderzoek naar de 
algemene behandeling en genezing van levensbedreigende 
en genetische ziektes gestaag doorgaat, gaan we steeds meer 
richting ‘geneeskunde op maat’.

Hoe meer we ontdekken over de moleculaire basis van ziektes, 
hoe meer het duidelijk wordt dat elke patiënt een eigen combinatie 
van oorzaken heeft, en dus een persoonlijke behandeling nodig 
heeft. Zulke gepersonaliseerde geneeskunde is geheel afhankelijk 
van het kunnen ‘lezen’ van het genoom van de patiënt. Genetische 
screening in embryo’s is inmiddels een geaccepteerde praktijk. 
Men kan gemakkelijk en snel voor overerfelijke aandoeningen 
testen, en zo chronische ziekte in het kind vermijden. Naarmate 
onze kennis van de interactie van onze genen met elkaar en de 
omgeving toeneemt, zullen we ziektebestrijding steeds meer op de 
persoon kunnen toespitsen.

Eigen donororgaan
Het toppunt van gepersonaliseerde geneeskunde is persoonlijke 
orgaankweek. Geen wachtlijsten, nare afstotingsreacties of 
immunosuppressieve medicijnen meer, maar een orgaan dat 
speciaal voor jou, van je eigen DNA gemaakt is. Het kweken van 
simpele weefsels is relatief gemakkelijk – zo is het maken van 
huid-, bot-, en kraakbeentransplantaten al in een vergevorderd 
stadium. Bij brandwondengenezing bijvoorbeeld wordt normaal 
gesproken een gezond deel van de huid weggenomen om de wond 
te bedekken. Dat is een pijnlijke procedure, en bij zware gevallen 
is er zelfs niet genoeg huid om dit te doen. Met stamcellen van 
de patiënt zelf kan nieuw huidweefsel gekweekt worden dat de 
wond bedekt. Maar huidweefsel bestaat maar uit een klein aantal 
verschillende celtypen, en is niet heel diep – de gekweekte huid 
neemt voedingsstoffen op uit het gezonde weefsel eromheen. Voor 
complexe organen als een werkende lever is dit niet mogelijk, 
en is het essentieel om een functioneel bloedvatenstelsel in het 
gekweekte orgaan aan te kunnen brengen. Hier kan de 3D-printer 
uitkomst bieden. In plaats van inkt gebruikt de printer de 
verschillende celtypen die nodig zijn voor het orgaan – uiteraard 
gekweekt uit de stamcellen van de patiënt om afstoting te 
vermijden. Met behulp van een 3D-blauwdruk kan de printer het 
orgaan laagje voor laagje opbouwen, door de cellen op de juiste 
plek te deponeren. Zo kan de complexiteit van het orgaan van 
binnenuit  aangebracht worden.

Multifunctionele medicijnen
Onderzoekers zijn druk bezig met het ontwikkelen van slimme 
drug delivery methoden, en 3D-printen kan daarin waarschijnlijk 
een grote rol gaan spelen. Er zijn al pillen die uit verschillende 
lagen bestaan, die op het juiste moment de juiste dosis van het 
medicijn loslaten. Met 3D-printen kunnen we nog een stapje verder 
gaan. Met deze techniek omzeil je massaproductie, zodat men in 
de toekomst waarschijnlijk persoonlijke pillen uit kan printen. Net 
als bij orgaanprinten bouwt de 3D-printer de pil laagje voor laagje 
op, maar in plaats van inkt of cellen gebruikt hij in dit geval het 
geneesmiddel in poedervorm. De pil wordt zo in elkaar gezet dat 
het medicijn dat het eerst nodig is aan de buitenkant zit. De lagen 

zijn soms van elkaar afgezonderd met een isolerend laagje dat de 
release van het volgende medicijn uitstelt. Zo’n multifunctionele 
persoonlijke pil bevat dan alle geneesmiddelen die de patiënt nodig 
heeft, en geeft die ook nog in de juiste dosis op het juiste moment 
vrij. Voor chronisch zieke patiënten die soms wel 20 tabletten 
op een dag in moeten nemen biedt zo’n gepersonaliseerde pil 
gemak, maar voorkomt vooral ook bijwerkingen veroorzaakt door 
verwarring met medicijninname.

Persoonlijke chemo
Een ander onderzoeksveld waar de focus op personalisatie ligt, 
is kankerbestrijding. Conventionele chemotherapie valt alle 
snelgroeiende lichaamscellen aan – vandaar dat het haar van 
de patiënt uitvalt. Bestraling is ook aspecifiek, en chirurgie is 
onnauwkeurig, gevaarlijk en soms onmogelijk. Gelokaliseerde 
chemotherapie daarentegen is een techniek die alleen de 
kankercellen aanvalt. De nieuwste toedieningstechnieken bevatten 
een mechanisme waardoor de chemotherapie pas in de tumor 
geactiveerd wordt. Bijvoorbeeld bij uitzaaiingen in het brein: in 
een recent onderzoek in Cancer Gene Therapy manipuleerden 
de onderzoekers hersenstamcellen zodat ze een gen bevatten 
dat op kwaadaardig hersenweefsel afgaat. Eenmaal daar zetten 
de stamcellen een inactieve vorm van de chemotherapie om 
in een actieve, die alleen de tumor aantast. In de toekomst zal 
kankerbestrijding waarschijnlijk niet alleen tumorspecifiek, maar 
ook persoonlijk worden. Na het analyseren van een biopt van de 
primaire tumor zal de chemo alle cellen met dezelfde genetische 
samenstelling aanvallen. In dit ideale toekomstbeeld wordt gezond 
weefsel gespaard, en worden alle tumorcellen uitgeschakeld.

Steeds vaker worden behandelingen afgestemd op het DNA van 
de patiënt. Voor patiënten met een grote hoeveelheid verschillende 
medicijnen kan een persoonlijke, 3D-geprinte ‘pillencocktail’ 
gemak en veiligheid bieden. Niet alleen zijn er steeds meer tailor-
made medicijnen, ook andere aspecten van de geneeskunde zijn 
steeds meer gericht op een persoonlijke behandeling. Oplossingen 
als screening voor erfelijke aandoeningen en orgaankweek 
van de eigen stamcellen kunnen ziektes en bijwerkingen van 
orgaandonatie voorkomen. Door dit soort personalised medicine 
zullen behandelingen effectiever werken, gaat de kwaliteit 
van leven van de patiënt vooruit, en zullen steeds meer ziektes 
behandelbaar worden. Personalisatie is de toekomst van de 
geneeskunde.

Referenties
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Human neural stem cells expressing carboxyl esterase target and inhibit tumor 
growth of lung cancer brain metastases. Cancer Gene Therapy, pp. 678–682.
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Duiven zijn wonderlijke beestjes. Kijk er eens wat aandachtiger 
naar als je er één tegenkomt in de stad. Kijk eens naar hun blije 
koppies en kijk dan ook eens naar hun pootjes. De één heeft nog 
verminktere pootjes dan de ander, maar ze lijken het niet eens 
te merken. Hun wereld is afgepakt en bevuilt, hun vachtjes zijn 
vies, hun poten verminkt door zwerfvuil en hun longetjes zwart, 
maar ze wandelen, pikken en vliegen ongestoord verder. Dát is 
nou eens karakter. De duif, ja, ik vind het een machtig beestje. Zo 
nuchter als ze zijn, hebben ze ook echt geweldige humor. Heel 
casual overvliegen en dan precies boven het hoofd van een mens 
een poepje laten vallen, doorvliegen alsof ze van niks weten… 
Very stylish. 

Duiven, daar kan ik veel van leren. Want in tegenstelling tot hen, 
heb ik er heel veel moeite mee om alles wat we nu hebben te 
pakken en daar het beste van te maken. Ik zie overal verschrikking. 
Plastic, uitlaatgassen, gebouwen, fabrieken, treinen, het gedrag 
van mensen, alles wat ik tegenkom paniekeert me. We zitten 
vast in een systeem waar we niet meer uitkunnen en toch kan het 
ook niet zo doorgaan. De aarde gaat er zo aan, in ieder geval de 
leefbare aarde. Dat wil ik niet! Dan ben ik geneigd om terug te 
deinzen en te denken: we moeten terug. We moeten stoppen met 
auto’s rijden, plastic maken, dat soort dingen. Technologie en 
machines moeten weg. Maar dat gaat niet, dat gaat gewoon niet, 
want dan zouden we ook bijvoorbeeld gezondheidszorg moeten 
inleveren en dat is iets waar, denk ik, niemand voor stemt. We 
kunnen alles wat we hebben gedaan niet terugdraaien. Maar we 
kunnen wel alles wat we hebben gedaan gebruiken om daarmee 
oplossingen te bedenken voor de ellende die diezelfde dingen 
hebben veroorzaakt. 

Tijdens mijn reis hoopte ik te zien dat we nog wel terugkunnen, 
maar het tegenovergestelde zag ik. Toch heeft het me nieuwe 
energie gegeven. Nog steeds denk ik er elke keer als ik iets koop 
overna wat ik met die aankoop meehelp te financieren. Financier 

ik nu het uitbuiten van mensen, financier ik nu de mishandeling 
van dieren, financier ik nu de kap van regenwouden? Ik probeer 
echt zo min mogelijk slechte dingen te financieren, maar sowieso 
alles wat je in de winkels koopt is daarheen vervoert en daarmee 
financier je dus sowieso de uitstoot van uitlaatgassen. Je kunt er 
bijna niet omheen. Ik probeer nu alleen ook te denken: ik financier 
met deze aankoop ook de groei van de economie en daarmee het 
verbeteren van onderwijs en daarmee het versnellen van het vinden 
van oplossingen op problemen als luchtvervuiling, zwerfvuil, kap 
van regenwouden enzovoorts. Zo probeer ik nu te denken. Als een 
duif. 

Weet je wat ook zo leuk is aan duiven? Hoe zij zich gedragen, 
zo zijn ze ook. Volgende maand ga ik de sociale wetten van 
tegenwoordig eens even flink goed bespreken. Want bij ons zijn 
die inmiddels zo ingewikkeld als spaghetti (credits voor deze zin 
gaan naar Koen Hermans) en daar word ik soms helemaal akelig 
van. ‘Lisa, je bent gek’ zo’n veel gehoorde zin, maar weet je: je 
bent zelf hartstikke gestoord dat jij wel de spaghettislierten volgt. 
Geloof me, wat ik doe is leuker. Goed, volgende maand meer. Ik 
ga nu op wintersport! 

Doei en groetjes,

Lisa

Waarom duiven heilig zouden moeten zijn!
Foto: Lisa Rijnbeek
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Complex leven wellicht mogelijk zonder zuurstof
Een van de sterkste dogma’s in de wetenschap is dat complex leven op aarde ontstaan is toen de zuurstofspiegel steeg naar het 
niveau dat we nu kennen. Een kleine zeepspons, gevonden in een Deens fjord laat zien dat complex leven helemaal geen hoge 
zuurstofspiegels nodig heeft om te kunnen leven en groeien. 

Complex leven ontstond ongeveer 630-635 miljoen jaar geleden en is een van de grootste mysteries van de wetenschap. Kleine primitieve 
cellen evolueerden in relatief korte periode tot de vele levensvormen die we nu kennen. De meeste gehoorde verklaring daarvoor is de 
stijging de hoeveelheid atmospherische zuurstof. 
Een recentelijke studie uit Denemarken laat zien dat deze verklaring wellicht herzien moet worden. Het bestuderen van de gevonden 
spons laat zien dat dieren kunnen leven en groeien met zeer beperkte zuurstofconcentraties. Deze studie komt na een groots onderzoek 

uit Noord-Denemarken waarin werd aangetoond dat er al tenminste één keer 
eerder een sterke stijging in zuurstof was. Dit leidde toen ook niet tot complex 
leven, aangezien dit pas veel later ontstond.
Deze studie suggereert dat het ontstaan van complexe dieren niet geremd werd 
door het lage zuurstofgehalte van de atmosfeer. Niemand had voorheen getest 
hoeveel zuurstof een dier daadwerkelijk nodig heeft. Daarom hebben Daniel 
Mills en Lewis M. Ward van de University of South Denmark hier onderzoek 
naar gedaan. De spons werd gekozen omdat deze het dichtst bij de eerste dieren 
op aarde staan. De Halichondria panacea leeft een paar meter van de universiteit 
en was daarom het  onderzoeksmodel. Zelfs toen de zuurstofspiegel 0.5% van de 
normale atmospherische niveaus was, konden de sponzen nog zuurstof opnemen. 
Dit is veel minder dan wat voorheen gedacht werd dat nodig was voor dierlijk 
leven. De grote vraag is nu: als het zuurstofniveau niet de belemmerende factor 
was voor het ontstaan van complex leven, wat was het dan wel?  Er moeten andere 
ecologische en evolutionaire mechanismen een rol gespeeld hebben. Misschien 
bleef het leven wel zo lang in microbiele vorm omdat het eventjes duurde voordat 
er biologische machinerie was, die nodig is om een dier te vormen. 

Bedtijdschakelaar geïdentificeerd

De schakelaar die ons vertelt dat het tijd is om te gaan slapen 
is gevonden in een studie naar fruitvliegen. 

De schakelaar werkt door de activiteit van een aantal zenuwcellen 
te reguleren, welke de slaap induceren. Al deze neuronen bevinden 
zich in de hersenen. De neuronen depolariseren en vuren als we 
moe zijn en slaap nodig hebben. In de ochtend als we volledig 
uitgerust zijn, stopt deze activiteit.

Het onderzoek werd uitgevoerd in het laboratorium van Gero 
Miesenböck van de Universiteit van Oxford. Volgens hem is het 
mechanisme achter slaap dat zij gevonden hebben in Drosophila 
waarschijnlijk gelijk aan dat in mensen. 
Er is een vergelijkbare groep neuronen in een bepaalde regio 
in de menselijke hersenen. Deze neuronen zijn elektrisch actief 
gedurende onze slaap, net zoals in de fruitvlieg. Het is die regio die 
ons in slaap sust, waardoor het logisch wordt dat het moleculaire 
mechanisme hierachter vergelijkbaar is.

Een andere belangrijke subvraag is wat de slaapneuronen doen 
als we wakker zijn. Als we weten wat er in het brein gebeurt als 
we wakker zijn, dat slaap nodig heeft om een soort ‘reset’ uit 
te voeren, komen we weer dichterbij de vraag waarom we nou 
eigenlijk slaap nodig hebben.  
Het lichaam heeft twee mechanismen om slaap te reguleren. 
Eentje is de lichaamsklok, die het 24-uursritme bijhoudt. Het 
tweede mechanisme is de slaaphomeostase. Dit houdt bij hoe 
lang je al wakker bent en wanneer je moet slapen.  Waarschijnlijk 
gaan we slapen door een combinatie van beide mechanismen. De 
slaapschakelaar bouwt overdag ‘druk’ op om te gaan slapen, en 
het 24-uursritme bevestigt dat het tijd is. 

Wat is nu precies het nut van deze ontdekking? Volgens de 
onderzoekers kan de identificatie van deze schakelaar ons helpen 
om de targets voor nieuwe drugs te bepalen: bijvoorbeeld om 
slaapstoornissen beter te kunnen behandelen. Verder onderzoek 
kan ook antwoord geven op de vraag die elke onderzoeker in het 
slaapveld bezig houdt: waarom slapen we nou eigenlijk? En: welke 
interne stimuli leiden nu tot de activiteit van de slaapneuronen?

|  B I O L O g I E  I N  H E T  N I E U W S  |
door Anne van Vlimmeren
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Aantrekkelijke mannen hebben 
minder neusbacteriën

Aantrekkelijkheid: wetenschappers zijn er dol op! Tal van 
onderzoeken zijn al de revue gepasseerd, over symmetrie in 
het gezicht, feromonen, baarden en blauwe ogen. Nu wagen 
onderzoekers zich aan de relatie tussen lichaamsgewicht 
en neusbacteriën. Zware mannen met overgewicht worden 
vergeleken met slankere mannen, welke traditioneel 
aantrekkelijker worden gevonden.

Het artikel dat gepubliceerd werd in het American Journal of 
Human Biology onthult een verband tussen het lichaamsgewicht 
van mannen, gemeten als BMI, en de hoeveelheid bacteriekolonies 
in de neus. De resultaten laten zien dat zware mannen meer 
mogelijk soorten pathogene bacteriën in hun neus hebben, 
vergeleken met slankere mannen. 

‘Vanuit een evolutionair oogpunt zijn kenmerken die te 
maken hebben met aantrekkelijkheid bedoeld als signalen van 
“biologische kwaliteit”’. Zo kwamen onderzoekers op het idee om 
dit onderzoek uit te voeren. 

Negentig vrouwen en negentig mannen, allemaal kerngezond, 
deden mee aan het onderzoek. Lengte en gewicht werden door 
de participanten zelf aangeleverd, terwijl heup- en taille-omtrek 
door de onderzoekers gemeten werd. Zoals eerder gezegd, hadden 
mannen met potentieel pathogene bacteriën een hoger BMI 
hadden. Bij vrouwen werd deze correlatie niet gevonden, daar was 
geen verschil in BMI tussen geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde 
vrouwen. 

‘Bij ons weten, is dit de eerste poging om lichaamskenmerken 
en aantrekkelijkheid te verbinden met bacteriële infectie in jonge 
mensen.’, stellen de wetenschappers.

Liegen en creativiteit: twee kant-
en van dezelfde medaille?

Het liegen over een bepaalde taak kan de creativiteit in een 
volgende taak verhogen. Volgens onderzoekers komt dit om-
dat door het liegen, mensen minder zich minder gebonden 
voelen door conventionele regels. 
Het onderzoek uitgevoerd op de Harvard Business School 
en leidde tot een publicatie in Psychological Science. Volgens 
Francesca Gino, de eerste auteur, beschrijft het bekende geze-
gde ‘regels zijn er om gebroken te worden’ de basis voor zowel 
creativiteit als oneerlijkheid. Beide dingen gaan gepaard met 
het breken van regels. 

Om dit verband aan te tonen, ontwierp Gino samen met Scott 
Wiltermuth van de Universiteit van South California een reeks 
experimenten waarin proefpersonen mochten valsspelen. Soms 
werden ze er zelfs toe aangemoedigd. Zo moeten ze in het eerste 
experiment getallen vinden in een matrix die samen 10 waren. 
Voor elk goed antwoord zouden ze een beloning in geld krijgen. 
De proefpersonen moesten zelf opschrijven hoeveel goede ant-
woorden ze gevonden hadden. Wat ze echter niet wisten, is dat de 
wetenschappers stiekem over hun schouders meekonden kijken 
naar hun werkelijke aantal goede antwoorden.
In een volgende opdracht moesten de participanten een vierde 
woord bedenken dat pastte bij de reeks van drie woorden die hen 
gegeven was. Deze taak wordt in psychologisch onderzoek vaak 
gebruikt om creatief denkvermogen te meten. 

Gino en Wiltermuth vonden dat bijna 59% van de deelnemers een 
te hoog aantal goede antwoorden opgaf in het eerste experiment. 
Deze groep konden ook veel meer vierde woorden bedenken dat 
de eerlijke deelnemers. Ook additionele experimenten lieten dit 
verband zien. 
Eerder onderzoek van Gino laat ook het omgekeerde verband 
zien: het aanmoedigen van out-of-the-box denken leidt vaker tot 
onethische beslissingen wanneer proefpersonen voor een dilemma 
gesteld worden. Het verschil met het huidige onderzoek is dat het 
meer focust op de gevolgen van oneerlijkheid: precies andersom 
dus. 
Volgens Gino kan dit een reden zijn waarom oneerlijkheid en 
valsspelen zo wijdverbreid zijn in de wereld: creativiteit kan ons 
in staat stellen met goede rechtvaardigingen te komen voor ons 
slechte gedrag, waardoor we het in feite goed praten en ons in het 
vervolg niet beter gedragen. 
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Wiskundegekte
door Judith Korhorn

Het eerste halfjaar zit erop! De vier 
vakken die nu achter de rug zijn, hebben 
al een aardig beeld kunnen geven over 
de verschillende kanten die wij als 
studenten op kunnen gaan. Eigenlijk 
vond ik alle vakken tot nu toe onwijs 
interessant, dus dat kiezen kan voor 
mij nog een lastige opgave worden. In 
ieder geval had ik genoeg motivatie om 
lekker met mijn studie aan de slag te 
gaan en al mijn tentamens te halen. 

Dat is nu wel anders. De motivatie is ver te zoeken. Eerstejaars 
zullen meteen weten waar ik het over heb: systeembiologie. 
Hierbij wijt ik mijn desinteresse niet aan de hoogleraren of 
studentassistenten! Het is gewoon niet mijn ding. Op zich kan ik 
wel een beetje wiskunde, maar ik bestudeer liever het gedrag van 
een schotse hooglander dan het gedrag van een model. Getallen 
doen mij niks, al helemaal niet als het niet eens echte getallen 
zijn. Systeembiologie was dan ook het vak waar ik het meest 
tegenop zag. In het volgende blok komt er nog eens een vak dat 
experiment en statistiek heet. Klinkt als nog meer getallen. Mijn 
nekharen staan ervan overeind.

Nu ben ik niet zo arrogant om het nut van modellen te bekritiseren. 
Met volle overtuiging zeg ik dat de wiskunde een enorme 
verrijking is geweest voor de biologie. Ik hou mij er alleen liever 
niet mee bezig. Laat mij maar plantjes determineren of zoiets. Of 
dat de kant is die ik op wil gaan? Geen idee. Ik merk wel waar 
ik terecht kom, zolang ik mij maar niet al te veel met modellen 
en formules bezig hoef te houden. Laatst merkte een hoogleraar 
op dat een bepaalde (ingewikkelde) formule nog wel terug zou 
komen als we ecologie zouden kiezen. Raad eens wat ik níét ga 
doen?

Meneer Smakers
door Pieter Munster

Heb jij ook wel eens zin in een burger, maar wordt je al mis-
selijk aan de gedachte van de McDonalds of de BurgerKing? 
Sinds een half jaar zit er een Burgerrestaurant aan de Nobel-
straat een restaurant dat fastfood combineert met uit eten 
gaan, Meneer Smakers.

Als je Meneer Smakers binnenkomt krijg je al meteen de indruk 
dat je niet in een normaal restaurant bent. Eenmaal binnengeko-
men loop je namelijk meteen naar de bestelbalie om (net als in 
een fastfood restaurant) je bestelling te plaatsen. Wat er anders is 
aan een fastfood restaurant is dat ze je vragen of je de burger raw, 
medium of well-done wilt eten. Een openbaring in vergelijking 
met de schoenzolen die je bij de wat bekendere fastfood ketens 
voorgeschoteld krijgt. 

De burgers zijn te bestellen onder prachtige familiaire namen als 
Opa Harry, Ome Jimmie en de Tante Connie. De laatste is overi-
gens een heerlijke van geitenkaas gemaakte vegetarische burger, 
dus ook de anti-carnivoor komt hier zeker aan zijn trekken. Voor 
een vriendschappelijke prijs krijg je er ook nog wat handgesneden 
patat bij.

Eenmaal besteld neem je plaats aan één van de tafels of de bar 
uitkijkend op de Nobelstraat (meer geschikt voor de eenling die 
op zoek is naar een date). Veel sneller dan verwacht, het blijft ten 
slotte een fastfood restaurant, wordt er omgeroepen dat je bestel-
ling klaar is. Het eten wordt in een mandje geserveerd en zonder 
bestek. Ik vind het heerlijk om met mijn vingers te eten dus ik kon 
mij deze avond eens lekker uitleven.

Als je op een gegeven moment de bodem van je mandje bereikt 
hebt realiseer je je dat een burger, mits goed belegd, een complete 
maaltijd is. Je hebt dan ook echt geen honger meer nadat je de 
Opa Harry hebt opgegeten. Deze kwaliteit komt uiteraard met een 
prijs, maar niet zo hoog als je misschien zou verwachten. De burg-
ers variëren in prijs van €6,50 tot €9,-. Met wat friet en een frisje 
erbij ben je voor twee personen maximaal €20,- kwijt. Wat mij be-
treft de gulden middenweg wat betreft prijs, kwaliteit en snelheid. 

Eindoordeel: 8

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

|       S P E L PA g I N A  |
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|  g E Z O C H T !  |

Maak twee vierkanten die elkaar niet raken door acht 
lucifers te verwijderen.

Puzzel



De Dies week is de enige week in het jaar dat het bestuur 
gaat over alle activiteiten van de zeven dagen vol feest. Eerst 
moesten we natuurlijk een thema bedenken…  en een brain-
stormsessie na onze vergadering leverde al snel “Verbluffend” 
op. Het leek nog een beetje op “Verpletterend”, en onze 
fantasie over  passende activiteiten ging al de vrije loop. We 
moeten iets met poker doen! Of iets met illusies! De taken 
werden verdeeld en leverde na een paar weken regelen en 
prachtig programma op. 

Ten eerste hadden we de smulcommissie al iets eerder het 
thema toegefluisterd en die wilde ons wel helpen met het 
bakken van een mooie Diesopeningstaart.  Ook zijn we 
druk geweest met, in het diepste geheim, het UBV-shirt te 
ontwikkelen. Samen met winnares Marloes Leeflang hebben 
we Alfons en Dennis op gepaste manier en in prachtig roze 
af weten te beelden en laten drukken op de blauw t-shirts. 
De opening werd dan zo ook één groot feest. De prachtige 
poker-tafel taart was zeer toepasselijk en ook zeer smakelijk 
en de axolotl-shirtjes vlogen over de “toonbank”. ’s Avonds 
kwam dr. Wertheim ons alles vertellen over zijn hobby 
visuele Illusies en heeft ons weten te verbazen met zijn grote 
collectie aan plaatjes en trucjes. 
Voor de dinsdag hadden we een sportieve activiteit in de 
planning. Na een beetje googelen kwamen we op free running, 
waar vooral Ilja erg enthousiast over was.  We hebben een paar 
professionals weten te regelen die een erg leuke workshop 
gaven, waar ik na een kwartier al vreselijke spierpijn van had 
gekregen. Springen over banken, hangen aan de rekken en 
salto’s tegen de muur het kwam allemaal aan bod. Die avond 
werd natuurlijk de prachtige wereldse almanak onthuld. 
Woendag zijn we de hele dag in de weer geweest met alles 
regelen voor de Diesreceptie. Ik moet zeggen dat ik daar wel 
heel erg naar had uitgekeken.  Eerst hebben we gekookt voor 
de bewaking, die ons daarna hielp met alles opgebouwen. 
Er kwamen commissies langs met de mooiste cadeaus en 
besturen vanuit heel Nederland. Allemaal om met ons te 
prosten op het 90 jarig bestaan van de UBV! Het feest ging 
nog door tot in de kleine uurtjes.   
De dag erna waren we natuurlijk niet echt fit, we hebben 
eerst alle cadeaus opgeruimd en vervolgend de UBV-kamer 
omgebouwd tot een waar casino. Er kwamen echte speeltafels 
naar binnen en er werd verbluffend goed gepokerd. De grote 
winnaar ging ervandoor met een Lustrum WJB fles. 
Vrijdag was dan alweer de laatste dag van de Dies-week 
aangebroken. ’s Middags hadden we Bas de goochelaar 
gestrikt om ons eens wat vette truc’s voor in de kroeg te leren 
en ’s avonds was het eerste echte date-diner van de UBV, in 
de schuur van Izaäk de appelboer. Daar hebben de kookcom-
missie en de smulcommissie zich uitgesloofd om ons te laten 
genieten van gerechten met de bijna biologische producten 
van Izaäk. 

Na deze week waren we wel heel erg moe, maar ik denk dat 
ik wel mag zeggen dat we allemaal enorm genoten hebben en 
‘onze’ Diesweek denk ik nooit meer gaan vergeten!

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

De Diesweek
door Anoek van den Bosch

De UBV is 19 februari jongstleden negentig jaar geworden! 
Dat is allemaal groots gevierd in de diesweek, zoals te zien is 
op het fotoverslag aan het einde van deze BioSCOPE.

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

Voor al je vragen over huisvesting of stukjes voor in de 
BioSCOPE:
Ilja Kocken  voorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over UBV-activiteiten en de nieuwsbrief:
Anoek van den Bosch secretaris@ubv.info

Voor al je vragen over financiën:
Sjoerd Mollema   penningmeester@ubv.info

Voor al je vragen over onderwijs:
Linde Berg  vicevoorzitter@ubv.info

Voor al je vragen over sponsoring:
Esther van Andel vicesecretaris@ubv.info

Voor al je vragen over de boekverkoop of voor wijzigingen 
van je contactgegevens:
Joep Wijnhoven  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
Symposiumcommissie

Veldweekendcommissie
26ste Almanakcommissie

Zoekt jouw commissie nog nieuwe 
leden? Laat dit weten aan het bestuur! 

UBV 90 jaar!
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Dienstenveiling
door Jonno van Vulpen

Elk jaar wordt er heftig tegen elkaar op geboden om diensten van medebiologen in de wacht te slepen. Zo werd ook 12 februari 
met de figuurlijke veilinghamer meerdere keren op de tafel geslagen. De goede doelen commissie HAK had het wederom voor 
elkaar gekregen een zaal te vullen met zware portemonnees en gezelligheid in café Stathe ten dienste van vogelopvang Utrecht. 
Alle opbrengsten van de veiling zijn gegaan naar deze door vrijwilligers in stand gehouden stichting. 

De avond zelf was bruisend en spannend, het publiek begon voorzichtig met bieden, maar na enkele glazen van vloeibare moed werden 
de prijzen flink omhoog gegooid. Elk jaar terugkomende diensten zoals muzieklessen en zelfportretten waren ook dit jaar weer goed 
in de smaak gevallen, maar ook nieuwkomers zoals de “net als bij Phineas en Ferb” in scoutinguniform geklede meisjes die koekjes 
komen bakken waren erg succesvol (zeker in combinatie met het geheime chocoladekoekjes recept  van de smulcommissie die tegen 
een mooie prijs geveild werd). 

Naast vele veilingen werd er ook pauze gehouden, maar veel tijd om naar de bar te lopen voor een biertje was er niet, want de band Point 
of View zorgde voor een flinke vulling van de zaal met heerlijke progpop en rock. Deze Arnhemse band was hier niet zomaar, want 
UBV’s eigen Ivo Hoefsloot sloeg hier zijn snaren aan en zorgde samen met de band voor een intiem optreden wat sommige vergeleken 
met een “bijna woodstock ervaring”. Na het optreden van deze band die wat weg had van een serieuze Tenacious D ging het veilen 
verder, en werden soms wat biedingbordjes dubbel gezien.

Al met al een fantastische avond, en zeker een aanrader om volgend jaar ook te komen. Zet alvast geld op de bank, of stop wat geld in 
een oude sok onder je matras, en neem het volgend jaar mee om de gelukkige eigenaar te worden van fantastische diensten!

Schaaktoernooi der 
UBV 2014
door Esther van Andel

Op donderdag 6 februari kregen de schakers bij UBV de kans 
om zich te bewijzen. De Spelcommissie Triumph des Spieles 
organiseerde dit jaar op 6 februari weer een fantastisch 
schaaktoernooi. Om vijf uur begonnen 10 enthousiaste 
schakers aan een afvalrace om te strijden voor de mooie titel 
schaakkoning der UBV 2014. Laten dit nou toevallig allemaal 
mannen zijn geweest. Om deze avond niet tot de volgende 
ochtend te laten duren kreeg elke speler 20 minuten denktijd. 
Was deze op, verloor je helaas. De klokjes miste de UBV 
helaas, maar daar heb je gelukkig tegenwoordig apps voor.

Na een kort intermezzo van overheerlijke pizza konden de mannen 
hun peinzende blikken weer opzetten en zich verdiepen in 

hun volgende schaakspel. De UBV kamer was nog nooit zo stil. 
Potje na potje kwam de finale steeds dichterbij, totdat uiteindelijk 
Koen en Daniël tegenover elkaar kwamen te zitten. Terwijl de rest 
om de overige plaatsen speelde begonnen Koen en Daniël aan een 
spannend duel. Na veel hersengekraak en geslagen stukken wist 
Koen uiteindelijk Daniël te verslaan. Het potje was zo intens dat 
het zelfs achterstevoren terug gespeeld is om fouten en andere 
speelmogelijkheden eruit te vissen.
Koen ging naar huis met prachtige schaakstenen getekend door de 
Spelcie waar natuurlijk zijn nieuwe titel trots geschreven stond.

En wat te doen na een 4 uur durend schaaktoernooi? Juist, meer 
schaken. Deze fanatieke mannen waren er niet vies van nog iets 
langer door te sporten om alvast te oefenen voor volgend jaar. Wie 
weet wie dan de titel van schaakkoning(in) in de wacht weet te 
slepen.

Dat kan soms tamelijk lijdende gezichtsexpressies tot gevolg hebben.

De hersenen worden in allerlei bochten gewrongen.
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Dieslezing Optische 
Illusies
door Evine Storm

Op 17 februari was het weer tijd voor een lezing! Dit keer door 
Prof. dr. Wertheim over visuele illusies. In de deze lezing stond 
hij klaar met een breed scala van illusies en liet ons van verbazing 
in verbazing vallen. We werden onder andere gewezen op de 
subjectiviteit van het brein en het bleek dat wat we waarnemen niet 
altijd klopt. Waarnemen, en daarmee dus het voor waar aannemen 
van wat je ziet, kan soms tot bijzondere resultaten leiden. Zo werd 
ons gedemonstreerd hoe aandacht onze perceptie kan beïnvloeden 
door middel van een filmpje. 

In dit filmpje waren er zes mensen in teams van drie een bal over 
aan het gooien. Het ene team was in het zwart gekleed en het 
andere team in het wit. De opdracht voor ons hierbij, was om 
te tellen hoe vaak het witte team de bal overspeelde.  Toen het 
filmpje afgelopen was dacht ik het goede antwoord te hebben en 
dus niet voor welke illusie dan ook gevallen te zijn. Erg jammer 
voor mij had ik het fout. Het bleek dat er een man in een groot 
zwart gorilla-pak rustig door de spelers heen gewandeld was, 
maar doordat ik zo druk op de witte spelers aan het letten was had 
ik hem niet eens opgemerkt.

Hiermee werd erg duidelijk hoeveel invloed je aandacht heeft op 
je waarneming, en dus ook hoe dat in een andere situatie misschien 
wel levensgevaarlijk zou zijn.

Uiteraard hebben we ook de ‘standaard’ visuele illusies langs zien 
komen. Bijvoorbeeld de deel/geheel illusies waarbij je, als je op 
de details let, een heel ander plaatje zien dan wanneer je je ogen 
een beetje dichtknijpt en er een heel ander beeld verschijnt. 
De illusies waarbij alles lijkt te bewegen en draaien zijn ook 
langsgekomen, waarbij mijn hoofd het toch niet kon laten om er 
een beetje duizelig van te worden.

Het bleek ook dat we kleuren helemaal niet zo definitief 
waarnemen als dat je zou denken. We nemen waar door middel 
van contrast wat tot gevolg kan hebben dat we eenzelfde kleur 
met een donkerdere of lichtere omgeving anders zien. Ook de 
grootte van deze contrastvelden hebben weer invloed op onze 
waarneming. Want heb je je wel eens afgevraagd waarom je met 
een zonnebril op toch nog kleuren waar kunt nemen en de wereld 
gek genoeg niet ineens uit bruintinten bestaat? Dat blijkt te komen 
doordat  ons brein dit soort grote kleurvelden neutraliseert. Als je 
maar een klein stukje wereld door bruin glas zou zien, zou alles 
daarachter toch ineens een stuk bruiner lijken.

Al met al hebben we op deze lezing misschien niet heel veel 
geleerd van de mechanismen in ons brein achter die deze illusies 
zitten, maar een leuk spektakel was het zeker!

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

Alternatieve 
Masterdag
door Esther van Vliet

Op 4 februari was het weer zover. De mastercommissie heeft 
zich uitgesloofd om weer een mooie alternatieve masterdag te 
organiseren. Voor ieder wat wils, was het motto dit jaar. 

De alternatieve masterdag is dé gelegenheid om de 
ongecensureerde mening van studenten over hun master te horen. 
In een vlot programma met korte presentaties krijgen biologie 
bachelorstudenten zowel inhoudelijke informatie als het oordeel 
van de ervaringsdeskundige. 

De avond werd ingeleid door Hans de Cock, bestuurssecretaris 
van het departement biologie, en Corné Pieterse, programma 
coördinator van de master Environmental Biology. Zoals gezegd, 
was het motto dit jaar, voor ieder wat wils. Daarom waren er dit 
jaar maar liefst twee zalen beschikbaar in het BBG. De ene zaal 
stond bekend als de moleculaire zaal en de andere als de ecologie 
zaal. Na een uur kon gewisseld worden tussen de zalen. Alle tracks 
van de populairste biologie master (Environmental Biology) 
waren aanwezig, zelfs fungal biology! Daarnaast was er ook een 
presentatie van de docentenopleiding (SEC), gegeven door ons 
nieuwste commissielid Daan Wijdeven. 

Natuurlijk kon na de presentaties nagebabbeld worden onder 
het genot van een heerlijke Italiaanse maaltijd, een overvloed 
aan Turks brood en de beroemde tomatenkappertjesboter van 
mastercommissielid Paul. Bijna alle masterstudenten bleven na 
hun presentatie hangen om vragen te beantwoorden, contacten 
uit te wisselen en tips te geven voor leuke stages. De voltallige 
mastercommissie was aanwezig, gehuld in het masterlijke paars, 
om eenieder te voorzien van koffie, thee en bergen koekjes. 

Kortom gezelligheid alom. Het is ons een groot genoegen om 
bachelorstudenten radeloos de zaal in te loodsen en met goede 
hoop de zaal te zien verlaten. En daarom zijn wij er volgend jaar 
weer met de alternatieve masterdag, ‘voor iedere student die zijn 
toekomst nog niet kent!’

Met masterlijke groet, 

Pieter, Jolien, Saskia, John, Paul, Lieke, Carmen, Daan, Esther en 
Esther 2

Presentatie door Harm Wiegers over Fungal Biology.
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Presentatie door Harm Wiegers over Fungal Biology.

door Anoek van den Bosch

Misschien herinneren je je nog wel mijn archief column van 
vorige maand. Ik besprak daar een gevonden certificaat en 
ALv notulen waarin de heer Chris Maas en Ruud Woutersen 
tot leden van verdienste benoemd zouden worden en dat het 
gek was dat we daar nu niets meer van wisten. Dit verhaal 
werd vervolgd op de lustrumreünie afgelopen 22 februari.

Aangezien ik me niet kon voorstellen dat mensen als de huidige 
leden van verdienste, Arie Mink, Cees Versteeg en Frans 
Meeuwsen, ooit vergeten zouden worden en uit de geschiedenis 
boekjes zouden verdwijnen, ging ik zo maar even van de optie 
uit dat de beste heren wel eens overleden zouden kunnen zijn… 
echter niets bleek minder waar.

In de naamstickers voor de deelnemers van de reünie kwamen we 
namelijk al snel een R. Woutersen tegen. Ik ging op hem af en 
vroeg hem of hij misschien ooit lid van verdienste van de UBV 
was geweest. Dat was niet zo, maar hij was wel voorzitter geweest 
in het jaar dat de UBV weer een beetje uit het slop werd getrokken. 
Tijdens de jaren 70, hoorde hij dat er een Utrechtse Biologen 
Vereniging moest zijn en vond dat hij daar iets mee moest doen. 
Samen met een groep anderen benoemde hij, naar eigen zeggen,  
zichzelf tot bestuur en ging aan de slag. 

Ze stelde een lustrumcommissie samen, met daarin de heer Chris 
Maas. Deze beste man is overigens ook nog springlevend. Chris 
Maas vond dat er weer eens iets groots georganiseerd moest 
worden en regelde Bert Haanstra die zijn toen zeer populaire 
natuurfilm, “Bij de Beesten af” kwam vertonen. Het was een groot 
succes en de UBV kwam langzaam weer tot leven. De Tref werd 
georganiseerd (vergelijkbaar met de PUT-avonden) en ook het 
voetbal toernooi waar ik in mijn eerdere columns over geschreven 
heb is onder andere door Chris Maas georganiseerd. Er kwam 
weer geld in de kas en zo bleef de UBV bestaan. 

Het mooie is dat Ruud Woutersen volgens het document Chris 
Maas benoemd zou moeten hebben tot lid van verdienste, maar dat 
kon hij zich niet meer herinneren. Hij gaf wel toe dat de heer Maas 
erg veel heeft betekend voor de vereniging. Ik ben erg benieuwd 
naar zijn kant van het verhaal en ga binnenkort maar eens kijken 
of ik met hem een afspraak kan maken. Wellicht weet Chris Maas 
nog wel dat hij stiekem een lid van verdienste is! 

|  U B V  A R C H I E F  |

Vervolg Onbekende Leden van Verdienste



De enige echte 
Lustrum-VIP
door Ellen Hoevenaar

“Het was vrijdagmiddag, om vijf over vier vertrok mijn trein 
richting Utrecht. Samen met Kirsten en Mariëlle hadden we 
besloten lekker uit eten te gaan in Utrecht en daarna onze avond te 
vullen met de Lustrumborrel en het UBV-feest. We waren alle drie 
goed gehumeurd en de avond begon dus al goed met een heerlijke 
mega grote pizza, waardoor we later bij de Lustrum-opening geen 
trek meer hadden in taart. Eenmaal in het Minnaert aangekomen 
kocht ik één lootje voor de loterij zodat het toch een heel klein 
beetje spannend zou worden voor mij tijdens de trekking. 

De trekking begon en natuurlijk wilde ik, zoals bijna iedereen, 
graag de fiets bemachtigen. Helaas moest ik toch echt zelf op zoek 
gaan naar een fiets voor in Utrecht. Net zoals de fiets werden alle 
andere prijzen ook niet door mij gewonnen, wat soms ook een 
grote opluchting was (haha!).

De loterij was leuk maar duurde redelijk lang en toen de laatste 
prijs bekend werd gemaakt was mijn aandacht er al niet helemaal 
meer bij. Iets met een Lustrum -IP arrangement waardoor je gratis 
de  Lustrum activiteiten kon bezoeken, klonk wel leuk maar met 
mijn éne lootje was mijn kans om te winnen nu toch echt heel erg 
klein geworden. Het volgende balletje werd gekozen, het nummer 
werd opgenoemd en paar een paar seconden later drong het tot me 
door dat het mijn lootje was! 

“Ik heb gewonnen!” ging het door me heen toen ik richting het 
podium liep. “Maar wat eigenlijk..??” Op het podium werd ik 
ontvangen met ‘champagne’, een (fabulous prinsessen) kroontje, 
een beker en een bosje bloemen (Ze staan nog steeds uit te bloeien 
op mijn kamer, zoals iedere bioloog, en vrouw, hou ik natuurlijk 
bloemen!) Hier werd me nog eens uitgelegd wat ik nu precies had 
gewonnen en het begon tot me door te dringen dat ik er super blij 
mee moest zijn.”

Natuurlijk ben ik dat nu nog steeds, de kans om vaker bij UBV 
activiteiten aanwezig te zijn ontvang ik met open armen en ik 
zal dan ook oprecht mijn best doen er zo veel mogelijk te zijn. 
Benieuwd naar wat er nog komen gaat kijk ik terug naar deze 
vrijdagavond die voor mij meer dan geslaagd was!

De gelukkige lustrumloterijwinnares die zich vanaf heden Lustrum-VIP 
mag noemen!

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

Luchtige 
slagroomtaart
door Loes Kip

Hoe je het ook went of keert: taarten zijn ideaal als je iemand een 
keertje wilt verwennen maar niet precies zeker weet hoe. Toen 
ik in de keuken stond deze taart te proberen met mijn nieuwe 
bakvorm, merkte ik dat wel aan mijn huisgenootjes die ongedul-
dig zaten te vragen wanneer ze een punt mochten proeven. Een 
beetje intimiderend, maar gelukkig viel het in de smaak! 

Luchtige chocolade-truffeltaart met frambozen 
- 225 gram ongezouten roomboter (een beetje extra voor  
 het invetten)
- 250 gram pure chocolade (70% cacao), in stukjes   
 gebroken
- 5 grote eieren
- 225 lichte basterd suiker
- 85 gram geschaafde amandelen 
- 50 gram bloem 
- Frambozen
Glazuur (optioneel)
- 150 ml volle slagroom
- 100 gram pure chocolade 
 (70% cacao) 
- 1 eetlepel poedersuiker

Vet een springvorm van ongeveer 23 cm in doorsnede in met 
roomboter. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. 
Voeg je boter en chocolade toe aan een kom. Hou deze boven een 
pannetje kokend water en laat samensmelten. Roer er doorheen 
totdat het mengsel mooi glad is.

Voeg de eieren en suiker toe aan een andere kom en mix deze 
met een elektrische handmixer voor ongeveer 5-8 minuten totdat 
het een dikke, mouse-achtige structuur heeft. Giet nu je choco-
lade mengsel langs de zijkanten hierbij. Neem vervolgens een 
lepel en schep bij wijze van spreken de chocolade naar het mid-
den toe in een ‘vouw-achtige’ beweging. Dus niet roeren! Dit is 
belangrijk voor het behouden van de belletjes in je mix waardoor 
je taart uiteindelijk lekker luchtig wordt. Neem dus hier lekker 
je tijd voor totdat je mengsel een egale bruine chocolade kleur 
heeft. 

Hierna kun je geleidelijk de amandelen toevoegen, een snufje 
zout en het bloem. Giet je mengsel in de springvorm en bak hem 
in de oven voor ongeveer 35-40 minuten. Laat hem na het bak-
ken even afkoelen. Het is mogelijk dat de taart een beetje breekt: 
maar dat geeft niet. 

Voor het glazuur zet je een pannetje met slagroom op het vuur 
totdat het kookt. Terwijl het suddert kun je alvast de chocolade 
en poedersuiker in een kom doen. Je kunt de chocolade alvast in 
grove stukjes breken. Giet hierna de warme slagroom in de kom 
en laat het even staan voordat je gaat roeren. Laat het afkoelen 
zodat het even kan indikken. Daarna kun je het over je taart heen 
laten druipen en hem versieren met framboosjes. Geniet ervan!

|  R E C E P T  VA N  D E  M A A N D  |
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Dies Natalis
Tijdens de negentigste Dies Natalis der UBV is op verbluffende wijze groots gevierd! De week werd 
ingeluid met een heerlijk stukje casino-taart van de Smulcommissie, een lezing over visuele illusies van 
Prof. dr. Wertheim. De volgende dag hebben zo’n twintig biologen een geweldige workshop Freerunning 
gehad van Progression Stunts. De dag werd afgesloten met de onthulling van de 26ste almanakcommissie 
en de nieuwe 25ste almanak. Op woensdag is de daadwerkelijke verjaardag van de UBV gevierd middels 
de diesreceptie in de kassen van de Botanische Tuinen. Donderdagmiddag was de Casinonight, waarbij 
we met nette croupiers in pak roulette, poker en black-jack speelden. De week werd afgesloten met een 
bezoek van Goochelaar Bas, die ons in een uurtje tijd verbluft heeft en ons zelfs een aantal trucs heeft 
geleerd. Hierna vond het Date-diner plaats, georganiseerd door de Kookcommissie en de Smulcommissie 
bij onze geliefde appelboer Izaäk. De negentigste diesweek van de UBV was druk, gezellig, leerzaam en 
vooral “verbluffend”.

|          F O T O V E R S L A g  |
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|  F o t o  v a n  d e  m a a n d  |

door J.G.W. Hartman
Dit is een vuursalamander (Salamandra salamandra), gevonden in het Mullerthal, Luxemburg. Als klein kind kwam ik hier vaak en 
vertoonde ik typisch biologengedrag, namelijk beestjes en plantjes zoeken. Vuursalamanders waren mijn favoriet om te vinden. Toen 
ik hier weer was in 2012 kon het niet laten om er weer een te op te sporen.

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 12 maart
Halfjaarlijkse ALv: voor de leden van de UBV is dit het 
moment om je stem te laten horen en inspraak te hebben in de 
gang van zaken bij de UBV. Tevens zal het bestuur je op de hoogte 
brengen van de lopende zaken.

UBV 19 maart
Halfjaarlijkse Commissiemarkt: op de halfjaarlijkse 
commissiemarkt kunnen commissies die nog mensen zoeken 
dat kenbaar maken middels een korte presentatie. Leden die nog 
overwegen om bij een commissie te gaan maar nog niet zo goed 
weten hoe dat in zijn werk gaat of welke commissies er allemaal 
nog mensen zoeken krijgen hier de kans om de commissiesferen 
te proeven!

UBV, Proton, NWSV Helix, Alcmaeon, V.U.G.S. 22 en 23 
maart
24-uursreis: de 24-uursreis gaat dit jaar naar Hamburg! Vijf 
studieverenigingen slaan de handen ineen om samen dit spektakel 
van de grond te krijgen. Met de bus reizen zo’n 130 man naar 
Hamburg om daar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de stad 
te ervaren en op de terugreis lekker in slaap te dommelen in de 
bus.

UBV 25 maart
PUT: Het is weer tijd voor de PUT! Kom kletsen, drink een 
drankje, speel een spelletje en allitereer alles! Het thema voor deze 
PUT is vooralsnog onbekend. Maar tegen de tijd dat je dit leest is 
er waarschijnlijk een geweldig thema bedacht waar je achter kunt 
komen door naar posters danwel de site te kijken.

UBV 26 maart
Lezing: Josta Kevenaar komt een lezing geven over haar 
onderzoek naar een antigif tegen de botulismebacterie. Dus ben je 
geïnteresseerd in de moleculaire werking van botulisme en wat er 
tegen te doen? Kom langs!

UBV, departement Biologie 28 maart
Bioborrel: Het is weer tijd voor een integrerende borrel tussen 
studenten en medewerkers van het Departement Biologie. Vergeet 
niet dat het eerste drankje gratis is, en dat wij gezelligheid 
garanderen! Als het volgens jou daaraan ontbreekt trek je ons aan 
de mouw, en leveren wij het terstond!

Agenda


