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Druk, druk, druk, druk, 
druk. Bijencursus, 
vogelcursus, biologie-
cursus. Studiewerk, 
apenwerk, bio-
SCOPEwerk. Alles 
is weer volop aan de 
gang en dat is goed 
te merken. Ook in de 
natuur is alles weer 

druk bezig. De bomen lopen eindelijk uit, de vogels 
zijn driftig nestjes aan het bouwen en partners aan 
het zoeken en ook de bloemen en de bijtjes hebben 
elkaar opnieuw gevonden.

Door het aanhoudende koude weer heeft het een hele 
tijd geduurd voordat de lente begon, maar nu hij er 
eindelijk is, kunnen we er niet meer omheen. 

Naast de lente, komen er ook een aantal feestdagen 
ons tegemoet. Wat mij opvalt is dat ik op speciale 
dagen bijna altijd goed weer heb (behalve met kerst..). 
Zo had ik met Pasen dertig centimeter sneeuw en 
met Koninginnedag 20 graden en zon, echt perfect. 
Dan vraag ik mij soms wel eens af of moeder natuur 
niet toch stiekem meekijkt en ons het goede weer 
gunt. Hopelijk houdt het mooie weer nu een beetje 
aan en hoef ik mijn uitspraak niet af te kloppen, maar 
hemelvaart en Pinksteren zullen het ons laten zien.

Ook deze maand staat de BioSCOPE weer boordevol 
met interessante biologische nieuwtjes. Speciaal 
voor de eerste- en tweedejaars (en laatbloeiende 
derdejaars): het hoe, wat en waar van de scriptiecur-
sus (p. 6). Daarnaast worden alle fabels over alcohol 
ontrafeld op pagina 8.  En deze maand weer een 
interessante biologische vraag: waarom is geitenkaas 
wit en koeienkaas geel? (p.13)

Heel veel leesplezier!

Marloes

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

In mijn studietijd was natuurlijk 

evenwicht een belangrijk concept in 

de ecologie. Voor natuurorganisa-

ties was het een belangrijk motief 

om natuur te beschermen. Later heeft 

het idee veel van zijn betekenis 

verloren. De tijd lijkt echter rijp 

voor een zekere herwaardering.

Stabiliteit en dynamisch evenwicht 

waren kernconcepten in de systeemeco-

logie. Vaak in relatie tot diversiteit. 

Stabiliteit zou het resultaat zijn 

van een zekere soortsdiversiteit, wat een rechtvaardiging 

betekende van het behoud van de diversiteit aan soorten. 

Ook de omgekeerde interpretatie kwam voor. Stabiliteit in 

de natuur zou juist een zekere diversiteit mogelijk maken. 

Daarom moesten verstoringen van de natuur voorkomen worden. 

Deze concepten en hypothesen waren vooral van belang voor oude 

terrestrische ecosystemen.

In de ecologie zijn evenwichten marginale verschijnselen 

geworden. De aandacht richt zich op processen en dynamiek. In 

het natuurbeheer vindt dat zijn weerspiegeling in de strategie 

van natuurontwikkeling en bouwen met natuur. Met het laatste 

wordt gedoeld op het ontwikkelen van ‘natuurlijke’ systemen 

die een dynamische aanpassing aan klimaatverandering mogelijk 

maken, zoals de zandmotor voor de kust van Zuid-Holland. 

Het koningsweekend zat ik op Schiermonnikoog, om de Oranje-

hectiek in Amsterdam te ontvluchten. Jaren geleden was ik er 

ook geweest. Het eiland is omgeven door de dynamiek van de 

Waddenzee en de Noordzee. Door die dynamiek verandert het 

eiland permanent van vorm. Maar de scheidslijn tussen zee en 

land is er nog steeds en dat is een aantrekkelijke zone voor 

lange wandelingen. De geomorfologie van de Waddenzee is onge-

twijfeld veranderd, maar vanaf de boot zag ik de vertrouwde 

platen en geulen.

In het duingebied is dynamiek veel minder zichtbaar. Oude 

duinen liggen waar ze vroeger ook lagen en er zijn zeer oude 

bomen en struiken aanwezig, krom gegroeid door de westenwind. 

Ik herkende er dezelfde planten en vogels van jaren geleden en 

ik genoot van de rust in die vertrouwde omgeving. 

Voor veel bezoekers aan natuurterreinen gaat het om rust en 

ruimte. Het gaat hen om het vertrouwde groen en het idee van 

een natuurlijk evenwicht. 

De ecologie heeft gelijk met zijn nieuwe inzichten dat in 

ecosystemen dynamiek belangrijker is dan evenwicht. In de 

beleving van gewone mensen gaat het echter deels om andere 

kenmerken, door een andere manier van zien. Die manier van zien 

is niet minder belangrijk. Ecologen zouden die verschillen in 

zien en beleven niet uit het oog mogen verliezen.

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  |

Terug naar het natuurlijk evenwicht
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Festival deBeschaving brengt op 6 juli 
niet alleen je oren en ogen in vervoering, 
maar ook je brein. Op kennispo-
dium Cirque du Science worden actuele 
onderwerpen, originele ideeën en state 
of the art science aan je voorgeschoteld. 
Van het nieuwste robotica-onderzoek 
tot seks bij apen. Voor en door nieuws-
gierige mensen.

Wetenschapsprogramma
Cirque du Science verenigt het beste op 
sciencegebied in één piste op deBescha-
ving. In een prachtige tent met de allure 
van een groots circus zie je een bonte stoet 
van wetenschappers en andere artiesten 
in hoog tempo aan je ogen voorbij trekken, 
zoals weerman en klimatoloog dr. Peter 
Kuipers Munneke (Universiteit Utrecht), 
dr. Nadja Jungmann (Hogeschool Utrecht) 
over goochelen met geld en prof. dr. Frank 
Miedema (UMC Utrecht) die spreekt over 
pandemieën. Auteur Joost Zwagerman 
en dichter Ingmar Heytze zullen je op hun 
eigen manier aan het denken zetten.

Het wetenschapsprogramma Cirque du 
Science wordt georganiseerd door de 
Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Het programma biedt een overweldigende 
lading kennis, spektakel en humor. Van 
leven op Mars en robots met visie tot 
aan (a)sociale media en het temmen van 
tumoren. Kom ook luisteren naar de live 
Pavlov radio-uitzending over het thema 
beschaving. Rondom de circustent zet je 
je hoofd op sterk water, ga je langs bij de 
cocktailbar met virussen en bacteriën op 
de menukaart en laat je je inspireren door 

de mogelijkheden van robotica. En verras 
’s avonds je zintuigen en houd je brein 
voor de gek tijdens de afsluitende show vol 
spannende experimenten (i.s.m. de
NTR).

Festival Universalis
deBeschaving is dé ontmoetingsplek voor 
knappe koppen en nieuwsgierige aagjes. 
Het leven is een interessant experiment, 
met persoonlijke ontwikkeling als 
belangrijke drijfveer. Daarom wil deBe-
schaving prikkelen en voeden. Met muziek, 
wetenschap en kunst. Het Renaissance-
ideaal van de universeel ontwikkelde mens 
is de inspiratiebron voor deBeschaving. 
Een Festival Universalis, voor iedereen die 
graag verder kijkt.

Een bijzonder festival
De Botanische Tuinen op het Utrecht 
Science Park vormen het groene decor 
van deBeschaving. Deze bijzondere festi-
vallocatie zorgt ervoor dat deBeschaving 
kleinschalig aanvoelt. Naast het weten-

schapsprogramma is er een cultureel rand-
programma en staan op de muziekpodia 
de beste festivalacts van het moment uit 
binnen- en buitenland: grote namen als 
Kensington en Laura Jansen én nieuwe 
ontdekkingen in pop, rock, hiphop en beats.

Partners van deBeschaving
Kenmerk van elke beschaving is samen-
werking; samen stuwen we elkaar tot grote 
hoogte. Zo ook voor deBeschaving, waar 
het wetenschapsprogramma geprogram-
meerd wordt door de Universiteit Utrecht, 
Hogeschool Utrecht en het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht.

Facts
deBeschaving - Festival Universalis 
Zaterdag 6 juli 12.00 - 23.00 uur - Botanische 
Tuinen Utrecht (Utrecht Science Park, de 
Uithof) 
Voorverkoop: 28,- euro (student/CJP 25,- 
euro) - www.debeschaving.nl

|  P E R S B E R I C H T  |

Wetenschapsprogramma op Festival deBeschaving vol kennis, spektakel en humor
Hyperactuele wetenschap in Cirque du Science

fotosikkens.nl

Winnaars OAC-B bioscoopbonnen 

De opleidingsadviescommissie Biologie (OAC-B) 
heeft voor periode 2 weer bioscoopbonnen verloot 
onder de invullers van de online onderwijsenquête. 
De winnaars van deze periode zijn Annabel van 
Driel en Jasper Vermeulen. Gefeliciteerd!

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

Verkiezingen medezeggenschap

Tijdens het Studentenberaad op 14 mei wordt het nieuwe stu-
dentbestuurslid gekozen. Op 12 juni volgen de verkiezingen 
voor de ODC en OAC-B. Studenten kunnen zich uiterlijk tot 17 
mei kandidaat stellen door te mailen naar het studentbestuurslid 
(studbest@bio.uu.nl). In september zullen de gekozen medezeg-
genschappers aan de slag gaan. Belangrijke wijziging in het 
verkiezingsreglement is dat een student zich enkel verkiesbaar 
mag stellen en/of kiesgerechtigd is wanneer hij of zij tenminste 
eenmaal naar een Studentenberaad is geweest.
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Biologie in het nieuws
door Michiel de Groot

Chemische camouflage van piraatvis

Veel roofdieren gebruiken camouflage: sommigen verstoppen zich in de bosjes, anderen veranderen ook 
echt van kleur en sommigen camoufleren hun geur. Maar nu is er een vis, Aphredoderus sayanus uit de 
familie van de piraatbaarzen, die een compleet nieuwe manier heeft om zich te camoufleren. Onderzoekers 
gaven een hoop waterkevers en kikkers de  keus tussen een aantal vijvertjes, met daarin een roofvis of niet. 
Ze kozen altijd voor een vijver zonder roofvis, behalve in het geval van de piraatbaars, waar ze gewoon hun 
eieren legden. De piraatbaars deed niet aan visuele of reukcamouflage, en verstopte zich niet. Maar op de 
een of andere manier wisten de ze niet dat de baars daar was – en piraatbaarzen eten ongeveer alles, dus 
het is niet alsof het ongevaarlijk was. De onderzoekers kwamen er nog niet helemaal achter wat dan pre-
cies wél het geval was; in ieder geval is het een chemisch signaal, wat dan het eerste ooit gevonden che-
mische signaal zou zijn wat een roofdier zelf camoufleert op de een of andere manier. Kikkers opgepast.

Bron: The American Naturalist, PopSci

Let maar niet op mij 

Love handles smelten weg met micro-RNA switch

Voor lange tijd wilden wetenschappers (en graag-etende mensen) weten 
hoe je van je witte vetcellen bruine vetcellen kunt maken. Witte vetcel-
len zijn degene die je voornamelijk dik maken: bruine vetcellen worden 
vooral snel verbrand om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Je 
wilt dus als je niet dik wil zijn vooral bruine vetcellen hebben. Onderzoek-
ers aan de Universiteit van Bonn hebben nu een micro-RNA gevonden, 
micro-RNA 155, die bruine vetcel aanmaak reguleert door een transcrip-
tiefactor te inhiberen. Als de micro-RNA lage expressie had, dan werd 
er veel meer bruin vet aangemaakt dan als die hoog was. In muizen 
waarin het micro-RNA knocked out was, werd er veel meer bruin vet 
aangemaakt, en zelfs wit vet omgezet in de bruine variant. Heb je last 
van over- of ondergewicht, dan is er dus hoop – maar voor nu alleen 
maar als je een muis bent.

Bron: Biology News Net

Te veel valsspelers zorgt voor uitsterven

“Full house! Twee heren en drie dames!” “Oh ja? Ik heb een hogere! Twee azen en drie azen!” 
Bij poker verlies je er alleen geld, eer, of broek mee, maar als organismen die in samenwerkings-
verband leven te veel valsspelers hebben, hebben ze een grotere kans om uit te sterven. Onder-
zoekers aan de MIT (Massachusetts Institute of Technology ) testten het uit met een soort gist die 
samenwerken om sucrose af te breken naar kleinere suikers die dan gebruikt kunnen worden door 
de hele kolonie. Een deel van de kolonie (de samenwerkers) had een gen voor het aanmaken van 
het enzym invertase, dat sucrose kan afbreken. Een ander deel had dit gen niet (de valsspelers). 
Onder goede omstandigheden was eigenlijk geen verschil als de hele groep samenwerkers was, 
of als het een gemixte groep was, met zowel samenwerkers als valsspelers. Maar als de om-
standigheden slecht werden en er weinig voedsel was, overleefden alle pure samenwerkende 
groepen, terwijl er maar één van de zes gemixte kolonies overleefde. Het heeft voor een individu 
wel voordeel om vals te spelen, maar als te veel het doen, kan je hele kolonie dus uitstreven – een 
evolutionaire feedback loop. Haal dus volgende keer de azenautomaat uit je mouw.

Bron: Science Daily, PLOS Biology

Boekenworm nu leesbaar

Panagrellus redivivu, beter bekend als de boekenworm, is niet 
zo bekend als zijn wetenschappelijke neefje, Caenorhabditis 
elegans. Wetenschappers aan het Worcester Polytechnic Insti-
tute hebben nu P. redivivu’s complete genoom ontrafelt. En dit is 
belangrijk omdat, in tegenstelling tot de C. elegans, dit wormpje 
twee geslachten heeft die moeten paren om zich voort te planten. 
Als modelorganisme zou het dus kunnen worden gebruikt om 
te kijken naar verschillen tussen de seksen. Bovendien heeft 
het een ontzettend snelle voortplantingssnelheid, en is de worm 
compleet doorzichtig: je kunt ze onder de microscoop leggen en 
vanaf het moment van de geboorte tot het sterven alle biologische 
processen op microschaal levend zien en bijvoorbeeld specifieke 
moleculen taggen om die dan door het lichaam te zien bewegen. 
Genoeg reden dus om deze eerste editie aan te schaffen!

Bron: Genetics

Zelfmoord? 
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Wanneer je tegen het eind van je bachelor 
aanloopt, wordt het tijd om je scriptie 
te schrijven. Voor veel studenten is dit 
een hele onderneming, mede omdat er 
veel zelfstandigheid wordt vereist bij 
het doorlopen van het scriptietraject. 
Speciaal voor hen geeft de BioSCOPE 
daarom deze ‘Eerste Hulp Bij Scriptiecur-
sus.  

De scriptie, ook wel afstudeeropdracht 
genoemd, is iets waar veel studenten naar 
uit kijken. Eindelijk mag je als zelfstandig 
onderzoeker aan de slag, en wel met een 
onderwerp dat je zelf interessant vindt. 
Maar tegelijkertijd zien sommige studenten 
er tegenop, omdat ze eigenlijk niet goed 
weten hoe ze een onderwerp en begeleiding 
moeten zoeken. De studiegids biedt in 
principe voldoende informatie, maar dit 
stappenplan kan wellicht als extra leidraad 
dienen.

Stap 1: Scriptie, onderzoeksproject of 
ambassadeurschap?
Een scriptie schrijven is verplicht, maar je 
kiest zelf in welke vorm je het gaat doen. De 
‘gewone’ scriptie is een literatuuronderzoek 
waar je 7,5 ECTS voor krijgt. Je mag zelf 
kiezen in welke periode en in welk timeslot 
je dit gaat doen, zodat je ernaast nog een 
cursus naar keuze kunt volgen. Je geeft 
aan op je tweedekeuzeformulier in welk 
timeslot je de scriptiecursus gaat doen.  
Het onderzoeksproject is een scriptie ge-
combineerd met (praktisch) onderzoek. Voor 
deze cursus krijg je 15 ECTS. Je bent er dus 
een hele periode fulltime mee bezig. Hoe je 
deze tijd indeelt overleg je met je begeleider. 
Kortgeleden is het ‘ambassadeurschap van 
de biologie’ in het leven geroepen in onze 
opleiding. Hierbij mag één student per 
jaar een onderzoeksproject uitwerken als 
ambassadeur. Naast onderwerp en onder-
zoeksplan dient er ook een publiciteitsplan 
ingediend te worden. Het departement 
Biologie stelt jaarlijks €4000 ter beschikking 
voor de student met het beste plan dat bij 
de UBV ingediend is (http://www.projects.
science.uu.nl/ubv/?page_id=2222). Dit 
bedrag dient aan de publicitaire uitvoering 
van het project besteed te worden. Dit jaar 
is Vincent de Leijster ambassadeur van de 
biologie (zie box).
 

Stap 2: Onderneem zelf actie!
Niet alleen mag je zelf kiezen in welk van 
de bovengenoemde vormen je je scriptie 
gaat schrijven, ook het onderwerp kun je 
zelf bepalen. Vond je een bepaald vak in 
je bachelor buitengewoon interessant? Ga 
dan eens praten met de docent van dat vak. 
Stuur een mail of ga eens langs op zijn of 
haar kantoor; en geef aan dat je het leuk zou 
vinden te praten over de mogelijkheden voor 
een scriptie of onderzoeksproject. Docenten 
vinden het altijd leuk als een student 
interesse toont in zijn of haar vakgebied, 
dus schroom niet om dit onderwerp aan te 
snijden. Wanneer zij zelf geen tijd hebben 
om je te begeleiden, weten ze wellicht 
iemand in de onderzoeksgroep die dat wel 
heeft. Wanneer je al weet waar je interesse 
ligt kun je het beste al actie ondernemen 
voordat je je inschrijft voor de scriptiecursus, 
zo weet je zeker dat je op tijd begeleiding op 
een leuk project gevonden hebt. Sommige 
studenten hebben de ambitie om voor hun 
onderzoeksproject mogelijkheden in het 
buitenland te onderzoeken. In dat geval is 
het zeer raadzaam om vroeg te beginnen 
met het regelen van je zaken, want studeren 
in het buitenland veroorzaakt regelmatig 
onvoorziene vertraging. Wees assertief – 
en soms een tikje brutaal – en vind zo de 
leukste scriptieplek!

Stap 3: Geen idee wat je leuk vindt?
Wanneer je je hebt ingeschreven voor de 
scriptiecursus maar nog steeds geen idee 
hebt van wat je onderwerp zou moeten zijn, 
vraagt cursuscoördinator Ton Peeters je 
drie interessegebieden/onderzoeksgroepen 
van jouw keuze door te geven. Hij zorgt 
vervolgens dat je wordt geplaatst bij één 
van deze keuzes. Onthoud dat je in dit geval 
altijd de kans hebt dat je bij je derde keuze 
terecht komt, en dat je dan in dat vakgebied 
een scriptie moet schrijven. Ga dus goed bij 
jezelf na of je dat wilt! 

Stap 4: Lees ‘een leesbare scriptie’ 
Voor de scriptiecursus  wordt aanbevolen 
het boekje ‘een leesbare scriptie’ van Warna 
Oosterbaan te lezen. Dit kleine boekje staat 
boordevol tips en trucs met betrekking tot 
het schrijven van een scriptie, maar ook het 
afbakenen van je onderwerp en het zoeken 
naar literatuur komen aan bod. Het is een 
geweldig boekje om even tussendoor te 

lezen, vooral wanneer je het even niet meer 
ziet zitten met je scriptie. Ook zijn er tijdens 
de scriptiecursus een aantal verplichte 
werkcolleges die tips en trucs geven, maar 
ook de rechten en plichten die je als student 
hebt.

Wanneer je van start bent gegaan met 
schrijven, zoek dan regelmatig contact met 
je begeleider wanneer je daar behoefte aan 
hebt. Het is immers de eerste keer dat je een 
tekst van dergelijk formaat gaat schrijven, 
dus daarbij is begeleiding onontbeerlijk. Zo 
kun je uiteindelijk trots terugkijken op ‘de 
kroon op je bachelor’!

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

Eerste hulp bij scriptiecursus
door Saskia Kliphuis

Dit jaar zal voor het eerst het ambas-
sadeurschap van start gaan. Vincent 
de Leijster is daarvoor gekozen als de 
eerste ambassadeur die de Biologie 
van de Universiteit Utrecht in de 
publiciteit mag brengen. Dat is namelijk 
waar het ambassadeurschap om 
draait, door een opvallend onderzoek 
of bijzonder project onze faculteit op 
de kaart zetten! Als ambassadeur van 
de Biologie zal Vincent dit doen door 
middel van een project dat volledig 
draait om Biodiversiteit en Duurzaam-
heid. Door op het dak van het Minnaert-
gebouw een inheemse natuurtuin te 
ontwikkelen zal het Minnaert-gebouw 
beter geïsoleerd worden, waardoor het 
gebouw met minder stookkosten een 
constante temperatuur kan behouden. 
Daarnaast zal de natuurtuin die op het 
dak zal komen vogels en vliegende 
insecten een plek in de stad kunnen 
bieden en de zaadverspreiding 
van inheemse planten bevorderen. 
Dit project staat symbool voor het 
duurzame karakter van onze Univer-
siteit die haar onderzoek steeds meer 
richt op duurzaamheid, klimaatsveran-
dering en dergelijke andere relevante 
onderwerpen.
Dus houd het dak van het Minnaert-
gebouw goed in de gaten, er zal een 
hoop veranderen!

Ambassadeurschap 
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Per 1 april 2013 is prof. dr. Liesbeth 
Sterck aangesteld als nieuwe hoogleraar 
‘Ecological Determinants of Behaviour’ 
aan de faculteit Bètawetenschappen. Zij 
staat vooral bekend om haar onderzoek 
met primaten, maar om haar toch wat beter 
te leren kennen hield de BioSCOPE een 
interview met haar.

Twee studies
“Ik vond biochemie eigenlijk het leukst.” Dit 
motiveerde de overstap van Liesbeth Sterck 
van Farmacie naar Biologie. Maar na in 
aanraking te zijn gekomen met gedragsbiolo-
gie, trok dat toch meer haar aandacht. Naast 
het conceptueel denken is het ook goed 
mogelijk veldwerk te doen met gedragsbio-
logie, wat beide haar interesse had, vandaar 
dat de uiteindelijke keuze op een master in 
deze richting viel.

Door haar voorkeur voor onderzoek aan 
zoogdieren of vogels volgde ze een dierkunde 
cursus in Groningen, de zoölogiecursus in 
Utrecht met “klein grut” (o.a. insecten) trok 
haar niet zo. Door toeval kwam ze uiteindelijk 
terecht bij het gedrag van de primaten, die 
ze als masterstudent bestudeerde in het 
Indonesisch oerwoud. 

Na het afronden van haar master, ging ze 
voor haar PhD weer naar Indonesië. In die tijd 
lag haar interesse meer bij de evolutionaire 
ontwikkeling van gedrag en de vraag: wat 
bepaalt de evolutie van sociaal gedrag?. Meer 
recent is deze interesse verschoven naar de 
cognitieve aspecten van het gedrag. Hiervoor 
is het nodig meer gedragsexperimenteel 
onderzoek te doen en dus minder veldwerk, 
maar zolang de dieren sociaal opgroeien 
en goed worden gehouden, vindt ze dit niet 
vervelend. In gevangenschap is het niet goed 
mogelijk de ecologie te bestuderen, maar 
sociaal gedrag in het wild en gevangenschap 
zijn vergelijkbaar, waardoor de mechanismen 
en systemen wel te achterhalen zijn.

Twee aanstellingen
Sinds een maand is Liesbeth Sterck aangesteld 
als nieuwe hoogleraar Ecological Determi-
nants of Behaviour. Dit is in combinatie met 
een bijzonder hoogleraarschap betreffende 
de leerstoel ‘Gedragsecologische determi-
nanten van prosociaal gedrag’ aan de Van 
der Gaag Stichting van de KNAW. Samen met 
dr. Judith Dubas (ontwikkelingspsychologie), 
dr. René Bekkers (sociale wetenschappen) 

en Gerben van Kleef (sociale psychologie) 
gaan zij onderzoek doen naar biologische, 
psychologische en sociale determinanten van 
menselijk gedrag. Hun hoofdonderwerp is 
pro-sociaal gedrag, met de nadruk op prettig 
met elkaar omgaan.

Door experimenteel onderzoek te doen met 
primaten kunnen mechanismen van gedrag 
worden aangetoond. Sterck laat mij een 
kort filmpje  zien waarin makaken aan een 
bewegend plankje trekken om eten te krijgen. 
De resultaten van dat onderzoek lieten zien 
dat primaten elkaar iets kunnen gunnen, een 
vorm van prettig met elkaar omgaan. Wel is 
dit rangsafhankelijk en ook beïnvloed door 
familiebanden. Ook interessant is pro-sociaal 
gedrag in context van een groep. Zo kan 
worden onderzocht hoe primaten reageren 
wanneer er nieuwe individuen in de groep 
komen, geen onbekend fenomeen als men 
naar de mens kijkt. Door deze mechanismen 
te achterhalen en deze te vergelijken met 
de mens kunnen we verbanden leggen en 
deze gebruiken in het dagelijks leven. Zo 
kunnen resultaten uit onderzoek met primaten 
niet alleen helpen bij het vergroten van het 
welzijn van apen, maar ook bij onderzoeken 
van gedragsontwikkelingen en stoornissen 
bij kinderen. Liesbeth Sterck bestudeert als 
gedragsbioloog dus de verbanden tussen het 
gedrag van primaten en de mens.

Universiteit Utrecht
Als hoogleraar aan de universiteit hoopt 
Liesbeth Sterck door te gaan met het observa-
tionele onderzoek, de gedragsexperimenten, 
maar ook met de agent based models (ABM). 
De ABM zijn computermodellen die gedrags-
systemen goed in kaart kunnen brengen en 
veel duidelijkheid geven over vertoningen van 
gedrag bij o.a. primaten. Met deze modellen 
kunnen vaste regels worden ingesteld, 
vervolgens kunnen componenten worden 
weggehaald, waarna de consequenties in het 
systeem zichtbaar worden. Zo kan worden 
voorspeld hoe een groep individuen zich gaat 
gedragen.
Liesbeth Sterck hoopt, naast het behoud van 
het onderzoek, ook een goede borging voor 
het onderwijs te behouden, zowel voor het 
bachelor onderwijs als voor de master (Envi-
ronmental Biology). Maar over het algemeen 
zal veel hetzelfde blijven, aangezien de groep 
Animale Ecologie zeker goed op weg is. 

 

|  I N T E R V I E W  |

Een nieuwe promotie binnen de faculteit
Interview met de nieuwe hoogleraar Ecological Determinants of Behaviour, Liesbeth Sterck

door Marloes Leeflang
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Als ervaren studenten zien wij onszelf als 
ware alcohol-expert. Er gaan echter nogal 
wat fabeltjes over alcohol de wereld rond. 
Kan alcohol gezond zijn? Hoe wordt je 
het aller-snelst dronken? En hoe kom je 
vervolgens weer zo snel mogelijk van je 
dronkenschap af? 

Één glas wijn per dag 
Om maar meteen de grootste fabel te 
tackelen: een glas wijn per dag is niet 
gezond! Dat veel mensen dit denken komt 
voort uit een aantal onderzoeken naar de 
invloed van wijn op hart- en vaatziekten. 
Een glaasje wijn per dag kan de kans hierop 
namelijk verkleinen. Dit komt door de antioxi-
danten die zich in wijn bevinden. Alcohol is 
echter ook kankerverwekkend. Zo wordt de 
kans op borstkanker bij vrouwen een klein 
beetje groter per glas wijn dat ze drinken 
per dag. Ook verhoogt het drinken van 2 à 
3 glazen wijn per dag de kans op kanker 
in de mond, slokdarm en darm. Daarnaast 
kan alcohol natuurlijk een erg schadelijke 
invloed hebben op de lever. 

Van alcohol word je dik
Letterlijk gezien is deze uitspraak sowieso 
niet waar: van ethanol word je niet dik. Er 
zitten echter wel wat calorieën in drankjes, 
en daardoor verschilt de invloed op je 
gewicht per drankje. Over het precieze effect 
kunnen wetenschappers het niet helemaal 
eens worden. Zo zijn er onderzoeken die 
aantonen dat vrouwen die af een toe een 
wijntje drinken juist minder aankomen, 
maar ook onderzoeken die aantonen dat 
er geen verband is tussen gewicht en het 
aantal wijntjes dat iemand drinkt. In bier 
zitten natuurlijk wat calorieën, maar niet 
belachelijk veel (in twee boterhammetjes 
zitten er meer). Eigenlijk geldt voor alle 
alcoholische versnaperingen hetzelfde als 
voor al het andere dat je consumeert: zolang 
je maar niet teveel neemt word je er niet dik 
van. 

Je word sneller dronken als je alles door 
elkaar drinkt
Ook dit is niet waar: als je verschillende 
drankjes door elkaar drinkt word je niet 
sneller dronken dan wanneer je dezelfde 
hoeveelheid van één soort drank drinkt. 
Waar deze fabel vandaan komt is echter wel 
uit te leggen. Als je op een avond veel van 
hetzelfde drinkt, drink je over het algemeen 
wijn of bier. Wanneer je alles door elkaar 
gaat drinken drink je vaak ook sterk zoals 
Tequila of Jagermeister. Deze drankjes 
zitten in kleinere glaasjes (die evenveel 
alcohol bevatten), en deze glaasjes slaan 
we meestal sneller achterover. Dan word 
je dus inderdaad sneller dronken, maar dat 
komt doordat je snéller drinkt, niet doordat je 
verschillende dingen drinkt. 

Als je alcohol door een rietje drinkt word 
je sneller dronken
Deze stelling lijkt daadwerkelijk waar te zijn! 
Er is geen duidelijk wetenschappelijk bewijs, 
maar er zijn een aantal (theoretische) 
redenen die erop wijzen dat dit waar is. De 
eerste is dat er bij het drinken door een rietje 
meer alcoholdampen vrijkomen. Dit komt 
doordat de druk in je mond iets lager is als 
je aan een rietje zuigt, waardoor alcohol 
iets makkelijker verdampt. Deze dampen 
adem je in, en de alcohol word opgenomen. 
De opname via inhalatie gaat sneller dan 
opname via je verteringsstelsel, en daarom 
word je sneller dronken. De tweede reden 
is dat bij het drinken door een rietje de 
drank meer via het gehemelte gaat dan 
wanneer er uit een glas word gedronken. 
Het gehemelte heeft een dunne huid en is 
heel goed doorbloed. Wanneer de alcohol 
hier langs stroom kan er dus al meteen een 
beetje opgenomen worden in het bloed, en 
dat komt snel aan bij je hersenen. De laatste 
reden is dat de alcohol in kleine straaltjes 
in je mond komt als je met een rietje drinkt. 
Deze straaltjes hebben een groter oppervlak 
waarlangs alcohol kan verdampen in ver-
gelijking met een slok uit een glas. Deze 
dampen worden wederom ingeademd en 
voila, je bent sneller dronken. 

Sneller terug naar nuchter
Hierover gaan waarschijnlijk nog wel de 
meeste verhalen rond: koffie drinken, veel 
bewegen, veel eten, het zou er allemaal voor 
zorgen dat je sneller nuchter wordt. Ik moet 
jullie helaas teleur stellen: dit zijn allemaal 
fabels. Koffie kan je misschien tijdelijk 

een helderder gevoel geven, maar het 
alcoholpromillage in je bloed verandert niet. 
Ook meer bewegen of meer eten brengen 
hier geen verandering in. Veel eten van 
tevoren zorgt ervoor dat alcohol minder snel 
opgenomen wordt. Met een ‘goede bodem’ 
word je dus niet minder, maar minder abrupt 
dronken.  Achteraf goed eten verandert niet 
veel, wellicht zorgt het er voor dat je iets 
meer energie hebt. 

Tegen een kater bestaan er wel een aantal 
trucjes. Zo helpt het drinken van twee flinke 
glazen water voordat je gaat slapen wel tegen 
hoofdpijn de volgende ochtend. Dit omdat 
je uitdroging van je hersenen tegengaat. 
Het slikken van paracetamol tegen een 
kater is een slecht idee: de combinatie van 
paracetamol en alcohol kan ervoor zorgen 
dat er meer giftige stoffen vrijkomen in je 
lever. Ibuprofen heeft dit effect niet, en 
daarom kun je dit beter slikken tegen de 
kater. Wees er echter wel voorzichtig mee: 
Ibuprofen is slecht voor je maag, en die 
heeft nou juist een flinke optater gehad van 
de alcohol van de voorgaande avond. 

Er bestaan nog zo veel meer fabels over 
alcohol en meestal weet niemand wat nou 
echt waar is. De lichamelijke gevolgen van 
alcohol zijn lastig te onderzoeken omdat veel 
verschillende variabelen zoals geslacht en 
gewicht hier invloed op hebben. Misschien 
kun je maar beter niet te veel drinken en 
vooral niet alles te geloven wat wordt verteld. 

Referenties
1. Smith-Warner, S.A. et al. 1998. Alcohol and Breast 
Cancer in Women. JAMA;279:535-540.
2. Poppelier, A., Van de Wiel, A., Van de Mheen, D. (2002). 
Overdaad schaadt: Een inventarisatie van de lichamelijke 
gevolgen van sociaal geaccepteerd alcoholgebruik en 
binge-drinken. IVO reeks 26. Rotterdam: Drukkerij Cachet 
b.v. 
3. Thomson, C.A. et al. 2012. Alcohol consumption and 
body weight change in postmenopausal women: results 
from the Women’s Health Initiative. Int J Obes (Lond). 
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Katerwater en een rietje
door Valerie Buijs
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Voor hem bestond de natuurwetenschap 
uit 3 categorieën: de meteorologie, de hy-
drogeologie en de biologie. Lamarck heeft 
niet alleen vele bloemen en ongewervelden 
beschreven en onderzocht, ook is hij de 
grondlegger van het Lamarcksisme, een 
stroming die tot het begin van de 20e-eeuw 
sterk concurreerde met het darwinisme. 

Lamarck werd in 1744 geboren in Frankrijk.  
Een groot deel van zijn leven heeft hij doorge-
bracht in le Jardin de Roi in Parijs. Zijn vader 
had echter hele andere plannen met hem. Als 
jongste van een arme maar wel adellijke fami-
lie stuurde zijn vader hem naar het seminarie 
met een religieuze carrière als toekomstbeeld. 
Lamarck had zelf echter hele andere plannen 
en, nadat zijn vader gestorven was, verliet hij 
dan ook de religieuze opleiding en voegde zich 
als 15-jarige bij het leger. Dit leger was juist 
in een oorlog met Pruisen verwikkeld. Jean-
Baptiste toonde zich in deze oorlog een goede 
soldaat. Toch ruilde hij na vier jaar het leger in 
voor de hoofdstad van Frankrijk. Waarom hij 
het leger, waar hij immers succesvol was ge-
bleken, achter zich liet weet men niet. Wellicht 
hebben de planten, die zijn aandacht grepen 
toen hij na de oorlog in Monaco gelegerd was, 
hem er wel mede toe bewogen. In ieder geval 
bezocht hij wel lessen over meteorologie en 
botanica toen hij als klerk in Parijs werkte. Zo 
kwam hij ook in contact met George-Louis de-
clerc de Buffon die de touwtjes in handen had 
bij dé plek voor natuuronderzoek in Frankrijk: le 
Jardin de Roi. Buffon, een groot natuuronder-
zoeker, heeft betaald voor de uitgave van het 
door Lamarck geschreven Flore Française. Dat 
Buffon hier toe bereid was, kwam mede door 
een passage waarin Lamarck zich kritisch uit 
over Linnaeus, toen reeds een oude man. Lin-
naeus classificeerde de planten aan de hand 
van slechts enkele bloeikenmerken waarbij hij 
zoals we nog steeds gewend zijn te doen de 
planten dubbele Latijnse namen gaf. Lamarck 
daarentegen vond zijn classificeringsmethodes 
te kunstmatig en was, eveneens als Buffon, van 
mening dat de classificatie, zo ver mogelijk, de 
structuur van de natuur zou moeten laten zien. 
Dit was in die tijd een onderwerp waar veel on-
enigheid over was en waarbij vele filosofische 
vragen naar boven kwamen drijven. In de Flore 
Française bevat de eerste dichotomische sleu-
tel, waardoor men door naar verschillende ken-
merken te kijken (niet alleen bloeikenmerken) 
en steeds uit twee mogelijkheden één te kiezen 
planten kon determineren (deze methode wordt 
nu ook nog veel gebruikt). Bovendien waren de 

planten onder hun ‘gewone’ Franse naam te 
vinden.

In 1788 overleed zijn mentor Buffon en niet 
veel later brak de Franse revolutie uit.  Het hele 
land werd omgegooid. Ook de Jardin de Roi: 
De naam verloor elk spoor van de monarchie 
het werd voortaan Muséum d’Histoire Naturelle 
genoemd en de tegenstanders van Buffon, lin-
naeusisten, kregen de macht. Lamarck kreeg 
wel een leerstoel aangeboden, niet in het ge-
bied van de planten, maar hij mocht zich voort-
aan curator van de wormen noemen. Een titel 
die niet zo gewild was. Jean-Baptiste liet zich 
echter niet klein krijgen en met verve stortte hij 
zich op het nieuwe onderwerp. Gelukkig maar 
want hij bracht eindelijk wat structuur onder de 
‘ongewervelden’, een term die hij zelf voor het 
eerst gebruikte. Dit was nodig aangezien met 
voor zijn, nu nog steeds in gebruik zijnde klas-
senverdeling, alleen onderscheid maakte tus-
sen wormen en niet-wormen. 

Vanaf 1800 schreef Lamarck meerdere werken 
waarin hij het over het veranderen van dieren 
had in hun omgeving. Door het bestuderen van 
de invertebraten zag hij dat bepaalde structu-
ren in verschillende soorten overeen komen en 
hij schreef dit toe aan gezamenlijke voorouders 
van deze diersoorten. 

In zijn beroemdste boek: Zoolocigal Philosophy 
schrijft hij twee net zo beroemde wetten op. De 
eerste vertelt over dat organen bij veel gebruik 
groter en sterker worden en bij minder gebruik 
kleiner en slapper. De tweede gaat over dat 
deze door de omgeving beïnvloedde verwor-
ven veranderingen bewaard blijven door over-
erving van het nageslacht.  Deze twee wetten 
zijn de basis tot wat het Lamarcksisme wordt 
genoemd. Lamarck beweerde rond de tijd dat 

hij aan Zoological Philosophy aan het schrijven 
was bovendien dat slechts tijd en gunstige om-
standigheden nodig zijn om alle levende we-
zens te scheppen. Hierbij gaat hij dus voorbij 
aan de rol van god bij de schepping. 

In 1928, als Darwin 20 jaar is, sterft Lamarck. 
Ondanks dat ze niet echt tijdgenoten waren en 
dat beide mannen de verandering van soorten 
en het belang van de omgeving benoemden 
in hun theorieën, worden hun gedachtegoed 
toch vaak tegen over elkaar gezet. Dit is vooral 
doordat de mechaniek achter de veranderingen 
verschillend is. 

De doelmatige verandering die mede afhing 
van het gedrag van de dieren zelf van het La-
marcksisme was voor velen aan het einde van 
de 19e eeuw een prettig alternatief voor de 
‘harde’ selectie waar Darwin’s theorie op be-
rustte. Het neo-Lamarcksisme bleef dan ook 
tot er rond 1900 overtuigende bewijzen tegen 
het overerven van verworven eigenschappen 
worden gevonden, hardnekkig opduiken. Zelfs 
tot ver in de 20e-eeuw zijn er nog neo-Lamarck-
sisten te vinden. Wie weet wat de epigenetica 
nog voor neo-lamarcksistische sentimenten 
losweekt. 

Naast in zijn alternatieve evolutietheorie en in 
de vele onrusten die hij in de wetenschappelijk 
wereld in zijn eigen, maar ook erna heeft ver-
oorzaakt zien we Lamarck ook terug in de klas-
sen van de ongewervelden en in vele bloembe-
schrijvingen.
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Jean-Baptiste Lamarck
door Floortje van Schuppen
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Opgevoed door een moeder die jarenlang 
een reisbureau draaiende heeft gehouden 
en een vader die de hele wereld afreist 
voor z’n werk, ben ik op veel bijzondere 
locaties geweest in mijn nog korte 
leventje. Toch kan ik met recht zeggen dat 
de reis naar Cuba één van de aller gaafste 
reizen is geweest die ik ooit gemaakt 
heb! Dat heeft niet alleen te maken met 
persoonlijke ervaringen (de reis nam 
nogal bizarre wendingen aan), maar ook 
gewoon met de overweldigende cultuur 
en prachtige natuur. 

Het gaat in de BioSCOPE natuurlijk vooral 
om de natuur, maar ik kan het niet laten 
om ook een klein beetje te vertellen over 
de cultuur. Cuba is communistisch sinds 
Batista, een dictator (één van het verschrik-
kelijke soort, verdreven is door de rebellen. 
De rebellen streden onder leiding van de 
socialisten Fidel Castro en Ernesto Guevara 
(Commandante Che). Castro bleef in Cuba 
en leidde het land, maar was er niet erg 
geliefd. Guevara wilde na Cuba doorgaan 
met het bestrijden van armoede door onge-
lijkheid. Hij heeft nog gevochten in Kongo, 
maar werd later in Bolivia op 9 oktober 1967 
geëxecuteerd door de Amerikanen. Of het 
communistische regime Cuba ten goede 
komt, daar valt over te twisten. Feit is dat 
ruim 1 miljoen Cubanen gevlucht zijn naar 
de VS. De bevolking is in sommige gebieden 
erg arm, mensen hebben weinig motivatie om 
te werken, maar iedereen kan naar school, 
iedereen kan eten, iedereen krijgt goede 
gezondheidszorg, iedereen sport veel, de 
gemiddelde levensverwachting ligt rond de 
78 jaar en het land doet veel aan duurzame 
ontwikkeling. De sfeer die er hangt verschilt 
per stad. In Havana, de hoofdstad is het in 
ieder geval geweldig: mensen zijn vrolijk, op 
straat zie je veel gerestaureerde klassieke 
Amerikaanse auto’s, de geur van dikke 
sigaren en tropische bloemen overheerst, 
overal spelen kinderen, maken mensen 
muziek. De gebouwen opvallend mooi, 
hoewel er ook veel vervallen gebouwen 
staan. Santiago de Cuba is dan bijvoorbeeld 
weer een stuk armer. 

Na dit kleine beetje cultuur, verder over de 
natuur. Cuba is een eiland en ligt tussen de 
Caribische zee, de Atlantische Oceaan, de 
straat van Yucatan, de Windward passage 
en de golf van Mexico in. Behalve het grote 
eiland liggen er ruim 4000 duizend kleine 
eilandjes omheen die ook tot Cuba behoren. 
In Cuba heerst een tropisch klimaat, het is er 
vrijwel het hele jaar rond de 25 à 30 graden 
Celsius, met een hoge luchtvochtigheid en 
veel wind. Het landschap varieert van dorre 
vlaktes tot tropische bossen en bergland-
schap. Het grootste deel van Cuba bestaat 
uit dorre vlaktes. Volgens de ‘Convention 
on Biological Diversity’ telt het land 6.519 
soorten vasculaire planten en een geschatte 
hoeveelheid van 26.953 diersoorten, voor-
namelijk invertebraten, waarvan 16.516 
benoemd zijn. 50% van die planten en 42% 
van die diersoorten zijn alleen te vinden 
op Cuba. Er is dus een grote verscheiden-
heid aan soorten. Zo komt op het eiland  
de kleinste vogelsoort ter wereld voor: de 
Mellisuga helenae, ook de bijkolibrie of 
Zunzuncito genoemd. Daarnaast is een van 
de kleinste kikkersoorten ter wereld is enkel 
te vinden op Cuba. Deze soort draagt de 
naam Eleutherodactylus Iberia en wordt niet 
langer dan 1 cm. De kikker is giftig en zwart 

gekleurd met gele strepen. Verder komen 
er onder andere pelikanen, grote krabben 
en dolfijnen voor. Het meest bekende 
natuurgebied van Cuba is Zapata Swamp. 
Het moeras ligt 150 km ten zuidoosten 
van Havana en is 4354,3 km2 groot. Het is 
vooral bekend als plaats waar flamingo’s in 
grote getale samenkomen en als thuisbasis 
van de Cubaanse krokodil, Crocodylus 
rhombifer. Op de kleine eilandjes om Cuba 
heen zijn voornamelijk schildpadden, vogels 
en natuurlijk kokosnoten te vinden. 

Al met al is Cuba dus een paradijselijk 
eiland met een hoge biodiversiteit en een 
hele zeldzame cultuur. In het land zijn veel 
soorten te vinden die je nergens anders 
ter wereld vindt, het klimaat is er altijd 
goed en de bevolking is over het algemeen 
vriendelijk. Echter, in elk ontwikkelend land 
dat veel te maken heeft met toerisme, moet 
je goed opletten dat je niet belazerd wordt 
waar je bij staat, zo ook in Cuba. Persoonlijk 
hoop ik er ooit nog een keer terug te komen, 
want ik heb nog lang niet alles geleerd en 
gezien van het land! Ga je mee?

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

Cuba, het communistische paradijs
door Lisa Rijnbeek
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Is it a mantis? Is it a shrimp? No. The 
Mantis Shrimp is actually a stomatopod! 
This magnificent looking creature is 
called the Peacock Mantis Shrimp, 
Odontodactylus scyllarus, to be precise. 
The marine crustacean has some unique 
abilities never seen in any other animal. 

The peacock mantis shrimp looks a lot like 
a shrimp, but actually is from a completely 
different class. The small, pugilistic inverte-
brate appears in a variety of colours, but is 
mostly seen in green and orange. They come 
in sizes ranging from 3 to 18 centimeters 
and live in U-shaped burrows near the bases 
coral reefs. You can find them in the Indo-
pacific Ocean from Guam to East Africa. 
They’re mostly solitary living creatures and 
are often very aggressive towards their prey 
or other species.

Boxing champion
The mantis shrimp holds the world record 
for fastest punch on the planet. The vicious 
creature captures its prey by smashing it 
with its club-shaped raptorial appendages. 
These powerful forearms keep hitting the 
victim, often gastropods, crustaceans or 
bivalves, until the hard shell breaks and they 
can gain access to the soft tissue inside. 
The arm can accelerate through the water 
at up to 10,000 times the force of gravity. 
This causes the water in front of it to boil, 
a process known as supercavitation. The 
cavitation bubbles collapse and create an 
underwater shockwave, which can kill the 
target even when the arm misses. The force 
of the collapsing bubbles also produces 
temperatures in the range of hundred 
degrees Celsius and creates little bursts of 
light, an effect called sonoluminescence. But 
dismemberment is the main way of killing the 
prey.

Prying eyes

Recently researchers have been interested 
in the eyes of the peacock mantis shrimp, 
because they are even more incredible. 

The eyes of the mantis shrimp are mounted 
on two separate stalks and can move in-
dependently from each other. The eyeball 
consists out of 10,000 separate ommatidia, 
which are divided into three horizontal 
sections: the dorsal and the ventral 
hemispheres (peripheral retinae) and the 
midband. 

The midband consists of six rows. The top 
four rows are packed with eight different 
types of ommatidia. Each ommatidia 
contains a different visual pigment that 
responds to different wavelengths of light. 
There are a total of sixteen different types of 
visual pigment, which means that the mantis 
shrimp can see a lot more colours than any 
other known animal.

The mantis shrimp can tune the photorecep-
tors via transparent, coloured filters, these 
help in seeing depth. Different individual 
mantis shrimps live in different environ-
ments, shallow or deep, and thus need 
different tuning for optimal vision.

Besides the colour vision, the mantis shrimp 
is also capable of seeing polarized light. 
Normal light moves like a wave that goes 
in every possible direction. Polarized light 
vibrates only in one direction and is often 
created by reflection on transparent material, 
such as glass or water. Normally, we just 
ignore it or filter it out by using sunglasses.
The mantis shrimp uses the fifth and sixth 
midbandrow and the dorsal and ventral 
hemispheres for the perception of polarized 
light

A 2008 study showed a new visual 
mechanism, seen in the mantis shrimp: 
circular polarization vision. Light can travel 
in the form of a helix and moves as a 
spiraling beam, either clock-wise or counter 
clock-wise. Only the cells in the eyes of the 
mantis shrimp are known to be capable of 
detecting this circular polarized light.

Let’s take a closer look
Each ommatidium in the eye of a mantis 
shrimp has a rhabdom, separated into eight 
different cells. Every part has thousands of 
microvilli and if the microvilli are arranged 

in one direction, they created a narrow gap 
where only light vibrating on a certain plane 
can pass through, causing the ommatidium 
to be sensitive to polarized light.

The eighth rhabdom on top is special. Here 
the microvilli are randomly arranged, except 
in the fifth and sixth midband row, where the 
microvilli are perfectly aligned. This random 
arrangement creates a slit with a 45 degree 
angle compared to the other seven cells. 
This is the precise angle where circular 
polarized light can be converted into its 
linear form. Because there are two types 
of polarized light (clock-wise and counter 
clock-wise), there are of course different 
types of rhabdoms.

The mantis shrimp. An organisme capable of 
punching so hard it can knock off limbs, it can 
see at least 16 different colours and is able 
to form linear light out of circular polarized 
light. With all these impressive skills, we can 
easily say that the peacock mantis shrimp is 
an extraordinary creature and we probably 
haven’t seen the last of it.
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We wisten al bitter weinig over het 
dwergspookdiertje, Tarsius pumilus, 
en wat we wisten was gebaseerd op 
een luttele twee specimens waarvan de 
laatsten in de jaren 1920 waren gespot. 
Lang werd er dus aangenomen dat het 
diertje helaas uitgestorven was voordat 
we het nader konden onderzoeken. 
Toen in 2000 een derde individu opdook 
zou dat dus bemoedigend nieuws zijn 
geweest, ware het niet dat ‘ie dood in een 
rattenval zat. Pas recent, in 2008, zijn er 
zowaar drie levende dwergspookdiertjes 
gevangen en geobserveerd.

Het dwergspookdiertje is een nocturnale 
primaat die voorkomt in het midden van 
Sulawesi, een eiland van Indonesië. 
Dwergspookdiertjes leven voornamelijk in 
de bomen van mosbossen op 1800 - 2200 
meter hoogte en komen nauwelijks naar 
beneden. Overdag slapen ze aan verticale 
takken, waaraan ze zich vasthouden met 
hun klauwtjes. Hun grote oren en ogen 
zorgen ervoor dat ze lijken op Gremlins of 
Furby’s. Spookdiertjes zijn de enige volledig 
carnivore primaten – dwergspookdiertjes 
eten voornamelijk insecten. Sommige 
soorten spookdiertjes communiceren met 

extreem hoge ultrasone geluiden die qua 
frequentie zelfs in de buurt komen van 
dolfijnen en vleermuizen, die het hoge geluid 
voor echolocatie gebruiken. Zoals de naam 
suggereert zijn het kleine dieren: ze zijn 
gemiddeld zo’n 10 cm lang, iets kleiner dan 
het Celebesspookdier (Tarsius tarsier). De 
eerste dwergspookdiertjes werden gezien als 
een subspecies van het Celebesspookdier, 
pas in 1985 werd voorgesteld dat het een 
op zichzelf staande soort was. Dwergspook-
diertjes leven in monogame koppels, die 
zo’n 15 maanden bij elkaar blijven. Ze 
hebben twee vruchtbare periodes, één aan 
het begin van het regenseizoen en één aan 
het eind. Babydwergspookdiertjes (kun je 
nagaan hoe klein die dan zijn!) zijn redelijk 
snel onafhankelijk: na 42 dagen gaan ze al 
zelf op jacht naar voedsel.

Status onbekend
De International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN) heeft 
ze op hun Red List of Threatened Species 
staan als ‘status onbekend’. Dit betekent 
dat er te weinig over aantallen, status en 
ecologische vereisten van de soort bekend is 
om met volle overtuiging te kunnen zeggen 
dat ze bedreigd is. Gezien het kleine gebied 

waarin dwergspookdiertjes voorkomen 
(3,700 km2) en het feit dat de populaties 
sterk verspreid zijn zou de species als 
bedreigd geclassificeerd kunnen worden, 
maar alleen als kan worden aangetoond 
dat hun aantallen afnemen. Aangezien het 
leefgebied van dwergspookdiertjes erg on-
begaanbaar is, zou het ook goed kunnen dat 
er nog relatief grote populaties bestaan die 
onvindbaar zijn voor de mens. De grootste 
bedreiging voor het dwergspookdiertje is 
de mens. In het zuiden van Sulawesi is het 
berggebied al door mensen begaanbaar 
gemaakt, en het zou goed kunnen dat dit 
proces doorgezet wordt in het habitat van de 
dwergspookdiertjes. Laten we hopen dat ze 
inderdaad met z’n allen verstopt zitten, en 
dat het dwergspookdiertje niet ècht uitsterft.
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‘Furby’ – bijna weer uitgestorven of goed verstopt?
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door Sarah Wells
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De ark van Margot Koster

|  D E  A R K  VA N . . .  |

Welke vijf organismen zou je 

meenemen op je ark?  Lastige 

vraag, vooral voor iemand die 

slecht is in keuzes maken. Als 

microbioloog ligt het voor de 

hand om het in de hoek van de 

microben te zoeken. Maar ik draag 

zelf al meer dan 10.000 soorten 

micro-organismen met me mee, die 

qua aantal mijn eigen cellen ver 

overtreffen.  Dit geldt niet alleen 

voor mij. Alle planten en dieren 

die ik eventueel meeneem hebben 

hun eigen microbioom, dus over de 

aanwezigheid van micro-organismen 

op de ark hoef ik me eigenlijk 

geen zorgen te maken. 

Toch is mijn eerste keus wel een 

microbe, één die al eeuwenlang 

de mensheid dient, namelijk Sac-

charomyces cerevisiae, oftewel 

bakkersgist.  Natuurlijk voor het 

maken van brood, bier en wijn. 

Maar tegenwoordig kunnen we met 

genetisch gemodificeerde gist nog 

veel meer, zoals het produceren 

van insuline of het antimalaria 

medicijn artemisinine. Als nummer 

twee kies ik de bacterie Thiomar-

garita namibiensis. Deze bacterie 

is in 1999 ontdekt en heel 

bijzonder omdat ze zo groot is 

dat je haar met het blote oog kan 

zien. Margarita betekent parel en 

zo ziet ze er ook uit,  als een 

klein wit pareltje. Een nadeel van 

deze gigantische bacterie is dat 

ze niet in reincultuur gekweekt 

kan worden, maar daar staat 

tegenover dat je haar niet zo 

makkelijk kwijt raakt. Op drie het 

zeeslakje  Elysia chlorotica . Dit 

slakje eet algen om vervolgens de 

daaruit vrij gekomen chloroplasten 

in zijn eigen cellen in te bouwen. 

Hoe handig is dat. Ze hoeven maar 

één keer te eten en daarna kunnen 

ze gedurende een paar maanden 

leven op zonne-energie.  Op vier 

het vogelbekdier, Ornithorhynchus 

anatinus, de enige soort uit een 

voor de rest uitgestorven familie. 

Een giftig zoogdier dat eieren 

legt, met een snavel als een eend, 

de staart van een bever en poten 

als een otter. Zo’n dier verdient 

naar mijn mening een nieuwe kans. 

Ten slotte, Felis Catus, de 

huiskat en dan graag mijn eigen 

exemplaar. Ze is zwart en dik en 

het meest relaxte organisme dat 

ik ken. Ze lijkt het chillen te 

hebben uitgevonden en doet dat 

bij voorkeur op mijn papieren, 

het toetsenbord of de schone was. 

Ik neem haar dus niet mee omdat 

ze heel bijzonder is of van enig 

nut voor de wereld, ze kan zich 

niet eens meer voortplanten, maar 

gewoon als gezelschap.

Margot   

Het behoud van soorten is een veelbesproken onderwerp vandaag de dag. Onze nieuwe rubriek is door een BBC documentaire met 
David Attenborough geïnspireerd en gaat in op dit belangrijke aspect. De BioSCOPE stelt verschillende Utrechtse biologen één vraag, 
namelijk: Welke vijf organismen zou u meenemen op uw ark? Vorige maand kon u Adri Thomas’ keuzes lezen en deze maand zal Margot 
Koster ons haar kamerindeling vrijgeven.

De naam van dit opmerkelijke dier is 

verwarrend, want dit enorme dier behoort 

tot de familie van de heremietkreeften en 

eet niet alleen kokosnoten. De eitjes worden 

door de moeder losgelaten in de zee zodra ze 

uit gaan komen. Daar leven de larven ongeveer 

10 weken totdat ze in een vroeg juveniel 

stadium aan land komen en daar blijven. 

De kokoskrab kan een lengte bereiken van 

ongeveer 32 centimeter en 4 kilo in gewicht. 

Hiermee is het de grootste op land levende 

kreeftachtige. De kokoskrab is een omnivoor 

en leeft solitair. Om zijn lichaam vochtig te 

houden graaft deze kreeft holen om zich in te 

verschuilen. Verder kan hij ook goed klimmen 

door zijn krachtige klauwen. Vijanden van de 

kokoskrab zijn onder andere ratten, varkens, 

varanen en ook apen. Deze dieren zijn vooral 

een bedreiging voor jonge kokoskrabben.

Kokoskrab

Naam: Kokoskrab of klapperdief

Classificatie: Birgus latro

Habitat: Ondergrondse holen en spleten in gebieden 

rondom de Indische oceaan en westelijke deel van de 

Stille oceaan.

Opmerkelijk omdat: Deze heremietkreeften heel groot 

kunnen worden en ze eerst in de zee leefden, maar nu 

uitsluitend op het land.
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|           O P M E R K E L I J K E  O R G A N I S M E N  |
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De naam van Stichting ARK Natuuront-
wikkeling is geïnspireerd door de ark van 
Noach; je ziet haast Steve Carrell voor je 
in een soort real life Evan Almighty. Maar 
deze ARK zorgt op een andere manier 
voor een betere toekomst voor de natuur. 
Door sleutelhectares aan te kopen en 
daar de natuurlijke processen hun gang 
te laten gaan, stimuleert de stichting 
zogenaamde robuuste natuurontwik-
keling. Het is echter geen geïsoleerde 
organisatie: één van de belangrijkste 
principes is dat zulke natuurontwikkeling 
hand in hand kan en moet gaan met maat-
schappelijke en economische belangen.

De wortels van Stichting ARK liggen in de 
jaren ’80. In deze tijd waarin zure regen 
en verdwijnende soorten het milieudebat 
beheersten werd met een beschuldigende 
vinger naar de mens gewezen als aanstichter 
van alle milieuproblematiek. De oprichters 
van Stichting ARK kwamen met een andere, 
positieve invalshoek. De bordjes ‘verboden 
toegang’ moesten verdwijnen uit de natuur-
gebieden, en de mens moest actief bij de 
natuur in zijn omgeving worden betrokken. 
De meest constructieve manier om natuur-
problemen op te lossen is door een balans te 
vinden tussen alle meespelende belangen.

Groen, geld en gezond
Stichting ARK kijkt niet alleen naar hoe de 
maatschappij in dienst kan staan van de 
natuur, maar juist ook naar hoe de natuur 
een bijdrage kan leveren aan de maatschap-
pij. De drie belangen die Stichting ARK in 
haar projecten zo goed mogelijk probeert 
te verenigen zijn natuurbehoud en -ontwik-
keling, maatschappelijke en economische 
drijfveren en gezondheid en educatie. Na-
tuurgebieden zijn niet alleen een bron van 
inkomsten door toerisme, ook ruimtelijke 
ontwikkeling, delfstofwinning en waterbeheer 
hebben baat bij goed natuurbeleid. Een 
goed voorbeeld is de baksteenindustrie: 
normaliter eindigen afgravingen als ‘litteken’ 
in het landschap, maar kleiwinning binnen 
een natuurvriendelijk plan is voordelig voor 
beide partijen. Natuureducatie is leuk en 
leerzaam, en bij de soorten natuurgebieden 
waar Stichting ARK voor staat ook nog eens 
spannend. Voor kinderen is er de ruimte 
om zich motorisch en psychologisch te 
ontwikkelen. Veel gebieden van ARK liggen 
dichtbij de stad (bijvoorbeeld onder de Van 
Brienenoordbrug in Rotterdam), waardoor 

ook stadse kinderen eens met blozende 
wangen van een dagje in de natuur thuis 
kunnen komen.

Robuuste natuur
Tot zover doet Stichting ARK je misschien 
aan bekendere organisaties als Natuurmo-
numenten denken, maar de aanpak van de 
natuurontwikkeling onderscheidt ze van de 
rest. Stichting ARK staat voor zogenaamde 
‘robuuste natuurontwikkeling’ – de natuur 
mag zijn gang gaan. Vroeger paste de 
mens zich aan de natuur aan, maar vanaf 
de industrialisatie is dat evenwicht steeds 
meer naar de andere kant verplaatst. Waar 
eerst natuurlijke processen als eb en vloed, 
en erosie en sedimentatie het landschap 
langzaam vervormden heeft de mens het 
land aan strakke overgangen onderworpen 
(kijk maar eens uit het vliegtuig naar de 
lapjesdeken). Het menselijk ingrijpen zit 
de natuur in de weg: juist natuurlijke over-
gangszones zijn gevarieerd genoeg om een 
breed scala aan soorten onderdak te bieden. 
Stichting ARK zet zich in voor de ontwikke-
ling van zulke robuuste natuurgebieden door 
de natuur zijn eigen gang te laten gaan. Het 
WNF-plan ‘Levende rivieren’ bijvoorbeeld, 
heeft als uitgangspunt het terugkrijgen 
van natuurlijk meanderende rivieren. De 
eentonige uiterwaarden maken dan plaats 
voor allerlei ecosystemen: grindbanken, 
rivierduinen, zandoevers, ooibossen, 
graslanden en moerassen bieden ruimte 
voor de terugkomst van zeldzame flora 
en fauna. Stichting ARK houdt zich met 
meer dan zulke waterhuishouding bezig: 
ook bossen, duinen en graslanden krijgen 
van hen de ruimte om zich vanzelf weer 
rijkelijk te ontplooien. Natuurlijke grazers 
worden ingezet om natuurgebieden aaneen 
te schakelen tot ‘groene corridors’. Op die 

manier wordt er gewerkt aan complete 
ecosystemen die op een natuurlijke wijze in 
elkaar overgaan.

Kleine stichting met grote ambities
Stichting ARK heeft in haar 24 jaar al 
een boel natuurontwikkelingsprojecten 
op haar naam staan, van de rivier bij Slot 
Loevenstein tot een Europees initiatief voor 
wilde natuur, wildernis en wilde dieren. De 
hoeveelheid en schaal van de projecten 
waarmee Stichting ARK zich bezighoudt 
doet vermoeden dat er een grote organisatie 
achter zit. Dat valt erg mee: de stichting 
heeft ongeveer 30 medewerkers. De 
projecten worden uitgevoerd voor en gefi-
nancierd door hun opdrachtgevers. Stichting 
ARK kan met haar onafhankelijke positie 
de risicovolle beginfase van natuurontwik-
kelingsprojecten ondersteunen; daarna is 
het juist de bedoeling dat het beheer weer 
overgedragen wordt aan de eigenaren. 
Hierom is het accent van Stichting ARK op 
de wisselwerking tussen natuur en maat-
schappij extra belangrijk: het is de bedoeling 
dat eigenaren en omwonenden zich vanuit 
hun eigen belangen betrokken en verant-
woordelijk gaan voelen voor de ontwikkeling 
van natuurgebieden. Op deze manier wil de 
stichting de komende 15 jaar onder andere 
toewerken naar een netwerk van robuuste 
natuurgebieden, waarbij die in 2025 meer 
dan de helft van de Ecologische Hoofd-
structuur beslaan. Ook zijn er plannen voor 
een universitaire opleiding Trans National 
Watermanagement, en zal er worden geëx-
perimenteerd met woongemeenschappen 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van de natuur om hen heen. Door zulke 
projecten, advies, onderzoek en voorlichting 
werkt Stichting ARK aan pragmatische 
oplossingen die maatschappelijk geïnte-
greerde natuurontwikkeling mogelijk maken. 

Referenties
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Stichting ARK

|  N G O  I N  B E E L D  |

door Sarah Wells

Brede ereprijs (Veronica austriaca subsp. 
teucrium), een soort die profiteert van 
natuurlijke uiterwaarden en extensieve 
begrazing. Foto: Twan Teunissen, Stichting 
ARK
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|  R E V I E W  |

Chimpansee is de meest recente film 
uitgegeven door Disneynature. De 
film vertelt het verhaal van een jonge 
chimpansee, Oscar, die opgroeit tussen 
een groep chimpansees in het Taï 
National Park in Afrika. Oscar verliest 
zijn moeder na een aanval van een 
andere groep chimpansees, hij is jong 
en heeft verzorging nodig. Na een tijdje 
zelf aanmodderen en andere moeder 
chimpansees benaderd te hebben, wordt 
hij steeds magerder en de enige optie die 
hij nog heeft is de leider van de groep 
te benaderen, Freddy. Dit doet Oscar en 
wonderbaarlijk genoeg accepteert Freddy 
dit. Oscar leert van Freddy en groeit op 
met de leider van de groep als adoptie-
ouder. 

Het bijzondere van dit verhaal zit hem 
natuurlijk in het feit dat Freddy de zorg 
van een jong op zich neemt. Er was al 
een vermoeden dat chimpansees altruïs-

tische daden kunnen verrichten, maar dit 
is toch echt een gedocumenteerde daad 
van altruïsme. Wanneer je het vanuit een 
biologen perspectief bekijkt, tast het helpen 
van Oscar Freddy’s fitness enorm aan. Hij 
maakt zich kwetsbaarder door vrijwel al 
zijn tijd in het opvoeden van een jong te 
stoppen. Hij neemt Oscar op de rug, vlooit 
Oscar, geeft hem eten en verwaarloost 
hierdoor de banden die hij met de andere 
chimpansees in de groep heeft. Ook bakent 
hij zijn territorium niet meer goed af. Waarom 
zou een Chimpansee dit doen? Dat is mij 
ook een raadsel. Misschien zit er iets van 
emoties achter, medelijden met Oscar, of 
zou het een andere reden hebben? 

De film bestaat verder uit prachtige, 
bijzondere beelden, waar heel veel moeite 
voor is gedaan door de mensen die er 4 
jaar aan gewerkt hebben. De stem die het 
verhaal vertelt, doet echter de chimpansees 
een beetje tekort. Het lijkt echt een soort 

Disney verhaal te worden, denk aan de Lion 
King bijvoorbeeld. Er wordt verteld over 
Scar, de naam suggereert het al een beetje, 
de leider van de ‘slechte’ chimpansees, die 
de groep van Freddy aanvalt. Zij worden 
afgeschilderd als een kwaadaardige groep 
chimpansees, terwijl Oscar misschien 
later wel net zo ‘kwaadaardig’ wordt. Het 
is natuurlijk op zo’n manier verteld, dat het 
leuker is voor kinderen en er zitten ook 
zeker interessante stukken in het verhaal. 
Het laat bijvoorbeeld zien hoe in een groep 
het vlooien wordt gebruikt en hoe de jongen 
aan hun eetgewoontes komen. Dus al met 
al is het een prachtige film, maar vind ik 
het, vanuit biologisch standpunt, ietwat 
overdreven en niet geheel naar de waarheid. 
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Chimpansee, hoe een wonder plaatsvond
door Hannah Löwenhardt

Koeien en geiten eten allebei gras en geven 
allebei witte melk. Toch is geitenkaas wit en 
kaas die gemaakt wordt van koemelk geel. 
Hoe kan dat? Om daar achter te komen, 
ben ik naar ‘De Bodegraafse Kaasboer’ 
geweest, een echt familiebedrijf waar familie 
Veldhuijzen al sinds 1885 handelt in kaas. 
Jos en Hans Veldhuijzen (neven van elkaar) 
stonden in de winkel en hebben mij geholpen 
met mijn vraag. Dit was het antwoord: “in gras 
zit caroteen. Geiten zetten die caroteen om 
in vitamine A, koeien doen dat in mindere 
maten. In koemelk zit dus meer caroteen en 
daardoor krijgt de kaas een gelere kleur. Zo 
is de kaas ’s winters witter omdat de koeien 
dan hooi gevoerd krijgen in plaats van gras. 
Dit kleurverschil wordt gemaskeerd door 
caroteen toe te voegen aan de kaas.” Dat 
klinkt logisch, maar als echte biologiestudent 

vroeg ik me natuurlijk meteen af waarom 
geiten die caroteen wel omzetten en hoe dat 
proces precies gaat. Dit bleek echter niet te 
vinden te zijn op internet, Astrid Freriksen 
was afwezig en de vier vee-artsen die ik 
gecontacteerd heb, moesten mij het antwoord 
ook schuldig blijven. Het advies was de her-
kauwersafdeling van de gezondheidsdienst 
voor dieren in Deventer te raadplegen, die 
ga ik zeker mailen, maar het antwoord haalt 
dit nummer waarschijnlijk niet meer. Het 
enige wat ik erover kan zeggen is dat er een 
verschil moet zitten in het verteringssysteem 
van een geit ten opzichte van dat van een 
koe. Beide eten voornamelijk gras, beide zijn 
herkauwers, maar toch zet een koe minder 
caroteen om in vitamine A… Wordt vervolgd.

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

Waarom is geitenkaas wit en koeienkaas geel?
door Lisa Rijnbeek
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|  S Y M P O S I U M  |

Vrije wil?
door Yeszamin Onderwater

Geboortedatum: 17 december 1944
Geboorteplaats: Amsterdam

Studeerde geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam, waarna hij promoveerde 
op een neuro-endocrien onderwerp. Na 
een aantal jaren facto directeur te zijn 
geweest van het Nederlands Instituut 
voor Hersenonderzoek werd hij in 1979 
benoemd tot hoogleraar neurobiologie aan 
de UvA. Swaab staat vooral bekend om zijn 
onderzoek en ontdekkingen op het gebied 
van de hersenanatomie en –fysiologie. 
Het onderzoek is vooral op de invloed van 
hormonale en (bio)chemische factoren op 
de hersenontwikkeling, op het moment 
dat de foetus zich nog in de baarmoeder 
bevindt.

Op 1 mei organiseerde de Symposi-
umcommissie in samenwerking met 
de studievereniging der sociale weten-
schappen Alcmaeon een symposium in 
de Geertekerk over de vrije wil. Voor dit 
symposium zijn Dick Swaab, Herman 
Philipse en psycholoog Jan Derksen 
gevraagd om samen in debat te gaan over 
dit onderwerp. Helaas kon Jan Derksen 
niet meer aanwezig zijn en moest het 
symposium doorgaan zonder hem.

Het symposium werd geopend door Stefan 
Wijers, de gespreksleider van de avond. 
Stefan begon met een introductie over de vrije 
wil. Wat denken wij, het publiek, wat de vrije 
wil inhoudt en bestaat er wel zoiets als de vrije 
wil? Deze introductie prikkelde ons om een 
beetje over het onderwerp na te denken. Ook 
deed hij een oriëntatie van wat er in de zaal 
zat. Het overgrote deel was student biologie 
of psychologie, maar er waren ook een aantal 
filosofen aanwezig. Stefan eindigde zijn 
introductie door te zeggen dat beide sprekers 
niet in god geloven, wat de zaal wel grappig 
vond aangezien we in de kerk zaten.

De eerste spreker was hoogleraar in de wijs-
begeerte Herman Philipse, die van mening is 
dat er een vrije wil bestaat. Philipse begon 
met een definitie te omschrijven van de vrije 
wil, wat een enorme uitleg vereiste, maar 
uiteindelijk neerkwam op: ‘Het in analoge 
situaties anders kunnen handelen, eventueel 
op grond van redenen’. Philipse noemt zichzelf 
filosoof, hij heeft dit ook gestudeerd, en hij 
gebruikte dan ook veel filosofische termen in 
zijn verhaal. Dit maakte het verhaal moeilijk 
te begrijpen. Naar mijn mening kwam hij met 
weinig feiten voor de vrije wil en probeerde hij 
vooral argumenten tegen de vrije wil, uit het 
boek van Dick Swaab en het boek van Victor 
Lamme, af te kraken. Niet echt informatief, 
maar natuurlijk wel goed om een debat mee 
op gang te brengen.

Vervolgens was Dick Swaab, neuroweten-
schapper en bekend van het boek ‘Wij zijn 
ons brein’, aan de beurt. Swaab vertelde zijn 
verhaal aan de hand van wetenschappelijke 
artikelen, sommigen waar hij zelf ook aan mee 
heeft geholpen. Zijn boodschap was vooral 
dat je vrije keuze steeds meer beperkt wordt 
naarmate je ouder wordt, bekeken vanaf het 
begin van de groei van de hersenen. Verbin-
dingen in je hersenen worden gevormd door 
je genetische achtergrond en je omgeving, 

onder andere je opvoeding en je ervaringen, 
en dit beïnvloed de keuzes die je maakt.  
Swaab is het helemaal niet eens met het 
hedendaagse strafrecht, want mensen die 
bijvoorbeeld iemand vermoorden zijn ziek 
in hun hoofd en moeten behandeld worden, 
niet gestraft. Deze mensen zouden volgens 
Swaab een beperktere vrije wil hebben 
omdat hun hersenen slechte verbindingen 
hebben gemaakt waardoor zij op een manier 
denken wat niet past in de samenleving. 
Verder is Swaab van mening dat je keuzes 
gestuurd worden door chemische processen 
in je lichaam, dus de keuzes die je maakt zijn 
gebaseerd op behoeftes.

Voordat het debat begon, was er een goed 
verzorgd Indisch buffet. Tijdens het eten 
werden meningen met elkaar uitgewisseld 
en ook lieten een aantal mensen hun boek 
signeren door Dick Swaab. 
Na de pauze leidde Stefan Wijers het debat 
tussen Swaab, Lammers en de studenten 
in het publiek. Wijers liep rond met een 
microfoon en liet het publiek vragen stellen, 
waarna beide sprekers hun standpunt konden 
verdedigen. Er werden vragen gesteld als: 
‘Als ik nu kan kiezen tussen een broodje 
zalm en een broodje mozzarella, kies ik dan 
een broodje uit vrije wil?’ en er werden zelfs 

persoonlijke vragen gesteld: ‘Als u zegt dat 
de vrije wil niet bestaat, heeft u het boek dan 
ook niet uit vrije wil geschreven, mijnheer 
Swaab?’, waarop hij antwoordde dat het 
vooral zijn uitgever was die vond dat hij een 
boek moest schrijven. 

Helaas kwam er niet echt een debat tussen 
beide heren tot stand. Jan Derksen zou in het 
debat voor de vrije wil zijn, maar aangezien hij 
niet aanwezig was werd deze visie niet sterk 
beargumenteerd. Dit vond ik jammer want ik 
was het al volledig eens met Dick Swaab, en 
daarom had ik graag de andere kant van het 
verhaal willen horen.

Al met al was het een interessante en 
gezellige avond. Het onderwerp ‘vrije wil’ 
heeft mij door dit symposium zeker aan het 
denken gezet. Dick Swaab gooide er af en 
toe een sarcastische opmerking doorheen, 
wat de sfeer ontspannen maakte. Na het 
symposium zijn nog veel mensen blijven 
hangen om met elkaar te praten over het 
besproken onderwerp. Ook al was het een 
redelijk eenzijdig verhaal, het symposium 
was gezellig en heeft de aanwezigen aan het 
denken gezet, en dat is waar het uiteindelijk 
om gaat.

Geboortedatum: 13 mei 1952
Geboorteplaats: Den Haag

Studeerde Rechten en Wijsbegeerten 
aan de Rijksuniversiteit Leiden, maar 
heeft ook filosofie in Oxford, Parijs en 
Keulen gestudeerd. Sinds 2003 is hij 
hoogleraar Filosofie aan de Universiteit 
Utrecht.
Philipse is vooral bekend geworden door 
zijn uitgave van het Atheïstisch manifest  
(1995) en als columnist bij het televisie-
programma Buitenhof.
Philipse presenteerde in 2012 een 
beslisboom volgens welke de gelovige 
zijn of haar godsgeloof rechtvaardigt, 
die de “universele atheïst” dan systema-
tisch kan deconstrueren.

Herman Philipse Dick Frans Swaab
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|       S P E L PA G I N A  |

Sudoku

Antwoorden April 2012 Kruiswoordpuzzel

Woordzoeker

Biologie
Chimpansee
Kokosnoot
Van
Lenzen
Vidar
Cuba
Primaten
Niet
Sterck
Symposium
Keuzes

Garnaal
Alcohol
Houdt
Kaas
Piraat
Lamarck
Spoken
Scriptie
Vrijheid
Deadlines
Worm

Een aantal van de te zoeken woorden vormen 
samen een speciale zin, kan jij het vinden?

De antwoorden van de puzzels van vorige maand 
komen binnenkort op internet. Volgende maand staan 
ze er weer bij.
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Het spel Heads of State neemt je 
mee terug in de tijd van Antoni van 
Leeuwenhoek, Charles Darwin en 
Carolus Linnaeus. Je neemt de 
rol in van invloedrijke families en 
Koninklijke dynastieën om de macht 
te krijgen in Brittannië, Frankrijk, 
Spanje en de Duitse Staten. 

Het doel van het spel is om zoveel 
mogelijk punten te behalen met het 
bezetten van gebieden. Hierbij is 
het van belang om de juiste streken 
te kiezen, want sommige streken 
leveren meer punten op dan andere. 
Om een baron, graaf, earl, markies, 
hertog, prinses of koning te worden in 
een gebied heb je bepaalde kaarten 
nodig. Met behulp van goud, troepen, 
kastelen, titels en vaardigheden kan 
je deze titels verwerven. Het spreekt 
natuurlijk voor zich dat je minder 
kaarten nodig hebt om een baron te 
worden in een bepaald gebied dan 
een prins en dat een prins meer 
waard is dan een baron. Je hebt dus 
een beetje geluk nodig om de juiste 
kaarten te krijgen uit de trekstapel. 
Helaas is niemand veilig voor de 

Spaanse inquisitie, guillotines, galgen 
en personen met bijlen, dus als je niet 
oppast ben je de macht weer kwijt. 
Gelukkig zijn er wel kaarten die je 
tegen deze aanvallen beschermen. 

Aan het einde van de zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw 
worden de punten geteld. Degene 
die aan het einde van de achttiende 
eeuw de meeste punten heeft, is de 
winnaar van het spel.
Het duurt even om de spelregels van 
Heads of State tot je door te laten 
dringen, maar als je het eenmaal door 
hebt is het een leuk spel. Je moet er 
wel een middagje voor uit trekken, 
want de gemiddelde spelduur is twee 
uur. 

Heads of State is te koop bij de spel-
lenwinkel The Joker aan de Oude 
Gracht 230a. Als je UBV-lid bent, krijg 
je ook nog eens 10% korting op alle 
spellen!

 

Heads of State

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

door Iris van Asten

Game designer: Peter Hawes
Uitgever: Z-man Games
Aantal spelers: 2-5
Leeftijd: 12+
Speelduur: 90-120 minuten
Prijs: 59,95

Algemene informatie

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

Waardering

De laatste periode is alweer 

van start, we zijn dus bijna 

klaar met het jaar.

En tot nu toe gaat alles 

zeer goed bij mij. De 

uitslagen van de afgelopen 

tentamens zijn binnen en 

beide tentamens en daarmee 

ook beide cursussen voldoende afgesloten. Hier 

werd ik zeer blij van (maar ja, wie niet). Ook 

heb ik een hertentamen moeten doen, voor de 

cursus Evolutie, en ook hiervan zijn de uitslagen 

bekend en dit hertentamen heb ik ook gehaald.

Daarmee heb mijn onvoldoende opgehaald naar 

een hele mooie voldoende en dus deze cursus ook 

voldoende afgesloten. Met deze recente cijfers, 

en het behalen van de cursussen heb ik mijn BSA 

al gehaald en dat terwijl dus nog twee cursussen 

moeten doen. Ik wil iedereen die nu ook al zijn 

BSA heeft gehaald in ieder geval van harte 

feliciteren, en de mensen die het nog moeten 

halen heel veel succes wensen.

Nu kunnen we heel rustig deze laatste periode 

ingaan. Geen druk meer om het BSA te behalen, 

we mogen dus lekker blijven op de universiteit. 

Geen angst meer over de mogelijkheid dat je weg 

moet, dat je alles en (vooral) iedereen die je 

hier hebt leren kennen weer moet verlaten. Dat 

je ergens weer helemaal opnieuw moet beginnen, 

daar had ik echt geen zin in. Maar dat is dus 

mooi niet het geval. 

Ik kan deze periode lekker van het mooie weer 

genieten, maar we moeten wel gefocust blijven. Ik 

wil ook deze cursussen gewoon voldoendes halen, 

zodat we ze volgend jaar niet meer terug hoeven 

te zien.  Niet omdat de cursussen niet leuk zijn 

(voor zover ik dat kan zeggen na één week), maar 

we willen gewoon graag er in één keer van af 

zijn. Alles in één keer binnen halen. 

Naast alle lessen die er zijn, ben ik ook nog 

druk met mijn commissie (eerstejaarscommissie, 

red.) binnen de UBV. Hiermee hebben we binnenkort 

meerdere, (al zeg ik het zelf) zeer leuke acti-

viteiten. Daar zijn we dus erg druk mee, maar ik 

vind het nog steeds zeer leuk om te doen. Het 

bevalt me zeer goed bij mij in de commissie, en 

binnen de UBV.   Ik ben zeer blij met mijn keuze 

aan het begin van dit jaar om aan deze commissie 

deel te nemen. 

Maar voor nu, eerst even de focus houden op de 

laatste loodjes. Maar vooral ook genieten van 

mijn commissiewerk en het mooie weer (als dat 

zich lekker door blijft zetten). 

Tot de volgende keer

Jurgen 

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

Het was me het weekje weer wel zeg. 

Oei oei oei! Als bestuur krijg je 

vaak de vraag: jaa, maar wat doen 

jullie dan de hele tijd? Nou, dat 

zal ik dan eens met een voorbeeld 

illustreren.

Afgelopen week begon met een weekend dat wij als bestuur or-

ganiseerden: het ledenweekend. Samen met 55 biologen trokken 

we naar het Gelderse Warnsveld om daar een gezellig weekendje 

te beleven. Dat is gelukt! Vrijdagavond begon het allemaal 

nog wat matig toen we over de heenreis zo’n drie en een half 

uur deden door alle files. Aangekomen op locatie bleek de 

hottub (die voor een luttele 75 euro extra het hele weekend 

tot onze beschikking stond) al goed opgewarmd en konden we er 

zo inspringen. Wat volgde was een heel gezellig weekend, met 

een hoop bier, een beetje WJB, en goed middagje boerengolf en 

een dropping. Zondagavond gingen we dan ook moe maar voldaan 

naar huis.

Maandagochtend kwam echter eerder dan gewenst en mijn bed 

wilde mij duidelijk niet zomaar laten gaan. Echter opent 

de UBV kamer zichzelf niet en was er die dag genoeg te 

doen. Woensdag stond er namelijk een symposium met sociale 

wetenschappen vereniging Alcmaeon op het programma waar we 

al een behoorlijke tijd naartoe aan het werken waren. Voor 

zo’n 300 mensen zouden de neurobioloog Dick Swaab, de filosoof 

Herman Philipse en ten slotte de psycholoog Jan Derksen hun 

kijk op de vrije wil geven. Helaas gaf de laatste een week 

van tevoren aan dat hij toch liever een lezing in Istanbul 

ging geven. Leuk voor hem, jammer voor ons. Na een hele dag 

sprekers benaderen, mailen met Dick en Herman en nadenken 

over de laatste dingen die geregeld moesten worden, besloten 

we aan het eind van de dag dat we het bij twee sprekers zouden 

houden.

De laatste koninginnedag kwam en ging en woensdagavond 

barstte na nog een dag aan voorbereidingen het symposium los. 

Voor een volle zaal gaven twee vooraanstaande sprekers hun 

lezing en volgde na een hap een leuke discussie onder leiding 

van Stefan Weijers. Een geslaagde avond en een activiteit 

die goed past bij het stukje wetenschap wat UBV haar leden 

wil bieden.

Donderdagavond volgde een bierproeverij en vrijdagmiddag een 

ambassadeursborrel waar bekend werd dat Vincent komend jaar 

als ambassadeur biologie in Utrecht gaat representeren. Ten 

slotte volgde een weekendje met bestuur: zeilen, eten en 

slapen bij mijn ouders in Houten en vervolgens bevrijdings-

festival in Wageningen.

Leuke dingen, en genoeg te doen om je tijd mee te vullen!

Tijmen

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

Lieve Biologen,

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

UBV trui
Voor wie zich voor een UBV trui heeft ingeschreven, is er goed 
nieuws: de truien zijn besteld! De mooie bordeaux rode truien met 
logo zullen zo snel mogelijk worden geleverd en zijn binnenkort op 
te halen in de UBV kamer.

Groentezak
De Groentezak is terug van weggeweest! Biologische, beter, 
belachelijk lekker en vanaf nu ook verkrijgbaar op de UBV kamer. 
Wil je een Groentezak bestellen met vier verschillende groente 
en een fruitsoort dan kan je de lijst op de UBV kamer invullen of 
een bestelling maken via groentezak.nl onder vermelding van de 
UBV. Voor woensdag besteld betekend maandag middag op te 
halen op de UBV kamer. Let wel op want een bestelling wordt pas 
doorgegeven als is betaald. 

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

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! 

Gezocht
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De muziekcommissie van de UBV bestaat op dit moment uit 7 mensen, 
die het allemaal leuk vinden om muzikale evenementen te organiseren. 
In eerdere jaren heeft de muziekcommissie onder andere een echt 
festival (Frogstock in 2009), meerdere open podia,  muziekquizzen en 
zelfs een jam- VMB georganiseerd. Vorig (studie)jaar is het allereerste 
Klassieke Open Podium  in Parnassos gehouden waarin ook  de 
klassieke muzikanten van de UBV hun muzikale talent ten gehore 
konden brengen. Stukken van onder andere Bach, Rachmaninov en 
zelfs Eduard Khil (!) werden die avond gespeeld! 

Dit jaar begonnen wij als muziekcommissie met een superleuke 
mondharmonicaworkshop, gegeven door de (zeer goede) mondhar-
monicaspeler Alan Laws. Voor slechts 5 euro kreeg je naast een erg 
leerzame workshop ook nog een eigen mondharmonica, zodat je thuis 
je opgedane mondharmonicaskills verder kon ontwikkelen. Verderop 
in dit jaar hebben we een muziekquizPUT  georganiseerd, waar de 
muziekkennis over de sixties tot en met de zeroes van de UBV-leden 
getest werd. Ten slotte is er in maart dit jaar voor de tweede keer 
in de Stairway het Open Podium gehouden, waar bandjes als Glaux, 
Fighting Churchill, Black Panda en muzikale duo’s zoals l’Alta Casa 
dels Peixos spetterende optredens gaven!

In de toekomst zijn wij onder andere van plan een workshop ‘Bouw je 
eigen gitaar’ en een Klassiek Open Podium te organiseren. Naar alle 
waarschijnlijkheid zullen deze activiteiten pas het volgend studiejaar 
plaats gaan vinden, aangezien we alweer in de laatste periode van dit 
jaar beland zijn. 

Helaas zijn er dit jaar een aantal mensen uit de muziekcommissie 
gegaan, vanwege onderzoeken in het buitenland of een gebrek aan tijd. 
Daarom hebben het afgelopen jaar gemerkt dat het iets lastiger was 
om leuke activiteiten te organiseren. Omdat we het erg leuk zouden 
vinden om door te gaan met onze muzikale bijdrage aan de UBV, zijn 
we op zoek naar nieuwe commissieleden die zich met enthousiasme 
voor de muziekcommissie in willen zetten! Wij vergaderen ongeveer 
één keer in de twee weken op de UBV-kamer of bij iemand thuis. Heb 
je na het lezen van dit stukje interesse gekregen in onze commissie? 
Dan kun je een mailtje sturen naar Caitlin (contactpersoon) met het 
adres: caitlin_LL@hotmail.com.  

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

Badoem tsjj!
door Caitlin Laws

De Damensch en Heeren van de muziekcommissie

Zaterdag 20 april was dan eindelijk de dag waar wij als Ouder-
dagcommissie zo naartoe gewerkt hadden. Wij hadden voor de 
eerstejaars en hun ouders een fantastische ouderdag georga-
niseerd met een practicum, college en een rondleiding door de 
Botanische Tuinen. Al om 8 uur ’s ochtends stonden wij klaar 
voor de deur van het Went gebouw om de laatste puntjes op de i 
te zetten en een geweldige dag neer te zetten. 

Helaas begon de dag niet zo spetterend. Toen de ouders om 9 uur 
binnen waren voor een kopje koffie / thee konden wij helaas niets 
anders aanbieden dan een koekje. En toen om half 10 de lezing 
van Liesbeth Sterck zou beginnen met het onderwerp ‘waarom 
apen stiekem seks hebben’ werkte de beamer niet. Desondanks 
heeft Liesbeth Sterck wel de lezing gegeven en dat vonden wij als 
commissie natuurlijk helemaal super! Tijdens de lezing heeft een deel 
van de commissie toch nog koffie en thee kunnen zetten waardoor 
we de ouders gelukkig nog iets anders aan konden bieden. Vanaf dat 
punt kwam gelukkig alles weer op zijn pootjes terecht.

Na de koffie begonnen de ouders of aan het Nasonia practicum of aan 
een rondleiding door de Botanische Tuinen. De ouderejaars waren 
de vrijdagavond voor de ouderdag door Hans Persoon helemaal 
klaar gestoomd voor deze dag, waardoor ze onze eerstejaars en hun 
ouders leuke dingen konden vertellen over de Botanische Tuinen. 
Ook het Nasonia practicum verliep super, en de ouders hebben 
zelfs zo hard gewerkt dat ze veel eerder klaar waren dan gepland. 
Helemaal fijn, want hierdoor konden ze extra lang van het zonnetje 
genieten met dit mooie weer. Sommige ouders zijn na het practicum 
stiekem nog eventjes met hun zoon of dochter langs de UBV kamer 
gegaan om daar ook een kijkje te nemen, al was de commissie daar 
niet zo blij mee. 

Als afsluiting kon natuurlijk een college van Fons Cremers niet 
ontbreken. Alle celorganellen en de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van celbiologie kwam aan bod. Samen met mijn commissie 
zat ik vooraan en ik heb af en toe nog even naar achteren gespiekt 
tijdens het college en zag een hoop moeilijke en vermoeide gezichten 
tijdens zijn presentatie… Iets in me zei dat de ouders nu weten dat 
we het niet alleen erg gezellig hebben in Utrecht, maar dat we ook 
hard ons best moeten doen voor onze studiepunten. Desondanks was 
het een zeer gezellige dag en zijn wij als commissie super tevreden!
 

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

Ouderdag
door Eline Hoogendoorn

Je bent nooit te oud om te leren.
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|  U B V  A C T I V I T E I T  |

Het is eindelijk echt lente. De vogels zingen weer 
en mensen willen weer lekker en licht eten. Maar 
de winter is nog niet helemaal vergeten dus in 
deze editie van de receptenfabriek een mooi over-
gangsrecept die leden van de UBV die mee zijn 
geweest op ledenweekend al kennen: De rucola 
lentestamppot. Deze lichte stamppot is makkelijk 
te maken en je kunt er eindeloos mee variëren. 
Denk aan brie voor vegetariërs, verschillende 
soorten vlees voor de echte carnivoor of een 
andere soort groente zoals verse spinazie of 
rauwe andijvie. 

Voor 2 of 3 personen:
- halve kilo aardappelen
- 1 bakje pijnboompitjes
- een kop melk
- een heel of half potje zongedroogde tomaten
- 1 flinke ui
- 2 tenen knoflook
- een blokje roomboter
- 1 pakje spekjes
- handje blokjes kaas en/of brie
- 1 zakje rucola
- mespuntje nootmuskaat
- zout en peper

First things first: schil de aardappelen en zet ze op 
met een laag water met wat zout. Snipper vervolgens 
de ui. Neem een goede koekenpan en bak er op 
hoog vuur de spekjes in tot ze een beetje krokant 
beginnen te worden. Zet dan het vuur zacht en 
doe de gesnipperde ui samen met gesnipperde of 
geperste knoflook in de pan en laat het totaal rustig 
even fruiten. Snij ondertussen de zongedroogde 
tomaten in halfjes. Gooi deze vervolgens in de 
koekenpan om ze een beetje te door te warmen. 
Als de aardappelen eenmaal gaar zijn giet je ze af 
en begin je met stampen met behulp van een kopje 
opgewarmde melk en een flinke klont boter. Rustig 
gieten en opletten hoeveel erin moet om het mooi 
smeuïg te maken is de beste manier om precies de 
goede structuur te krijgen. Als de stamppot mooi 
gestampt is mag alles uit de koekenpan erbij samen 
met de blokjes kaas en/of brie. Breng het geheel op 
smaak met wat (bij voorkeur grof gemalen) zout en 
peper en een mespuntje nootmuskaat. Schep dan 
als grande finale de pijnboompitten en een aantal 
handjes rucola er door. Serveer zo snel mogelijk. Eet 
smakelijk!

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

Ledenweekend 
Lentestamppot
door Yaro Laenen

Het ledenweekend vond dit jaar plaats in de prachtige omgeving van 
Warnsveld. Toen we na de treinreis een stuk met de bus hadden afgelegd en 
nog een eind hadden gelopen en bij de locatie aankwamen, zaten er buiten 
al mensen in de hot tub. Ik had niet verwacht dat de UBV ons daadwerkelijk 
die luxe zou kunnen bieden, maar ik was het geheel met Stijn eens dat het de 
best bestede 75  UBV-euro’s ooit waren. 

Nadat iedereen zijn bedje had klaargemaakt en zat te relaxen, serveerde de 
kookcommissie een heerlijke minestrone soep. Na deze licht maaltijd verplaatste 
iedereen zich naar het andere gebouw waar werd gesjoeld, getafeltennist en 
andere spelletjes werden gedaan. Het bleef gezellig tot in de kleine uurtjes. 

De volgende ochtend werden we vergeefs gewekt door leden van het bestuur. 
Aangezien de teleurstelling dat sommige mensen al wakker waren erg groot was 
hebben we het nog een keertje over gedaan,  iedereen weer oogjes dicht….. en 
we schrokken ons dood! Beneden stond alweer ontbijt klaar. Hierna vertrokken 
de sportieve biologen naar de boerengolf. Ik moet eerlijk toegeven dat ik na een 
avondje borrelen niet meer zo enthousiast was om te gaan. Echter wat bleek, 
Boerengolf is een fantastische sport! Je speelt in twee teams tegen elkaar, 
waarbij je met een soort van golfclub met een klompje er aan een voetbal in zo 
min mogelijk slagen in de Hole moet krijgen. Er werden strategieën bedacht en 
technieken gedeeld en men ging op in het spel. De wandeling er naar toe was een 
uurtje en na afloop mochten we mee met de boevbus en sommige geluksvogels 
zelf met de cabrio. Bij aankomst kon men nog even ontspannen in de hot tub of 
gewoon even lekker zitten en uitrusten. 

Ondertussen was de Kookcie al weer druk bezig met het bereiden van het 
avondeten. Toen iedereen aan tafel kon, konden we genieten van wraps als 
voorgerecht, een zomerse stamppot als hoofdgerecht en een heerlijke kwarktaart 
als dessert. Iedereen had goed gegeten. Toen was er weer even vrije tijd, maar 
niet lang. Het bestuur had een dropping georganiseerd. Voor wie dacht dat le-
denweekend in het gras liggen en bierdrinken was, werd het een intense dag. 
Bewapend met wat extra chocola en een flesje KroningsBurg  voor moed werden 
we in de middle of nowhere  gedropt en moesten we onze weg terug vinden. We 
mochten niet gespot worden door de boefbus, want dat leverde strafpunten op. Dit 
zorgde voor spanning en sensatie… van het duiken in greppels tot heuse oorlog 
wonden, het was allemaal geoorloofd voor het spel. Maar na uren lopen en het niet 
te vinden vonden we het toch wel fijn om opgehaald te worden door de boevbus. 
Even bijkomen met een kopje thee en dan toch maar een biertje, of twee, en zo 
werd het weer een latertje. De volgende ochtend na het ontbijt was het toch echt 
afgelopen. Het was opruimen en wegwezen. 

Bedankt bestuur, voor het organiseren van dit gezellige weekend vol beweging! 

Ledenweekend 2013
door Anoek van den Bosch

Spannende avonturen op Ledenweekend
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Wij zijn De Groentetas en we bestaan uit een bestuur van 5 
enthousiaste groenteliefhebbers die samen met een groep van 
ongeveer 10 vrijwilligers iedere week voor een heerlijke volle tas 
met groenten zorgen. Die kun je iedere maandag voor slechts €5,- 
ophalen in de hal van het Ruppertgebouw en vanaf 13 mei is hij nu 
ook op te halen op de UBV kamer! Wat houdt dit nou precies in? 

De Groentetas is een non-profit initiatief en we hebben als doel 
biologische groente en fruit te promoten onder de studenten en 
medewerkers op de Uithof. Iedere week stellen we een tas samen met 
heerlijke groenten en fruit, die afkomstig zijn van biologische boeren 
uit Nederland (en heel soms ook uit het buitenland, maar het liefst 
bestellen we natuurlijk lokaal). Die kun je dan voor €5,- euro bestellen 
bij onze kraam in de Rupperthal, op de UBV-kamer in het BBL, of via 
internet. Je moet dan wel vooruit betalen. 

De tas is super handig, want zo hoef je zelf niet meer naar de 
supermarkt, waar je dan lang staat na te denken over wat je nu weer 
moet eten. Wat er in de tas zit is namelijk iedere week een verassing, 
en we houden hem zo gevarieerd mogelijk. Bovendien houden we het 
spannend, door er niet alleen voor de hand liggende groenten in te 
doen, maar ook vergeten groenten, die je vaak niet in de supermarkt 
vindt. We hebben bijvoorbeeld al eens pastinaak gehad, schorsene-
ren, pompoen, ramanas en snijbiet. En nou denk je misschien, wat 
moet ik daar nou weer mee? Maar daar hebben we aan gedacht, want 
iedere week geven we ook heerlijke recepten, die je op onze website, 
www.groentetas.nl, kunt terugvinden. Kun je mooi indruk maken op je 
vrienden, of een biologische date!

Klinkt dit je als groene muziek in je oren? Kom dan maandags vooral 
eens langs bij de kraam in de Rupperthal, of breng een bezoekje aan 
www.groentetas.nl of onze facebookpagina. Ook kun je ons in de gaten 
houden via twitter. Op onze website vindt je meer informatie over onze 
openingstijden en diverse manieren van bestellen. Tot binnenkort!

|  U b e e t j e V  |

De Groentetas
door Rik Haagmans

Van hot naar her rennen, opdrachten, spanning en er kan maar 
één team winnen. De meeste van jullie zullen het wel kennen, 
het spel waarin gestreden wordt om zo veel mogelijk munten te 
bemachtigen, ZigZag!

In volle sprint gingen team blauw, rood, paars en groen op donderdag 
2 mei op weg naar de Ganzenmarkt om de eerste munt in handen 
te krijgen. Helaas zijn wij niet zo jong meer als de kinderen in het 
oude televisieprogramma, en dus werd het rennen al snel gestaakt. 
Het maakte verder ook niet uit, want eenmaal aangekomen op 
de Ganzenmarkt duurde was het nog flink zoeken naar de munt. 
Vervolgens kreeg ieder team een envelop met de speluitleg en een 
ei. Dit ei moest tussen de spellen door worden geruild voor een 
voorwerp met een hogere waarde.

Op verschillende locaties werd net als in ZigZag gestreden om 
munten te verdienen. Zo werden er appels gehapt uit een bak water 
op Janskerkhof en vragen over cultuur beantwoord bij Vredenburg. 
Op centraal station moest elk team foto’s maken van verschillende 
taferelen: zoals een zoenend stel. Verder werd het proevenspel 
gespeeld op Neude, een spel waarbij je moet raden wat er in je 
mond wordt gestopt. Dit is natuurlijk net iets wat je echt vies vindt, 
zoals in mijn geval eiersalade. Het doel van het spel was om zo veel 
mogelijk munten te verzamelen voor het finalespel, en natuurlijk om 
het voorwerp met de meeste waarde in handen te krijgen door het 
ei te ruilen. Het team met meest waardevolle voorwerp had wonder 
boven wonder twee stoelen en een whiteboard weten te bemachtigen 
en kreeg nog eens vier munten.

De munten werden geteld en het team met de meeste munten kreeg 
een voorsprong in het finalespel. In dit spel was het zaak om zo snel 
mogelijk de fysieke beproevingen te doorstaan en de beker te pakken 
te krijgen. Aangezien wij de minste munten hadden bemachtigd, 
hadden we een flinke achterstand van wel vijftien seconden en 
ondanks dat we alles op het spel zetten, hebben we flink verloren. 
Maar niet getreurd, meedoen is belangrijker dan winnen en het was 
hoe dan ook een erg leuke middag! Leuk gedaan Kikkerviscie!

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

ZigZag: Biologen Editie

door Maartje Staal

Bestellen bij de UBV
Woensdag bestellen = maandag erop 
binnen.

Bestellen www.groentetas.nl
Vermeld hierbij de UBV wanneer je de 
tas graag op de UBV kamer wilt komen 
ophalen.

Bestellen
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|          F O T O V E R S L A G  |

Als oud-speler van het UBV toneelgezelschap ben ik een kritische toeschouwer en ook dit jaar 
heb ik mij weer erg vermaakt tijdens ‘Moord in de Kerststal’. Theater de Berenkuil bleek nog net 
groot genoeg aangezien alle drie de avonden bijna uitverkocht waren. Heb je het gemist? Laat dit 
fotoverslag dan een schrale troost zijn. 

Moord in de Kerststal

Het bonte gezelschap dat 
drie avonden achtereen 
het publiek aan het 
lachen heeft gebracht.

Waar de Burger King 
allemaal wel niet 
goed voor kan zijn.

Multi talentjes: toneel spelen en ook nog 
eens zingen, je moet het maar kunnen.

Niet iedereen kon even hard 
lachen om de grappen van de 
avond. De zoon van god verschijnt 

vanachter het doek. Ik 
had hem toch echt anders 
voorgesteld.
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|  F o t o  v a n  d e  m a a n d  |

door Nalini Mahesh.

Deze tweevingerige luiaard (Choloepus didactylus ) kwam ik tegen in Suriname. Hier kroop hij moeizaam traag over de weg. Hij komt maar een keer per 
week naar de grond om te ontlasten. De Choloepus didactylus is een van de twee nog levende soorten uit de familie Megalonychidae.

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 28 Mei en 11 Juni 
PUT: De laatste twee van het jaar alweer 
en de nieuwe locatie heeft zijn charme nog 
steeds niet verloren. Daar hoef ik verder dan 
ook weinig over te zeggen, gewoon komen.

UBV 4 Juni 
Commissie-uitje: Elk jaar organiseert 
het bestuur weer een leuke activiteit voor 
de actieve UBVer als bedankje voor zijn 
tomeloze inzet . Wat we deze keer gaan 
doen blijft nog even geheim, maar het 
wordt sowieso Lecker.  

UBV 5 Juni 
Rozen maken met de Creacie: De lente 
is begonnen! Dat betekend natuurlijk dat 
de bloemetjes buiten bloeien maar ook 
dat er weer een heleboel nieuwe stelletjes 
ontstaan. De Creacie organiseert voor deze 
kersverse stelletjes een middagje rozen 
maken voor de geliefde. 

UBV + 5 studieverenigingen 5 Juni 
α vs. β battle: Al eeuwenlang strijden 
Alpha en Bèta studenten om de titel van 
‘de slimste’. Wij weten natuurlijk allemaal al 
dat dat uiteindelijk toch de Biologie student 
is. Wil je deze wijsheid ook delen met de 
rest van de wereld dan kan je je als team 
inschrijven voor de α vs. β battle. 

UBV 9 Juni 
Beekse Bergen: Op tv zijn leeuwen 
en olifanten natuurlijk al bijzonder 
indrukwekkend, maar niks kan tippen aan 
de realiteit. Daarvoor hoef je niet helemaal 
naar Afrika want in Brabant kan je ook 
gewoon op safari. Bovendien is voor deze 
speciale aangelegenheid Rascha Nuijten 
ingehuurd als exclusieve gids. 

UBV 11 Juni 
Lezing Serge Wich: Voor de Juni editie 
van de UBV lezing heeft de lezingcie een 
expert op het gebied van primaten gedrag 
uitgenodigd. Serge Wich zijn onderzoek 
is specifiek gericht op de primaten van 
het Indonesië eiland Sumatra. In andere 
woorden weer een interessante lezing 
georganiseerd door onze lezingcie.. 

UBV 12 Juni 
Zomer-ALv: Tijdens de Zomer-ALv is er 
speciale aandacht voor de langere termijn. 
Tijdens deze avond wordt het meerjarig 
beleidsplan geëvalueerd. Het gaat er dus 
over waar we als vereniging naar toe willen! 
Jouw mening is daarin van groots belang 
dus komt allen!

UBV + 3 studieverenigingen 20 Juni 
Dance Splash: Een van de weinige feestjes 
van de UBV waar je je in ieder geval weinig 
zorgen hoeft te maken over je outfit. 
Je zwembroek en een handdoek zijn in 
principe voldoende. Naast dat dansen in het 
water al erg leuk is vieren we dit feestje ook 
met een aantal andere verenigingen wat de 
gezelligheid nog meer ten goede komt. 

UBV 23 Juni 
Wadlopen: Het gebeurt regelmatig dat 
mensen terugkomen van een expeditie in 
het waddengebied zonder een linker dan 
wel rechter schoen. Daarom bij deze de tip: 
trek schoenen aan die je kunt missen of een 
driedubbele knoop in de veters.

UBV/ Departement 28 Juni 
Eindactiviteit: Met de eindactiviteit 
sluiten we het academisch jaar af. Dat is 
enigszins verdrietig want afgezien van de 
buitenlandse reis is het dan twee maanden 
gebeurt met de UBV. Flink afkicken dus, 
maar niet voordat we nog een keer samen 
met de medewerkers van het departement 
Biologie de bloemetjes buiten zetten. 


