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Het nieuwe jaar begint 
alweer! Boeken worden 
aangeschaft, introducties 
worden door gelopen en 
collegezalen stromen vol. 
Hopelijk heeft iedereen 
goed uit kunnen rusten 
in zijn/haar vakantie 
en is iedereen er weer 
helemaal klaar voor om 

het komende jaar in te gaan.
Dat geldt in ieder geval voor mij. Deze zomer heb ik 
anderhalve maand aan de andere kant van de wereld 
gezeten, in Ecuador om precies te zijn. Het was geweldig 
en heb veel mooie herinneringen en nieuwe ervaringen 
opgedaan. Maar wat ik elke keer bij een grote reis weer 
fascinerend vind, zijn de jetlags. Het is zeven uur vroeger 
op de Galapagoseilanden, vandaar dat de meeste mensen 
geen problemen hebben met jetlags op de heenweg. Maar 
terug naar Nederland is een ander verhaal. In Europa is 
het dus een aantal uren later, waardoor je tijd “verliest”, 
hierdoor kan je circadiaanse ritme, oftewel je slaap-waak-
ritme, verstoord raken. Symptomen kunnen van vermoeid-
heid tot verstoringen in eetlust en echte slaapstoornissen. 
Nu wilde ik dit allemaal voorkomen door meteen in het 
Nederlandse ritme te stappen. Dit betekende dat ik de 
hele dag moest doorhalen, want ik kwam om zes uur ’s 
ochtends aan. Het was nog best een uitdaging aangezien 
ik 5 vluchten vanaf de Galapagoseilanden had gehad en 
al 36 uur niet had geslapen. Uiteindelijk was het gelukt, 
het was avond en ik kon naar bed! Maar het resultaat viel 
me tegen. Ik had geen echte jetlag, maar werd op random 
momenten  midden op de dag ineens heel moe en kon 
dan ook echt in slaap vallen. Iets wat ik niet begrijp, want 
ik heb het toch echt volgens de regeltjes gedaan. Maar 
goed, de les die ik hieruit heb geleerd is dat je lichaam 
hoe dan ook in de war is wanneer je grote afstanden reist, 
wat natuurlijk geheel begrijpelijk is.

Geen Ecuadorverhaal deze maand, maar, zoals je op de 
voorpagina kon zien, een Rocky Mountains ervaring! Nu 
komt het Canadese deel van dit mooie gebergte in beeld. 
In dit nummer ook een interview met Rik Korswagen, een 
nieuwe hoogleraar in ons departement. Ook kun je lezen 
over de arkindeling van Edwin Pos! En daarnaast nog veel 
meer andere biologische artikelen, het zit weer boordevol!

Veel leesplezier!

Marloes

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

Terug in de tijd ‘Zou kunnen’

“Het klimaat wordt warmer, maar 

de natuur leeft door”. Onder die 

kop schreef wetenschapsjournalist 

Karel Knip in NRC een kritisch 

verhaal over de ecologie achter 

voorspellingen over de gevolgen van 

klimaatverandering voor planten 

en dieren. Al bijna tien jaar 

gaan we er vanuit, op basis van 

ecologisch onderzoek, dat planten 

en dieren klimaatverandering niet 

kunnen volgen, waardoor populaties 

afnemen en soorten dreigen uit 

te sterven. De voorspellingen waren soms dramatisch. De 

resultaten werden gebruikt in de rapporten van het IPCC, 

het klimaatpanel van de Verenigde Naties. En in de politieke 

arena waren ze argumenten aan het zoeken om klimaatveran-

dering aan te pakken. 

Langzamerhand ontstond er kritiek op dit onderzoek, ook 

onder ecologen. Op het noordelijk halfrond trokken planten 

en dieren niet alleen naar het noorden of hoger de bergen 

in, om de temperatuurstijging te ontvluchten. Ze trokken 

ook naar het zuiden of zakten af naar beneden, de tempera-

tuurstijging tegemoet. De natuur reageert complexer dan de 

ecologen aanvankelijk dachten of er waren andere oorzaken 

in het spel dan klimaatverandering. 

Een veelgebruikte methode van de ecologen was de klimaaten-

velop. Een model waarin enerzijds rekening wordt gehouden 

met de invloed van klimaatverandering op het bestaande 

leefgebied en anderzijds met de onwaarschijnlijkheid voor 

soorten ergens anders te overleven. Die methode kwam steeds 

meer onder vuur, omdat de werkelijkheid anders reageert. 

Er is niets mis mee om met modellen te werken om complexe 

slecht begrepen problemen te onderzoeken. Dergelijke 

modellen zullen aanvankelijk simpel zijn en daardoor 

tekortkomingen hebben en tot onzekerheden leiden. Later 

kunnen die modellen verfijnd worden naar aanleiding van 

verder onderzoek en discussie onder wetenschappers. 

Cruciaal is hoe onderzoekers omgaan met die beperkingen en 

onzekerheden. Hebben ze die wel voldoende onderstreept en 

gecommuniceerd? De verleiding is groot om bij belangrijk 

geachte problemen de resultaten zo stevig mogelijk naar 

buiten te brengen. Met ‘zou kunnen’ overtuig je media en 

politici niet. Anderzijds eisen media en politici ook harde 

conclusies. ‘Zou kunnen’ is niet interessant en relevant. 

Toch is het dat waar het vaak om gaat. Het dilemma van 

wetenschappers is om enerzijds de wetenschappelijke 

integriteit hoog te houden door beperkingen en onzekerheden 

van onderzoek duidelijk te presenteren. Ook hebben ze de 

verantwoordelijkheid om te waken over zorgvuldig gebruik 

daarvan door anderen. Anderzijds hebben wetenschappers de 

verantwoordelijkheid mogelijke maatschappelijke problemen 

tijdig te signaleren en onder de aandacht te brengen. Om in 

dat dilemma de juiste balans te vinden is een kunst.

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  |
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Elk jaar stelt het departement Biologie een 
jaarverslag op waarin wij rapporteren over 
onze kengetallen op onderwijs en onderzoek, 
personele gegevens en een jaarbeeld waarin 
we bijzondere gebeurtenissen noemen.  Het 
levert een mooi beeld  van de ontwikkelingen 
van ons departement over de afgelopen jaren.  
In de tabel hieronder zijn een aantal typische 
kengetallen vanuit de jaren 2011 en 2012 
samengevat.

Output Biologie (bron JV 2012)
De tabel behoeft enige toelichting. Het aantal 
FTE WP 1e GS (Full-time equivalent) staat 
voor het aantal wetenschappelijk personeel 
met een aanstelling op de eerste geldstroom. 
Dit zijn de middelen die de universiteit direct 
vanuit de overheid ontvangt. De daling van de 
FTE is mede ten gevolge van de profilering die 
de faculteit in die periode doorliep en waarbij 
een aantal groepen een herpositionering 
binnen de UU kregen. FTE WP (vast + tijdelijk) 
is het totaal aantal wetenschappelijk personeel  
dat werkzaam is binnen het departement, het 
tijdelijk personeel is aangesteld op projecten 
die de leerstoelgroepen binnen halen, de 
zogenaamde tweede  (bv NWO), derde en 
vierde (bv STW, bedrijfsleven)  geldstroom die 
ook in deze tabel worden genoemd. Dit tijdelijk 
project personeel zijn met name de AiO’s en 
post docs. De jaarlijkse instroom van bachelor 
studenten is de afgelopen vrij constant. 
Alle hierboven genoemde wetenschap-
pers zorgen samen met het ondersteunend 
personeel voor al het onderwijs en onderzoek 
binnen het departement en de wetenschappe-
lijke output is zowel kwantitatief als kwalitatief 
uitstekend  en van hoog niveau. Van de hier 
vermelde wetenschappelijke artikelen die 
via een referee systeem worden beoordeeld 
wordt zo’n 40% gepubliceerd in de top 10 
bladen van de vakgebieden. Het aantal 

promoties schommelt over de afgelopen 
jaren rond de 28 en is een van de belangrijke 
factoren die bepaald hoeveel geld faculteit en 
departement ontvangen in de huidige verdeel-
systematiek. Zo ook de aantallen projecten en 
met name de hoeveelheid geld die daarmee 
wordt verdient. Hier scoort Biologie zeker 
goed maar waakzaamheid is geboden. Daar 
de afname van eerste geldstroom middelen is 
inverdienen via projecten steeds belangrijker. 
Interessant in deze context is de recente 
publicatie in NRC (12 augustus 2013) met 
als titel “Bedrijven investeren liever in 
techneuten dan in filosofen”.  In dit artikel 
wordt naar aanleiding van de recente ranglijst 
in de Times Higer Education  gekeken naar 
de hoeveelheid geld die het Nederlandse 
bedrijfsleven investeert in universitair 
onderzoek. In dit ranglijstje staat Nederland 
derde met gemiddeld 72.900 dollar (€54.566) 
per wetenschapper en staat achter Zuid-Korea 
en Singapore. Frankrijk en Duitsland staan 
ver achteraan met respectievelijk 21.000 en 
19.400 dollar. Ierland is hekkensluiter met 
8300 dollar. VS staat 14de  en Groot Brittannië 
26ste. 
De grote vraag is waarom de wetenschappers 
in  Nederland zo goed scoren en bijgaand een 
greep uit enkele conclusies:
- kwaliteit van Nederlands onderzoek is erg 
hoog
- strenge visitaties
- grote druk hoog te publiceren, al in 
promotietraject
- onderzoekers werken keihard en zijn 
betrouwbaar
- zijn goede netwerkers en spreken hun talen
- Universiteiten in Nederland zijn sterk 
toegespitst op onderzoek
- Universiteiten en bedrijfsleven werken al 
decennia lang goed samen

Als we bovenstaande afzetten tegen de 
prestatie binnen ons departement dan kunnen 
we concluderen dat wij goed matchen met dit 
verhaal. Welke inkomsten en welk aantal WP 
(vast of vast en tijdelijk) men heeft gebruikt 
bij de samenstelling van de  ranglijst is niet 
duidelijk aangegeven. Wij scoren echter met 
projecten uit de derde en vierde geldstroom 
per vast WP erg goed en zitten in 2011 en 
2012 zeker op het niveau  als aangegeven in 
het ranglijstje. Belangrijker nog, de conclusies 
die worden beschreven passen prima op onze 
medewerkers van het departement. Biologie 
is daarmee een rots in de branding en levert 
gestaag kwalitatief goed werk in zowel goede 
als minder goede tijden.  De werving uit 2de 
geldstroom/WP is een stuk hoger en hiermee 
wordt veel fundamenteel onderzoek verricht. 
Dit levert een goede balans op ten opzichte 
van het fundamentele maar ook toegepaste 
onderzoek in 3de en 4de geldstroom.  De invloed 
van het bedrijfsleven op het wetenschap-
pelijk onderzoek binnen ons departement is 
niet excessief hoog te noemen, iets waar de 
KNAW geregeld haar zorgen over uitpreekt. 
We moeten echter scherp blijven, de druk op 
financiën blijft onveranderd hoog . Alle nieuwe 
kansen inschatten en goed benutten blijft 
van groot belang. Samenwerkingsverbanden 
binnen departement, faculteit en universiteit 
en via bedrijven worden steeds belangrijker.  
Met de relatief kleine groep wetenschappe-
lijke staf moeten we deze kar blijven trekken 
en Biologie in Utrecht op een prominente 
plaats houden.

 Veel succes en      
Hans de Cock, bestuurssecretaris 

Biologie, rots in de branding

BIOLOGIE 2011 2012

FTE WP 1e GS 56 38,5

FTE WP (vast + tijdelijk) 192,6 157

BA studenten (instroom) 221 214

Wetenschappelijke artikelen 281 257

Academische promoties 22 37

Aantal projecten 2e GS 22 13

Werving 2GS (M€) 8.170 3.585

Werving 2e GS/WP (vast)  (euro/WP) 145.893 93.117

Aantal projecten 3e +4e GS 12 14

Werving 3e  +4e  GS (M€) 2.755 3.032

Werving 3e + 4e GS/WP (vast)    (euro/WP) 49.196 78.753

|       B E S T U U R S C O L U M N  |
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De Zoogdiervereniging heeft 2013 
uitgeroepen als Jaar van de Steenmarter. 
Het doel van dit jaar is het Nederlands 
publiek kennis laten maken met de zich 
uitbreidende steenmarter als zoogdier-
soort in de eigen omgeving en te voorzien 
in de informatiebehoefte in geval van 
(mogelijke) overlast.

De steenmarter behoort tot de groep van de 
marterachtigen, net als de otter, de das, de 
boommarter, de bunzing, de hermelijn en de 
wezel. Hij is ongeveer even groot als een kat, 
maar slanker en hij staat lager op zijn poten. 
De steenmarter heeft een vaalbruine vacht 
met een doorgaans witte, gevorkte bef die 
uitloopt tot op de voorpoten. Daarnaast heeft 
de steenmarter een roze neuspunt en een 
grijswitte ondervacht, die door de dekvacht 
heen schemert. De veel op de steenmarter 
lijkende en ook in ons land voorkomende 
boommarter heeft doorgaans een meer 
afgeronde, vaak gelige bef. Echt verschil-
lend is de donkere neuspunt, de bruingrijze 
ondervacht en de grotere oren bij de 
boommarter Kenmerkend voor beide marters 
is de lange, ruige pluimstaart. 

Op de steenmarter werd vroeger veel jacht 
gemaakt. Enerzijds gold hij 
als rover van pluimvee, anderzijds was de 
mens verzot op zijn prachtige 
pels. Tot 1942 stond de wet bejaging toe, 

sindsdien is de jacht op dit dier 
verboden. Het dier was bijna uitgestorven, 
niet alleen door de jacht, maar ook door de 
toenemende intensivering van de landbouw. 
Daarom is de steenmarter beschermd in de 
Flora- en faunawet. 

Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
nam het aantal weer toe en niet alleen in het 
landelijk gebied. Binnen zijn verspreidingsge-
bied kan men steenmarters ook in dorpen en 
steden aantreffen. Blijkbaar schuwt dit dier 
het leven in de nabijheid van de mens niet; hij 
is een zogenaamde cultuurvolger geworden.
Meestal wordt een steenmarter niet 
opgemerkt. Maar soms maken ze hun aan-
wezigheid nadrukkelijk kenbaar waardoor ze 
voor overlast kunnen zorgen. 

Het feit dat de steenmarter een beschermde 
soort is maar tegelijk overlast kan veroorzaken, 
maakt goede informatievoorziening cruciaal. 
Des te meer omdat de steenmarter bezig is 
aan een opmars en snel op meer plaatsen in 
Nederland zal voorkomen. In die gebieden is 
men niet gewend om met steenmarters samen 
te leven en bij een groter aantal steenmarters 
zal ook de overlast (en de angst daarvoor) 
toenemen.
Om te voorkomen dat mensen van het kastje 
naar de muur worden gestuurd (zoals nu 
het geval is), wil de Zoogdiervereniging een 
centraal informatiepunt (website) instellen. 
Niet alleen met informatie over de steenmarter 
als soort, maar met name ook om met tips 
over hoe met steenmarters is samen te leven. 
Dit zal ook bijdragen aan een groter draagvlak 
onder de Nederlandse bevolking voor de 
steenmarter.

Kijk op www.jaarvandesteenmarter.nl voor 
meer informatie.
Fotografie: Ernst Dirksen; Hobgieten.nl

Jaar van de Steenmarter

| B I O L O G I E  I N  H E T  N I E U W S  | | D E PA R T E M E N T S -
 B E R I C H T E N  |

door Vilmar Dijkstra, Neeltje Huizenga an Stefan Vreugdenhil 
(Zoogdiervereniging)

ERC starting grant voor Lukas 
Kapitein
Dr. Lukas Kapitein (Celbiologie) heeft van 
de European Research Counsil de pres-
tigieuze ERC starting grant ontvangen. 
De titel van zijn aanvraag is “Sorting out 
Polarized Transport in Neurons: Motor 
Protein Selectivity and Cooperativity”.

TKI grant voor Guido van den 
Ackerveken 
Dr. Guido van den Ackerveken (Plant-mi-
crobe interacties) heeft een TKI-aanvraag 
toegekend gekregen voor een cluster-
project binnen de Topsector Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen. De titel van de 
aanvraag is “Strategic breeding for 
resistance to downy mildew by monitoring 
and deploying pathogen effector genees”. 
Het is een samenwerkingsproject met 4 
veredelingsbedrijven. 
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Mijn oma’s bloeddruk is in tijden niet zo 
goed geweest, een vriendin van de familie 
is alerter dan ooit, en het Hb-niveau 
van mijn moeder is omhooggeschoten. 
Alledrie zweren ze bij chiazaad, een Zuid-
Amerikaans wondermiddel dat past in de 
trend van superfoods. Reformwinkels, 
vrouwenbladen en gezonde sapjes staan 
bol van superfoods als acaibessen, 
granaatappel, spirulina en chiazaad. Elk 
superfood zou barsten van de essentiële 
voedingsstoffen en zou een hele rits aan 
kwaaltjes oplossen, en zelfs de kans op 
‘echte’ aandoeningen kunnen verkleinen. 
Wat wordt er allemaal beweerd over deze 
superfoods, en worden die beweringen 
wel ondersteund door wetenschappelijk 
onderzoek? Zouden we allemaal massaal 
aan de superfoods moeten, of houden we 
het gewoon maar bij de Schijf van Vijf?

Superfoods zijn overal: je leest erover in 
magazines als Happinez, en steeds meer 
sapjes hebben exotische ingrediënten als 
açaíbes, granaatappel en spirulina (dat 
laatste is overigens gewoon zeewier). Tussen 
januari 2005 en mei 2007 nam het aantal 
producten in Europa en de Verenigde Staten 
waarin granaatappel was verwerkt met 500% 
toe – dat superfoods een effectief marketing-
middel zijn staat dus buiten kijf. Superfood is 
dan ook een onwetenschappelijke marketing-
term die geen officiële definitie heeft. Meestal 
worden er voedingsmiddelen mee bedoeld 
die zo rijk zijn aan nuttige voedingsstoffen 
als dat ze extra goed voor de gezondheid 
zijn. Naast vitamines en mineralen zijn dat 
meestal anti-oxidanten (zouden de kans op 
kanker verkleinen), gezonde vetten (zouden 
hart- en vaatziekten voorkomen), en vezels 
(zouden diabetes en verteringsproblemen 
tegengaan).

Lijstjes met de ‘superste’ superfoods 
verschillen nogal, en hoewel de exotische 
namen er vaak uitspringen zijn de meeste 
superfoods best normaal. Blauwe bessen 
bijvoorbeeld worden vaak genoemd – net 
als eigenlijk alle andere bessen bevatten ze 
veel vitamines en vezels. Bonen en granen 
zijn ook geliefde superfoods. Door hun hoge 
eiwitgehalte raak je er snel vol van, en de 
vezels zijn goed voor je cholesterol. Quinoa 
is technisch gezien geen graan maar het lijkt 
er erg op, en heeft zijn recente populariteit 
als superfood te danken aan zijn grote hoe-
veelheden eiwitten, vitaminen, mineralen, 
vezels en anti-oxidanten. En dan is er nog de 
vette vis, zoals zalm, makreel en sardines. 
De goede omega-3 vetzuren die daarin zitten 
zouden hart- en vaatziekten voorkomen en 
de kans op een beroerte verkleinen. Vaak 
is er ook een exotische fruitsoort in de 
mode: açaíbessen en granaatappel zijn de 
bekendste voorbeelden. Andere veelgenoem-
de superfoods zijn Griekse yoghurt, olijfolie, 
groene thee, en mijn persoonlijke favoriet, 
pure chocola.

Ook al is het een superfood, op alleen 
chocola kun je helaas niet leven. Dat geldt 
natuurlijk voor alle superfoods: geen enkel 
product alles bevat dat je nodig hebt; 
bovendien kunnen superfoods veel meer van 
de voedingsstoffen bevatten dan je überhaupt 
nodig hebt. Een gezond dieet bestaat uit een 
grote variatie aan voedingsmiddelen, die 
elkaar ook nog eens beïnvloeden. Zo wordt 
het beta-caroteen in wortels en spinazie 
veel beter opgenomen met een beetje vet 
uit een sladressing. Maar wetenschappelijk 
onderzoek naar de gezondheidsvoordelen 
van superfoods bekijkt ze vaak geïsoleerd, 
in vitro, en/of op korte termijn. Door het 
onderzoek lijken de claims over superfood 
geloofwaardig, maar of de grote concentra-
ties gezonde voedingsstoffen wel echt door 
het lichaam (kunnen) worden opgenomen 
blijft soms onduidelijk. Onderzoek naar de 
voedingsstoffen in granaatappels wees uit 
dat de concentratie anti-oxidanten in het 
bloed het eerste uur flink stijgt, maar daarna 

weer afvlakt. De hoge concentraties aan 
goede voedingsstoffen waarmee superfoods 
aangeprezen worden zijn dus vaak teveel 
voor ons lichaam – ook dat wijst er weer op 
dat een gebalanceerd en gevarieerd dieet 
toch echt het allergezondst blijft.

Ondanks een gebrek aan een ondubbelzin-
nige wetenschappelijke onderbouwing is de 
populariteit van superfoods een feit. In de 
snelle maatschappij van tegenwoordig is dat 
ook wel te begrijpen: als we geen tijd of zin 
hebben om een gezonde maaltijd te bereiden 
kunnen we dat voor onszelf goedpraten als 
we onze portie quinoa weer achter de kiezen 
hebben. Die gemakzucht is soms sterker 
dan ons gezond verstand: als er bijzondere 
bessen in een sapje zitten gaan we er vanuit 
dat het goed voor ons is, terwijl er aan dat 
soort verwerkte producten vaak erg veel 
suiker toegevoegd wordt. Waar we ook wel 
eens makkelijk overheen kijken is de manier 
waarop ons eten ons bereikt. De speciale 
zaden en bessen moeten uit alle uithoeken 
van de wereld naar ons toegevlogen worden, 
terwijl dezelfde goede bouwstoffen ook in 
alledaagse, lokaal geteelde etenswaren 
zitten. Naast ‘superfoods’ steken die voe-
dingsmiddelen maar gewoontjes af, maar 
lokale producten zijn veel beter voor de 
planeet en je portemonnee.

Het ziet er dus naar uit dat superfoods een 
permanente plek in de supermarkten hebben 
veroverd. Daar is op zich weinig mis mee, 
als we maar kritisch blijven kijken naar 
de producten waarin ze verwerkt zijn en 
de herkomst ervan. Het belangrijkst is dat 
ons hele eetpatroon gezond is, en dat we 
superfoods niet zien als een short cut naar 
een goed dieet. Er zijn tot nog toe geen sterke 
bewijzen dat superfoods echt veel beter zijn 
dan de goede oude andere etenswaren, maar 
het tegendeel is ook niet gevonden. En als 
mijn oma ermee geholpen is, maakt het mij 
ook niet zoveel uit of het een placebo-effect is 
of dat chiazaadjes echt ‘super’ zijn.

Bronnen:
1 <http://www.livescience.com/34693-superfoods.html>. 
Geraadpleegd op 21 augustus 2013.
2 EUFIC. The science behind superfoods: are they really 
super? Food Today, 3-4 (2012).
3 Pirello, C. Are ‘Superfoods’ Really That Super? 
<http://www.huffingtonpost.com/christina-pirello/
superfoods_b_2862719.html>.
4 Hill, A. “Forget superfoods, you can’t beat an apple a day” 
in The Observer (Guardian News and Media Ltd., London, 
2007).

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

Superfoods: chiazaad en quino...wat?
door Sarah Wells
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Vanaf 1 juli is Rik Korswagen aangesteld 
als bijzonder hoogleraar bij het departement 
Biologie: voor de redactie van de Bioscope 
natuurlijk de gelegenheid om eens een 
interview te wijden aan deze (zo bleek bij 
mijn bezoek) vriendelijke onderzoeker die 
werkzaam is bij het Hubrecht instituut. 

Per 1 juli bent u aangesteld als bijzonder 
hoogleraar bij het departement Biologie: 
wat houdt dat precies in? 
Ik ben als bijzonder hoogleraar verbonden 
aan het Institute for Biodynamics and 
Biocomplexity (IBB). Hier zitten erg goede 
onderzoeksgroepen bij (onder meer in de cel 
biologie, ontwikkelingsbiologie en theoreti-
sche biologie) waarmee ik graag nauwer wil 
gaan samenwerken. Verder vind ik het ook 
erg leuk om onderwijs te gaan verzorgen: zo 
ben ik aankomend jaar bijvoorbeeld betrokken 
bij het derdejaars vak ontwikkelingsbiologie 
en bij cursussen voor masterstudenten. 

Wat en waar heeft u gestudeerd voordat u 
onderzoeker werd?
Op de middelbare school vond ik Biologie en 
Scheikunde heel interessant en wilde daar 
graag in verder. Ik ben toen Medische Biologie 
in Utrecht gaan studeren (die studie bestond 
toen pas twee jaar). Na mijn studie ben ik 
promotieonderzoek gaan doen bij Ronald 
Plasterk die toen nog bij het Nederlands 
Kanker Instituut in Amsterdam zat. Dit was een 
inspirerende tijd waarin ik met C. elegans heb 
leren werken en mijn passie voor moleculaire 
genetica heb gekregen. Na een postdoc 
bij Hans Clevers (die toen nog bij het UMC 
in Utrecht zat) ben ik eerst junior en daarna 
senior groepsleider bij het Hubrecht Instituut 
geworden.

Wat voor onderzoek doet u? 
Een belangrijk thema binnen ons onderzoek 
is hoe cellen door middel van Wnt eiwitten 
met elkaar communiceren. Wnt eiwitten zijn 
signaleringsmoleculen die een belangrijke rol 
spelen tijdens de embryonale ontwikkeling en 
het in stand houden van volwassen weefsels 
zoals de darm. Wanneer Wnt aan zijn receptor 
bindt kan dit lijden tot veranderingen in gen 
expressie, maar het kan ook directe effecten 
hebben op de vorm en beweging van de cel. 
In de afgelopen jaren hebben we bestudeerd 
hoe cellen Wnt eiwitten maken en uitscheiden. 
Recentelijk zijn we ook gaan bekijken hoe Wnt 
de beweging van cellen stimuleert. Het is nog 
vrijwel onbekend hoe dit werkt en met behulp 
van genetisch en cel biologisch onderzoek in 
de worm C. elegans proberen we meer over 
dit signaal transductie mechanisme te weten 
te komen. Er is steeds meer klinisch bewijs 
dat dit Wnt signaleringsmechanisme de 
vorming van uitzaaiingen in kanker patiënten 
stimuleert. We hopen dan ook dat ons 
onderzoek nieuwe targets zal opleveren die 
de farmaceutische industrie kan gebruiken om 
geneesmiddelen te ontwikkelen om uitzaaiing 
tegen te gaan. 

Is het niet moeilijk of zelfs: wordt het niet 
saai om de hele dag bezig te zijn met dat 
ene eiwit? 
We werken aan de verschillende processen 
die door Wnt eiwitten worden geactiveerd. 

Die zijn heel divers en er is dan ook nog heel 
veel te bestuderen. Daarbij doen we ons 
onderzoek in C. elegans. Dit wormpje bestaat 
maar uit 959 cellen, waardoor we het effect 
van Wnt signalering op het niveau van enkele 
cellen kunnen bestuderen. Dat is iedere keer 
weer heel mooi en indrukwekkend om te zien.
 
Had u verwacht dat u ooit bijzonder 
hoogleraar zou worden?
Verwacht is een groot woord, wel gehoopt 
natuurlijk. Een wetenschappelijke carrière 
is niet makkelijk precies uit te stippelen. Ik 
heb altijd het beste proberen te maken van 
de kansen die ik kreeg en heb altijd zoveel 
mogelijk mijn interesse gevolgd. Tijdens mijn 
postdoc bij Hans Clevers heb ik de basis 
gelegd voor mijn huidige onderzoek door mijn 
expertise in C. elegans te combineren met 
onderzoek naar de functie van het toen net 
ontdekte Wnt eiwit.

Wat hoopt u te bereiken met uw onderzoek? 
Mijn doel is om de signaal transductie routes 
die door Wnt eiwitten worden getriggerd 
verder op te helderen. Hier is nog veel te doen 
en de hoop is natuurlijk dat we nieuwe eiwitten 
vinden die de farmaceutische industrie kan 
gebruiken om geneesmiddelen te ontwikkelen.

Waar houd u zich buiten het onderzoeks-
veld eigenlijk mee bezig? 
We hebben twee kinderen waar we graag 
leuke dingen mee doen. Verder hou ik van 
sporten (fietsen en klimmen) en de bergen.

Wilt u uw hele leven in het onderzoek 
blijven of is er nog iets totaal anders wat u 
ooit nog hoopt te gaan doen? 
Dat weet ik nog niet, tot nu toe vind ik het 
onderzoek heel leuk en uitdagend en heb 
ik nog genoeg ambitie om verder te komen 
binnen mijn vakgebied, maar ik sluit niks uit!

Rik Korswagen, nieuwe hoogleraar bij het departement Biologie

door Lisa Rijnbeek

C.Elegans

Migrerende cellen in C. elegans
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Geschiedenis
De axolotl is een salamandersoort die zo´n 30 
centimeter groot kan worden. Oorspronkelijk 
komt dit beestje uit Mexico waar hij vandaag 
de dag nog maar in één bergmeer voorkomt. 
Het woord axolotl komt van de Azteekse taal, 
waar het als Nahuatl geschreven wordt. Er 
zijn verschillende ideeën over de vertaling 
hiervan. Mogelijk is het afgeleid van Xolotl, 
een god in de Azteekse mythologie. Xolotl 

is de god van zowel de bliksem als de dood. 
Hj werd vaak afgebeeld als een mensenli-
chaam met een hondenkop. Een ander veel 
gebruikte vertaling voor axolotl is waterhond, 
Atl  betekent water en Xolotl kan ook vertaald 
worden als hond. 

Uiterlijk
De voor ons zo kenmerkende witte kleur is 
niet de normale wildkleur. In het wild varieert 

de kleur van chocoladebruin tot bijna zwart. 
De axolotls in gevangenschap zijn echter 
vaak leucistisch, wat wil zeggen dat vrijwel 
alle types huidpigment ontbreken. Alleen in 
de ogen hebben de dieren normaal pigment, 
zoals ook bij onze eigen axolotls te zien is. 
De axolotl heeft meerdere eigenschappen 
die het op z’n minst gezegd een opmerkelijk 
organisme maken. Ten eerste blijft het qua 
uiterlijk altijd in de larvale fase, waar normale 
salamanders hun kieuwen en dorsale vin 
verliezen blijft de axolotl er tot op de dag van 
zijn dood bijzonder schattig uitzien, de meeste 
vrouwen zouden hier een moord voor doen. 
Wat dit diertje verder zo interessant maakt 
komt door het regeneratieve vermogen. Als 
dit dier een ledenmaat verliest zit deze er 
twee of drie weken later weer gewoon op. 
Jonge axolotls willen bij elkaar nog wel eens 
een kieuw of poot afbijten, zeker als er wat 
verschil in formaat zit. dan vallen onze broer/
zus ruzies toch nog best mee volgens mij. 
Naast een regeneratief vermogen hebben 
axolotls ook nog neotenie.  Neotenie is een 
verschijnsel waarbij volwassen dieren nog 
kenmerken hebben uit het juveniele stadium. 
Neotenie is evolutionair gezien een stap 
achteruit. Het is waarschijnlijk ontstaan 
doordat het op de bodem van de donkere ijle 
bergmeren een voordeel was om kieuwen te 
hebben. Axolotls stammen af van de tijgersa-
lamander, al zijn er theorieën dat de axolotl 
feitelijk een tijgersalamander is  omdat ze wel 
kunnen kruisen. 

En verder...
Axolotls zijn carnivoor en eten eigenlijk alles 
wat kleiner is dan zijzelf. ze hebben echter 
niet echt tanden om stukken vlees mee te 
scheuren, ze gebruiken hun tanden meer om 
het vlees lichtjes vast te houden. Je kan de 
axolotl dus gerust in je vinger laten happen, 
ze geven vanzelf op als ze door hebben dat je 
toch een maatje te groot voor ze bent. 

Voorkomen
Helaas wordt dit bijzondere dier met uitsterven 
bedreigd. Vroeger kwam het in meerdere 
bergmeren voor in Mexico, tegenwoordig nog 
maar in één. Laat dit meer nou net vlakbij 
Mexico-City liggen, waardoor er helaas veel 
vervuiling is. Door onder andere het rege-
neratieve vermogen van de axolotl wordt er 
nog steeds veel onderzoek naar deze soort 
gedaan. Helemaal uitsterven zal het dus niet, 
maar het is helaas niet ondenkbaar dat er 
over een aantal jaar geen soorten meer in het 
wild leven.
De axolotl leeft in tegenstelling tot andere 
salamanders altijd onder water, hij ontwikkeld 
echter wel rudimentaire longen. Regelmatig 
komt de axolotl dan ook naar het wateropper-
vlak om zijn longen te vullen met lucht. 

Al met al, de axolotl  is gewoon een 
ontzettende baas, hopelijk houden die van 
ons het nog een paar zomertjes vol. 
ps. kijk nog even op http://tinyurl.com/
axolotl-UBV

referenties:
http://www.axolotl.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Xolotl
http://en.wikipedia.org/wiki/Axolotl

De axolotl

|           O P M E R K E L I J K E  O R G A N I S M E N  |

door Pim van Caspel

Xolotl, de Azteekse god 

Gespikkelde groenige axolotl, bazenkleur 
natuurlijk.

Meer axolotls is meer beter, dus hierbij nog meer schattigheid. 

Naam: Axolotl Abmystoma 
Mexicanumm
Classificatie: Ambystomatidae
Habitat: Xochimilcomeer
Opmerkelijk omdat: Neotenie, 
regeneratief vermogen
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Ergens in de evolutie is het vermogen tot regeneratie verloren gegaan. Alhoewel 
er veel over wordt gespeculeerd, weet niemand waarom. Over het proces zelf komt 
men wél steeds meer te weten, en wellicht kunnen we daarom ooit het vermogen 
tot regeneratie ook weer aanzetten in mensen. Hoe handig zou het immers zijn als 
je vingertop vanzelf weer aangroeit als je hem eraf snijdt? 

Er bestaan een heel aantal dieren die het vermogen tot regeneratie nog wel bezitten. 
De meeste mensen denken meteen aan een salamander, want het is algemeen bekend 
dat wanneer dit beestje zijn staartje verliest, die vanzelf weer aangroeit. Maar het kan 
veel gekker! Zo spuugt een zeekomkommer organen uit als er op hem gejaagd wordt, 
zodat hij er zelf vandoor kan. Deze organen regenereren vanzelf weer. Het zijn echter 
andere beestjes die ideaal zijn voor het onderzoek naar regeneratie. Het gaat hier om 
platwormen die aan elkaar gerelateerd zijn, maar waarvan de ene soort nog wel het 
complete vermogen tot regeneratie bezit, maar het andere niet. 

De eerste stap in regeneratie is wondheling: voordat er iets kan gebeuren moet de plaats 
waar een lichaamsdeel verloren is gegaan overdekt word met cellen als bescherming. 
Hierna zullen cellen zich gaan vermeerderen om een knobbel te vormen op de plek 
van verwonding, dit heet een blastema. Deze cellen zullen zich differentiëren om de 
verloren weefsels te vervangen. Zo kan de knobbel steeds iets verder aangroeien en 
heb je een nieuw ledemaat. Hoe dit allemaal gecoördineerd word is niet geheel bekend, 
hoe weet een hand waar precies vingers moeten komen? Men weet wel dat het met 
gradiënten van bepaalde stoffen te maken heeft, en hierover werden onlangs in Nature 
drie artikelen gepubliceerd. 

Regeneratie ‘aan’ zetten
Het artikel van Sikes en Newark1 gaat over een onderzoek naar Procotyla fluviatilis, een 
platworm die zich normaal gesproken maar gedeeltelijk kan regenereren. Als je van dit 
beestje het hoofd afhakt in de buurt van het hoofd, groeit deze weer aan. Ga je verder 
van het hoofd af, dan regenereert het hoofd niet. Sikes en Newark hebben gekeken naar 
de expressie van genen in de weefsels waar na afhakken wel, of niet, geregenereert 
wordt. Er werden een aantal grote veranderingen in expressie gezien, en deze hadden 
vaak betrekking op eiwitten in het Wnt-signaling pathway. Toen ze de expressie van een 
bepaald eiwit (Pfu-b-catenin1) uit dit pathway remden in weefsels die eerst niet konden 
regenereren, konden deze dat in een keer wel. Waar eerst geen hoofd kon groeien, 
deed het dat plotseling wel! Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze 
pathway belangrijk is in het bepalen van de anterior-posterior lichaamsas. 
  Een tweede artikel2 heeft onderzoek gedaan naar dezelfde pathway, en gaat dieper 
in op wat er precies gebeurd. Als je dit interessant vind raad ik je aan om het te lezen, 
maar het is een ingewikkeld verhaal en daarom zal ik er nu niet verder op in gaan. Er 
is nog een derde artikel waarin de onderzoekers er ook voor zorgen dat een bepaalde 
platworm (Dendrocoelum lacteum) weer een hoofd kan krijgen na amputatie terwijl dat 
eerst niet kon. 

Over hoe het evolutionair tot stand is gekomen bestaat nog discussie. Er bestaan 
bijvoorbeeld platwormen die zich maar één enkele keer voortplanten. Deze leven maar 
een week en sterven dan. Deze soorten besteden meer energie aan het ontwikkelen 
van goede voortplantingsorganen, wat wellicht ten kostte is gegaan van het vermogen 
tot regeneratie. 

Hoe dat ook zit, het zijn in ieder geval zeer interessante onderzoeken voor de regene-
ratieve geneeskunde. Wellicht kunnen we in de toekomst alle verloren of beschadigde 
lichaamsdelen gewoon aan laten groeien, simpelweg door ergens een injectie te geven 
met een enkel eiwitje. 

James M. Sikes & Phillip A. Newmark, Restoration of anterior regeneration in a planarian with limited regenerative 
ability. Nature, vol. 500, 2013. Pg. 77-80 
Yoshihiko Umesono et al. The molecular logic for planarian regeneration along the anterior–posterior axis. Nature, 
vol. 500, 2013. Pg. 73-76
S.-Y. Liu et al. Reactivating head regrowth in a regeneration-deficient planarian species. Nature, vol. 500, 2013. Pg. 
81-84

| R E G E N E R AT I E  | | D E  A R K  VA N . . .  |

Een nieuw hoofd
door Valerie Buijs

Het behoud van soorten is een veelbesproken 
onderwerp vandaag de dag. Onze rubriek ‘De 
ark van..’ is door een BBC documentaire met 
David Attenborough geïnspireerd en gaat in op 
dit belangrijke concept . De BioSCOPE stelt ver-
schillende biologen één vraag, namelijk: Welke 
vijf organismen zou u meenemen op uw ark? In 
juni kon u de kamerindeling van Astrid Freriksen 
lezen en deze maand zal Edwin Pos ons zijn 
invulling van zijn ark vertellen.

Vijf dieren om een nieuwe wereld mee 
op te bouwen. Een interessante vraag om 
over na te denken, zeker voor een docent 
Evolutiebiologie. Het eerste dat in mij 
opkomt is dat wat voor organismen ik 
ook meeneem, deze “nieuwe wereld” niet 
dezelfde zal zijn als de huidige wereld. 
Evolutionaire lijnen kunnen parallel zijn, 
de kans dat de uitkomst van evolutionaire 
processen echter exact hetzelfde zal zijn 
is uiteraard extreem klein. Maar dat is 
een heel ander verhaal.

Waar te beginnen? Net zoals bij Adri Thomas 
en Margot Koster staan micro organismen 
ook bij mij bovenaan het lijstje om mee 
te nemen. Maar aangezien het leven op deze 
planeet in de oceanen van 4.5 miljard jaar 
geleden begonnen is (al zijn er recente 
papers die hier aan twijfelen) hoef ik me 
daar eigenlijk geen zorgen over te maken. 
De oceanen kunnen nog zo groot worden, er 
zal daar in ieder geval genoeg leven in 
zitten om door te evolueren en de wereld 
weer te vullen met een verscheidenheid 
aan organismen (om nog maar te zwijgen 
over alle micro organismen die ik zelf 
meedraag!). 

Maar wat zou ik dan wel meenemen op mijn 
ark? Allereerst mijn vriendin. Ik moet er 
niet aan denken om een jaar als enige mens 
op een houten boot te moeten zitten. Ik wil 
niet op de feiten vooruitlopen, maar in het 
geval dat we weer hominiden op deze planeet 
willen hebben rondlopen komt het ook van 
pas om een mannetje en een vrouwtje bij 
elkaar te hebben. Daarnaast ook onze kat 
die we pas net hebben, die kan ik natuurlijk 
niet achterlaten. Als derde zou ik vanuit 
een praktisch oogpunt iets meenemen om 
vitaminen bij elkaar te kunnen sprokkelen. 
De Acerola (Malpighia emarginata) die veel 
in Zuid-Amerika voorkomt bevat ongeveer 65 
keer de hoeveelheid vitamine C als een 
normale sinaasappel. Vlees is geen optie, 
een varken kan ik wel meenemen maar daar 
heb ik maar 1 keer iets aan en dan voor een 
beperkte tijd. Nee, beter iets met veel 
eiwitten dat ik kan laten groeien. Haver 
(Avena sativa) bijvoorbeeld, handig voor 
het ontbijt en een variëteit aan recepten. 
Om dit allemaal te laten groeien heb ik 
eigenlijk nog iets nodig om de grond te 
bewerken die ik mee wil nemen (en gelijk 
een beetje vals speel door een gigantische 
hoeveelheid bodemorganismen mee te nemen). 
Hiervoor zou ik een regenworm (Lumbricus 
sp.) meenemen, het liefst stiekem een 
paar.  Op deze manier kan ik mijn eigen 
kleine ecosysteem in stand houden op mijn 
ark en ook nog eens combineren met haver, 
acerola en misschien zelfs wel regenwormen 
op het menu.

Edwin Pos
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Duizenden kale apen komen er dagelijks 
bijeen om daar gemalen bomen 
besmeurd met inkt te bestuderen: de 
UBU, ook bekend als de Universiteitsbi-
bliotheek Uithof. 

Het gebouw is ontworpen door een 
projectteam van architectenbureau Wiel 
Arets en de moderniteit en openheid 
spatten er dan ook van af. De zowel 
buiten op de ramen als binnen op de 
muren aanwezige print van grassen en 
riet lijkt het enige natuurlijke element 
binnen het gebouw te zijn, “maar” dacht 
ik, “dat kan niet het enige zijn”. Naast 
het drinkkraantje op dezelfde verdieping 
als de ingang van de Boothzaal hangt 
namelijk een glasplaat op een plek die 
mij op het eerste gezicht heel willekeurig 
leek. Toen nog had ik geen idee waar 
het ding voor diende. Zware gedachte-
spinsels maalden door mijn hoofd: de 
grassen, het riet, het drinkkraantje, het 
feit dat de plaat naast het drinkkraantje 
hangt, de zwarte achtergrond, het licht 
wat altijd van voren op de glasplaat komt, 
het spiegelende effect wat daardoor 
ontstaat, badkamers met kranen en 
spiegels, natuurlijke elementen, water, 
weerspiegeling: ik wist het zeker, het kon 
niet anders: de glasplaat moest haast 
wel een natuurlijke spiegel voorstellen. 
Samen met het drinkkraantje moest de 
glasplaat het effect opleveren dat je in 
het water kijkt en water drinkt uit dat 
watertje (het drinkkraantje). Ja dat was 
het, het kon niet anders. Naast de print 
van grassen en riet zaten er dus nog 
meer natuurlijke elementen verstopt 
in de UBU (dacht ik). Vol hoop begon 
ik de zoektocht naar het bewijs voor 
mijn gedachtegang. Ik mailde naar de 
servicedesk van UBU, die verwezen 
me door naar een organisatie die 

rondleidingen organiseert in de UBU en 
die verwezen me door naar architecten-
bureau Wiel Arets. Na wat mailcontact 
stuurde ik een foto door van de glasplaat 
en het was de architect meteen duidelijk 
dat het idee van de glasplaat absoluut 
niet afkomstig was vanuit hun bureau 
en dus later toegevoegd moest zijn. 
Mijn hele idee viel in duigen. Als het niet 
bedoeld was als natuurlijke spiegel, wat 
was dan de functie van dat ding? 
Ik besloot mijn zoektocht te vervolgen 
en het gewoon eens te vragen bij de 
balie. Elvira Laudy hielp mij daar aan 
het antwoord. Het antwoord dat zoveel 
simpeler was dan ik ooit gedacht had: de 
glasplaat dient als prikbord. Mensen die 
zoiets als een lezing organiseren in de 
Boothzaal, kunnen op die glasplaat iets 
plakken van ‘ß daar is de lezing’, omdat 
mensen anders zo snel de Boothzaal 
voorbij lopen. Het bord werd niet zo 
vaak gebruikt, moest mevrouw Laudy 
toegeven. Toch voelde ik me nogal 
dom. Ik dacht een supercoole eerste 
column te schrijven waarin het geheim 
van de mysterieus geplaatste glasplaat 
ontrafeld werd,  maar het ding bleek 
gewoon een ongebruikt prikbord te zijn. 
Nou goed, misschien is dat juist ook wel 
het tekenende voor mij en dus voor mijn 
columns: bizarre gedachtes die uiteinde-
lijk niets meer opleveren dan een leuk 
verhaaltje. Daarom besloot ik de column 
over de glasplaat toch maar te schrijven, 
als een soort van kennismaking. Aan de 
hand van mijn stukje over de witheid van 
geitenkaas, vroeg de redactie eind vorig 
jaar namelijk of ik een column wilde gaan 
schrijven en daar zei ik geen nee tegen. 
Ik ga proberen elke maand een stukje 
te schrijven over een actueel thema of 
interessant vraagstuk binnen het studen-
tenleven en/of de biologie. In dat stukje 
ga ik proberen mijn eigen gedachtes, en 
als ik het voor elkaar krijg nog liever ook 
de gedachtes van mensen die daadwer-
kelijk verstand hebben van het gekozen 
onderwerp, te behandelen. Hopelijk ga 
je het leuk vinden, ik ga in ieder geval 
m’n best doen. Dit was deel 1 van ‘even 
denken…’, tot volgende maand! 

Lisa 

| E V E N  D E N K E N . . .  | | N AT U U R  I N  U T R E C H T  |

Het mysterie van de glasplaat

Je eerste collegejaar aan de Universiteit Utrecht en je 
voelt je misschien nog niet helemaal thuis. Je hebt niet 
de bagage van jarenlang studie en vertier in deze stad 
en vraagt je af hoe lang het zal duren voor je elke stu-
dieruimte en elk café van Utrecht kent. Wees gerust! 
Er is meer in de stad dat een plekje heeft moeten 
vinden. En dan heb ik het natuurlijk over de Platanus 
hispanica, ofwel de Plataan.

Deze kruising tussen de Oosterse en de Westerse 
Plataan is in Nederland – net als de student – voor-
namelijk te vinden in stedelijke gebieden. Op het 
Domplein staat het vol met deze bomen, en eigenlijk 
zijn ze overal in Utrecht te vinden. De mogelijkerwijs 
oudste Plataan zit verstopt in het Abraham Dolehof, 
vlakbij bij De Rechtbank. Deze boom is meer dan 150 
jaar oud! Nog ouder is een Oosterse Plataan van bijna 
300 jaar oud die je kunt vinden achter het hoofdgebouw 
van Maliebaan 40. Deze is met een omtrek van 6,5 
meter niet te missen.

De Plataan hoort alles behalve thuis is Utrecht en heeft 
haar plekje eerlijk moeten verdienen. Vanuit ecologisch 
perspectief had de boom eigenlijk weinig nut, want de 
organismen in de regio hadden geen enkele connectie 
met deze boom. Het was alsof je van de éne op de 
andere dag een leeuw vegetarisch wilde maken. De 
Plataan werd en wordt in de stedelijke gebieden vooral 
gebruikt vanwege de schaduw die de bladeren bieden 
en vanuit esthetisch oogpunt. Waar rupsen, kevers en 
andere kleine kruipers niets wilde weten van de boom, 
hebben vogels – en de Massariaschimmel (Splanch-
nonema platani) – ondertussen de boom verwelkomd 
in Utrecht. 
Het straatbeeld van de Utrechtse binnenstad wordt 
met regelmaat bepaald door de aanwezigheid van de 
Plataan. Naast de discussie of er überhaupt nog sprake 
is van natuur in een stad, moeten we ons misschien 
ook afvragen welke bomen wij willen tegenkomen. Als 
je een stedelijk park aanlegt, zoals het nieuwe park 
bovenop het dak van de A2 bij Leidsche Rijn, moet je 
dan kijken naar de ecologie rondom de stad en daarop 
de inrichting baseren? Ik ben niet bekend met het beleid 
van de gemeente, maar 
voorlopig lijkt het vooral te 
gaan om mooie, praktische 
bomen met grote bladeren. 
Misschien moeten we ook 
maar gewoon accepteren 
dat de Plataan ondertussen 
in de stad hoort, net zoals 
sommige studenten 
tot kroegmeubilair zijn 
verheven.

Nieuw in de stad

door John Scholten
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Geld is iets waar de wetenschap niet zonder 
kan. Al heb je nog zo een fantastisch idee, 
zonder financiering zal je het nooit voor 
elkaar krijgen je onderzoek uit te voeren. 
Dat geld komt vaak van de overheid of van 
fondsen. Maar hoe doe je dat in het huidige 
economische klimaat? Dan ga je het 
internet op en vraag je het grote publiek 
om geld, ofwel crowdfunding. Eens kijken 
of dat wat oplevert.

Crowdfunding dus. Een woord wat ik al vaker 
tegen ben gekomen in de media, maar waar 
ik weinig voorbeelden van weet te noemen. 
Om te beginnen typen we dit in op een 
zoekmachine. Waarna ik duizenden hits 
krijg van websites vol projecten waar ik mijn 
geliefde geld naartoe kan sturen. Als ik er 
dan ‘Science’ bij zet, zijn het er nog steeds 
duizenden. Het varieert van projecten van 
ruimte-onderzoek (dit doet het blijkbaar goed 
bij het publiek) tot kankeronderzoek maar ook 
natuurbehoud en nog veel meer. Geld wordt 
er genoeg gevraagd. Maar halen ze hun 
doelen ook? 

Hoe werkt het
Crowdfunding is het proces dat je het grote 
publiek vraag jouw idee te betalen, waarbij 
iedereen een kleine bijdrage doet en dit samen 
tot een doel-bedrag komt. Met de komst 
van het internet is het makkelijk geworden 
zo een groot publiek aan te spreken. Via 
reeds bestaande crowdfunding sites (zoals 
Kickstarter, Fundageek, petridish.org of 
Microryza) kun je je project aanmelden en 
hopen dat mensen hun geld geven. Of je start 
je eigen site. Je zet daar dan een beschrijving 
op van je onderzoek, hoeveel geld het kost en 
geeft een deadline wanneer je dat geld nodig 
hebt. Mensen kunnen dan geld gaan doneren 
of kiezen om te volgen hoeveel procent van 
je project gefinancieerd is. Het grote publiek 
kiest zelf uit waar hun geld naartoe gaat, 
dus het is de bedoeling je project goed uit te 
leggen en aantrekkelijk te maken.

Het ontstaan van crowdfunding
Een van de eerste voorlopers van crowdfun-
ding was een 17e eeuws bedrijfsmodel voor het 
financieren van boekdrukken. Mensen konden 
bijdragen in ruil voor een tegenprestatie, zoals 
vermelding van hun naam op de titelpagina. 
In 1884 zat de Amerikaanse commissie die 
verantwoordelijk was voor het Vrijheidsbeeld 
in zwaar weer. Via een campagne in de krant 

werd het publiek opgeroepen geld te doneren, 
waardoor ze meer dan honderdduizend dollar 
ophaalden. Door de opmars van het internet 
werd het gemakkelijker mensen over de 
hele wereld aan te spreken. Zo is er in 1997 
een tour betaald voor de Britse rockgroep 
Marillion. Dit was op poten gezet door fans. 
Hierna werden meerdere sites opgezet die 
als platform dienden om geld op te halen voor 
artiesten en films. Later ook voor educatieve 
projecten, onderzoek of spellen.

Successen
Crowdfunding voor kankeronderzoek in 
Groot-Brittanië blijkt al enige jaren erg 
succesvol. Honderdduizenden ponden zijn er 
reeds opgehaald. Al wordt dit mede bepaald 
doordat de crowdfunding wordt uitgevoerd 
door Cancer Research UK, een reeds 
bestaand goed doel wat al jaren veel geld op 
weet te halen. Dit is niet persé crowdfunding, 
dit is eerder een vorm van charity. uBiome 
dan, een project om het microbioom van 
mensen te sequencen. Ruim 350.000 dollar. 
Of de ARKYD, een telescoop die volgens hun 
website bedoeld is voor iedereen. Zij zijn ruim 
over hun doel van 1 miljoen dollar. Dat zijn 
mooie bedragen, daar kunnen we wat mee. 

Publiekslievelingen
Wat me vooral opvalt, is dat de projecten die 
veel geld ophalen, erg veel reclame hebben 
gemaakt en goed tot de verbeelding spreken. 
Het zijn groots opgezette projecten die relatief 
eenvoudig uit te leggen zijn aan een breed 
publiek. Het zijn geen kleine projecten van 
1 onderzoeker die jaren lang aan iets werkt 
wat niet direct een toepassing lijkt te hebben 
of wat je niet zomaar even uitlegt. Crowdfun-
ding is handig bij wereldse ideeën van grote 
teams. Teams die waarschijnlijk al eerder 
succes behaald hebben, anders kunnen ze 
niet zo’n groot publiek aanspreken. Daar zit 

meteen een grote uitdaging bij crowdfunding: 
als beginnend onderzoeker moet je wel een 
bijzonder goed idee hebben om het publiek 
aan te spreken. En het ook bijzonder goed 
weten te verwoorden, wil iemand geld geven.

Crowdfunding heeft de toekomst?
Ik denk dat crowdfunding niet dé oplossing 
is om onderzoek te financieren. Daarvoor is 
er simpelweg te weinig kennis van het grote 
publiek om de echt waardevolle projecten te 
onderscheiden. De grote projecten trekken de 
aandacht weg van de kleintjes en daarnaast 
zijn er zoveel crowdfunding-aanvragen dat 
het onwaarschijnlijk is dat veel projecten hun 
doel halen. Het is niet voor niets dat fondsen 
vaak een panel van experts om hun mening 
vragen welke projecten te honoreren. Maar 
wat crowdfunding wel kan, is een toevoeging 
zijn om aan geld te komen. Veel projectbe-
schrijvingen zijn kleine onderdeeltjes van een 
groter onderzoek, bijvoorbeeld een aanvraag 
om 10 dagen extra veldwerk te doen. Verder 
is crowdfunding een mooie methode om het 
publiek voorbeelden te geven van wat er 
nu allemaal gebeurt op de laboratoria over 
de wereld. Het is transparant en vraagt om 
publieke betrokkenheid, precies waar op het 
moment veel aandacht voor is. Een mooie 
toevoeging dus. Laat nu dat geld maar 
stromen. 

Referenties
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DOLLARS! 27-06-2013
Blog.scienceexchange.com, Crowdfunding as the future of 
science funding? 27-05-2012
www.kickstarter.com, ARKYD: A Space Telescope for 
Everyone
Wikipedia

Crowdfunding, haal je geld bij het grote publiek!
door Anoeska van de Moosdijk

Het principe van crowdfunding is simpel. 
Velen leggen een beetje in, waardoor er 
enorme bedragen verzameld worden om iets te 
financieren.
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You’ve just given birth to your child 
and next thing you know, you are being 
roasted! While this is exaggerated in many 
Southeast Asian cultures, women do get 
roasted after giving birth. It is thought that 
being pregnant is a state of heat. A woman 
loses this heat while giving birth and to 
restore this heat-cold balance, a mother 
needs to take measures after the birth, like 
getting roasted. 

When sick, injured or pregnant we visit a 
doctor or hospital. But it is estimated by the 
World Health Organization that 80% of the 
world’s population depends on medicinal 
plants for their health. Our first association 
with medicinal plants might be weird old 
ladies with smelly stale herbs hanging from 
the ceiling claiming to cure afflictions caused 
by cosmic rays, demons and spell. However 
most of our modern day medicines are based 
on plants. However, most of our modern day 
medicines are based on plants. Considering 
this, it might not be surprising that plants play 
an important role in traditional healthcare in 
developing countries, instead of the medicines 
derived from them. In Laos for example, 
women use medicinal plants to recover after 
delivery. 

Because it is thought that a mother loses heat 
by giving birth to her child, she needs to be 
reheated. This process may last up from 10 
to 45 days. The mother is considered to be 
extremely sensitive during this time, and she 
does not leave the house, and is only allowed 
to drink specific hot drinks, eat specific hot 
foods and be washed with hot water. Other 
treatments may help her during this period 
too, like bathing and taking steam baths, 
observing a specific diet, taking medicinal 
decoctions and mother roasting. Steam baths 
are widely used to increase women’s health. A 
woman sits in a room or on a seat-less chair, 
while medicinal plants are boiled and steam 
surrounds her. While steam baths are well 
known throughout the world, mother roasting 
may raise some eyebrows in the Western 
world. 

So what is mother roasting? 
Mother roasting is done to ‘dry out’, to 
strengthen, to stop bleeding and to ease pain 
from cramps and wounds after giving birth. 
The mother lies on a bed above a bucket-
shaped earthenware stove with charcoal 
embers. Fresh leaves of Blumea balsamifera, 

Cymbopogon citratus and/or Gonocaryum 
lobbianum, species that are rich in volatile 
essential oils, are placed directly on the bed 
on which the mother lies, and heated by the 
hot embers from below. The heat radiating 
from the glowing embers makes the volatiles 
evaporate from the leaves, and the space 
where the mother lies, covered head-to-toe 
by a thick blanket, is filled with essential oils 
that the mother inhales. The mother eats, 
sleeps and nurses here sometimes for several 
weeks. 

Mother roasting is not only restricted to rural 
areas that lack modern healthcare facilities, 
but is also very popular in the capital of 
Laos. Ninety-seven percent of the women in 
Vientiane were found to lie on a hotbed for at 
least two weeks. Not surprisingly, sticking to 
these practices is considered very important 
in Lao society, and failing to do so very 
dangerous for both mother and child.

Ironically, mother roasting has been 
studied in depth by a man! I asked him, 
Hugo de Boer some questions.
Why are these plants used and where are 
they collected or bought?
“Generally plants are chosen that are both 
available and have strong aromatic smell. 
These plants are collected from the wild, but 
often from secondary vegetation around their 
villages, or on the paths between the village 
and fields. Although the use of these species 
for postpartum recovery causes no threat of 
overharvesting, many of the species have 
other uses as well, and some have become 
harder to find.”

Why is it important to know what mother 
roasting is?
“Understanding traditional healthcare 
practices provides important insights into 
different cultures. In the past foreign doctors 
and healthcare specialists in Laos have 
been alarmed by the seemingly dangerous 
hotbed and mother roasting practices, and 

have forbidden people to do this when they 
attended birth clinics. In turn, local people 
avoided these clinics, and an important 
opportunity to provide essential care for 
serious complications was lost. It is more 
important to have a respectful approach to 
traditional customs, and to see how modern 
and traditional practices can meet for the best 
results for mother and child.”

Should women try this in the Netherlands?
“Traditional practices with little scientific 
base are also common in the Netherlands, 
e.g. many people believe that bruinbier will 
increase lactation; that infants should nap 
outside in the cold; or that sleeping on the 
abdomen is dangerous. Mother roasting might 
be not the recovery method of choice for 
mothers in the Netherlands, but observing a 
recovery period with a focus on mother and 
child can be a great start for the parents to get 
to know their child. Limited paternal leave in 
the Netherlands makes this difficult of course, 
but most families do spend a lot of quality time 
together in the first weeks after birth.” 
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Roast your mother! 
by Esther van Vliet
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vNa een paar jaar geleden verliefd te 
zijn geworden op de uitgestrekte natuur 
van de Verenigde Staten besloot mijn 
familie om deze zomer terug te keren naar 
Noord-Amerika, maar nu met de nadruk op 
Canada. Na een kleine tussenstop van een 
paar dagen in de Verenigde Staten vlogen 
we naar Calgary, de grootste stad in de 
provincie Alberta. Vanaf Calgary reden 
we met een huurauto door verschillende 
natuurparken naar Vancouver (provincie 
British Columbia), een kort maar zeer in-
drukwekkend stukje van Canada. 

Op de kaart stelt de afstand van Calgary naar 
Vancouver niks voor, maar doordat je constant 
door natuur en bergen omgeven wordt lijkt het 
gigantisch. Je rijdt namelijk dwars door de 
Canadian Rockies, het Canadese gedeelte 
van de Rocky Mountains. Even voor de beeld-
vorming: de huidige Rocky Mountains werden 
80 tot 55 miljoen jaar geleden gevormd door 
subductie waarbij meerdere oceanische platen 
onder de Noord-Amerikaanse plaat schoven. 
Sinds 60 miljoen jaar heeft erosie ertoe 
geleden dat de tegenwoordige hoge rotsen 
en diepe valleien zijn ontstaan. Het gebergte 
heeft een breedte die varieert tussen de 110 
en 480 kilometer en reikt met een lengte van 
4800 kilometer van New Mexico tot Alaska. 

De Canadian Rockies verschillen op 
allerhande gebieden van de Amerikaanse 
Rockies. Zo zijn de Canadian Rockies bij-
voorbeeld opgemaakt uit gelaagd sediment 
zoals kalksteen en schalie gesteente. Ook 
door toenmalig, maar ook tegenwoordig, 
voorkomende gletsjers zijn er U-vormige brede 
valleien ontstaan. Door slijtage van gletsjers 
zijn er veel bergtoppen veel scherper dan de 
bergtoppen in de Amerikaanse Rockies. Voor 
een leek op gebied van geologie, zoals ik,  
zijn er alsnog veel karakteristieke geologische 
processen te herkennen in het gebergte. Zo 
kan je op verschillende plekken de sediment-
lagen zien en zie je waar een gletsjer of rivier 
heeft gestroomd en daar voor slijtage heeft 
gezorgd, met alle effecten daarvan. 

Doordat het gebergte sterk in hoogte en 
latitude varieert kent het ook meerdere 
klimaten. De boomgrens kan sterk variëren 
en dit heeft natuurlijk effect op de fauna 
die de Canadese Rockies rijk zijn. In de 
hogere gebieden, nog onder de boomgrens, 
zijn de bergen voornamelijk begroeit met 
naaldbossen; zilversparren, dennenbomen, 
lariks en sparren, zoals de Douglasspar. In 
de lagere gebieden komen meer loofbossen 
met berken en struikgewassen voor. In deze 
loofbossen zijn dan ook de meeste dieren te 
zien.

De Canadian Rockies biedt namelijk huis aan 
verschillende zoogdieren zoals; marmotten, 
grondeekhoorns, coyotes, bruine en zwarte 
beer, veelvraat, wapiti, eland, poema, kariboe, 
de sneeuwgeit en nog veel meer. Helaas 
heb ik hier maar een handjevol van gezien. 
Doordat de wegen voornamelijk door bossen 
gaan, is het moeilijk om in de verte te zoeken 
naar dieren. In de nationale en provinciale 
parken worden de bermen regelmatig 
gesnoeid zodat struikgewassen daar kunnen 
groeien en ze dieren aantrekken. Hierdoor zie 
je meer dieren, bijna alle dieren die wij hebben 
gezien zaten namelijk in deze bermen. Naast 
zoogdieren komen er talloze insecten, vissen 
en vogels, zoals de Amerikaanse zee-arend, 
voor. De staat van veel diersoorten is 
onbekend door het ontbreken van informatie. 
De komst van Europees-Amerikaanse 
bewoners heeft namelijk veel invloed gehad 
op de dynamiek in het gebied waardoor veel 
soorten sterk in aantal zijn afgenomen. Vier 
van de vijf nationale parken zorgen er samen 
met een aantal provinciale parken voor dat er 
een groot aaneengesloten gebied ontstaat die 
de habitats van de dieren met elkaar verbindt. 

Naast rondrijden en hopen dat je wat dieren 
ziet zijn er veel meren in de Canadian 
Rockies. Deze meren zijn kraakhelder met 
een smaragdblauwe kleur. De meren danken 
deze kleur aan ‘rock flour’. Rock flour is 
eigenlijk slijtagestof van gesteente wat door 
gletsjers is gevormd en samen met smeltwater 
in de rivieren en meren terecht komt. In veel 
rivieren en meren kan je ook kanoën of wild 
water raften. Ondanks dat het water in de 
meren ijskoud is, is het heel lekker om er in 
te zwemmen. Als je erin wilt gaan zwemmen 
neem dan vooral een duikbril mee, want 
nogmaals: het water is kraakhelder. Ook is het 
in veel plaatsen mogelijk om met een gondel 
of skilift een berg op te gaan waar je een 
adembenemend uitzicht hebt over de grote 
valleien en tot in het eindeloze kan kijken. 

Naast de prachtige natuur die Canada te 
bieden heeft, moet gezegd worden dat 
iedereen er super aardig is. Mensen in 
winkels, in de bediening maar ook op straat. 
Het zijn geen grote gebaren die ze maken, 
maar juist de kleine die het net wat vriendelij-
ker maken. Naast dat vind ik het land in veel 
opzichten erg op de Verenigde Staten lijken 
en heeft het ook alle poefjes en snufjes om 
dingen makkelijker voor je te maken. Iets 
wat, ondanks dat ik me er erg lui door ging 
voelen, toch wel lekker is op vakantie. Dankzij 
de natuur en haar mensen is Canada een 
heerlijk vakantieland waar je naar toe kan 
gaan om rust op te zoeken, maar ook genoeg 
activiteiten kan doen.
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Rocky Mountains
door Daan Laméris
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Alles in de biologie is opgedeeld uit cellen, 
die op hun beurt ook weer zijn opgebouwd 
uit allerlei kleine compartimenten. Hier kan 
ik nog wel een paar BioSCOPEs over vol 
schrijven. Iedereen accepteert dit beeld 
over hoe we opgebouwd zijn en we kunnen 
niet meer zonder denken. Aan wie hebben 
we dat te danken?

Robert Hooke is de eerste persoon die cellen 
hun naam heeft gegeven. In 1665 gebruikte 
hij een prille microscoop om een sectie uit een 
flessenkurk te bekijken. Hij vond een netwerk 
van kleine poriën die hem deden denken 
aan de wooncompartimenten van monniken, 
cellen genaamd. Zo komt de cel aan zijn 
naam. Hooke publiceerde zijn bevindingen 
in Micrographia. Deze cellen waren echter 
dood. De eerste die levende cellen onder 
de microscoop bekeek was de welbekende 
Anthonie van Leeuwenhoek. Hij deed dit in 
1674. Zijn bevindingen leidden tot nieuwe 
inzichten over het ontstaan van ziektes, de 
kiemtheorie.

Van vitalisme naar celtheorie
Voordat celtheorie ontwikkeld werd, was 
er het vitalisme. Volgens vitalisme bestaat 
elk wezen uit essentiële energieën. Deze 
energieën maken het onderscheid tussen 
levend en niet-levend. Een levend object 
heeft een ‘essentiële vonk’ of ‘energie’ die 
ook wel beschreven wordt als de ziel. Als de 
energieën verstoord zijn is er sprake van een 
ziekte. 
De celtheorie is er juist op gebaseerd 
dat de cel het fundamentele element van 

organisatie van een organisme is. Het idee 
dat cellen losstaande bouwsteentjes zijn is 
voor het eerst voorgesteld door twee Duitse 
botanisten, Ludolph Christian Treviranus 
en Johann Jacob Paul Moldenhawer. Zij 
ontwikkelden technieken om plantencellen 
van elkaar te scheiden en ze zo te isoleren. 
Met deze techniek ontdekten zij verschillende 
weefseltypes in planten. De Franse Henri 
Dutrochet was de persoon die het verdere 
fundament voor de celtheorie lag door 
cellen te definiëren als het fundament van 
organismale organisatie. 

Planten én dieren
Matthias Jakob Schleiden was een Duitse 
botanist die de structuur van planten 
bestudeerde met behulp van de microscoop. 
In 1838 schreef hij Contributions to Phytoge-
nesis, waarin hij beschreef dat alle verschil-
lende delen van planten bestaan uit cellen. 
Schleiden stuurde zijn bevindingen naar 
Theodor Schwann (onder meer bekend van 
de ontdekking van Schwann cellen). Schwann 
had vergelijkbare structuren gevonden in 
dieren. Zijn conclusie was dat niet alleen 
planten, maar alle levende wezens zijn 
opgebouwd uit cellen of producten van cellen. 
Dit publiceerde hij in Microscopic Investiga-
tions on the Accordance in the Structure and 
Growth of Plants and Animals in 1839. In 
1857 werd dit doctrine verder uitgebreid door 
bevindingen van de Duitse pathologist Rudolf 
Virchow, die zijn bevindingen baseerde op die 
van Robert Remak. Hij ontdekte dat cellen 
ontstaan uit andere cellen door het proces 
van deling (“Omne vivum ex ovo”: Alles dat 
leeft komt van een levend ding / ‘ei’). Na deze 
toevoeging werd de celtheorie wijd geaccep-
teerd vanaf de jaren 1860. 

Moderne interpretatie
Sinds 1860 heeft de celtheorie absoluut niet 
stil gestaan. Dankzij nieuwe technieken en 
mogelijkheden is de moderne celtheorie 

uitgebreid met verschillende bevindingen. Op 
dit moment bevat de celtheorie de volgende 
regels:
- Alle levende dingen zijn opgebouwd uit één 
of meerdere cellen
- Alle levende cellen ontstaan door deling van 
reeds bestaande cellen
- De cel is de fundamentele unit van structuur 
en functie in alle levende organismen
- De activiteit van een organisme is afhankelijk 
van de totale activiteit van onafhankelijke 
cellen
- Er is sprake van een energiestroom in cellen 
(metabolisme and biochemisch)
- Cellen bevatten erfelijke informatie (DNA) 
die van cel op cel wordt doorgegeven tijdens 
deling
- Alle cellen van organismen van vergelijkbare 
soort zijn hetzelfde qua chemische samen-
stelling
Er is een kans dat deze lijst in de toekomst 
uitgebreid wordt met nieuwe bevindingen. 

Gevolgen van celtheorie
De celtheorie geldt voor alle levende wezens, 
ongeacht afkomst of grootte. We zien cellen 
als de bouwstenen van het leven want alles 
wat leeft, is er uit opgebouwd. Hierdoor 
is de celtheorie een basis voor biologisch 
onderzoek. De cel is de basis voor het leven 
en kan daarom alle informatie over het leven 
geven. Door middel van het bestuderen van 
cellen, kun je meer te weten komen over vele 
processen die in een organisme plaatsvinden, 
zoals groei en reproductie. Wat je leert van 
kleine cellen, kan gebruikt worden om te 
snappen wat er met het gehele organisme 
gebeurt. Celbiologie is dan ook een groot 
en groeiend onderzoeksveld waar we in de 
toekomst veel van zullen horen. 
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Van simpele cel tot bouwsteen van het leven
door Anoeska van de Moosdijk

In 1665 publiceerde Robert Hooke de structuur 
van een kurk bekeken met een microscoop. Je 
kunt je voorstellen waarom hij de structuren 
cellen noemde.

een weergave van de celtheorie zoals die 
geaccepteerd werd vanaf 1860
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De Universiteit Utrecht vierde afgelopen 
maart haar 377e Dies Natalis. Vaste prik 
tijdens de ceremoniële viering is de 
uitreiking van de eredoctoraten. Na zijn 
benoeming tot doctor honoris causa in 
de Psychologie hielt Frans de Waal een 
praatje over zijn meest recente boek: de 
Bonobo en de Tien Geboden. Mijn interesse 
was gewekt en Marloes was zo vriendelijk 
een recensie exemplaar aan te vragen bij 
de Publisher. Ideaal leesmateriaal voor 
onder de Corsicaanse zon, zo was mijn 
redenering. 

Helaas dacht het lot daar anders 
over want uiteindelijk ben ik niet 
verder gekomen dan bladzijde 
30 om het boek vervolgens te 
vergeten in het vliegtuig. Ondanks 
een korte zoektocht langs de 
Franse boekenwinkels was dat 
plan dus al gauw van de baan. In 
plaats van de Bonobo heeft ‘The 
Unlikely Pilgrimage of Harold Fry’  
dan ook de nodige uurtjes op het 
strand in de zon doorgemaakt. 
Ondanks dat deze oer-Engelse 
tragikomedie erg vermakelijk was, 
diende deze recensie toch echt 
over de populair wetenschappelij-
ke literatuur van Frans de Waal te 
gaan. Op mijn enige wasmiddag 
tussen de Franse zon en de 
Zwitserse Alpen in heb ik ‘The 
Bonobo and the Atheist’ dan maar 
gedownload en op de Ereader van 
mijn beste vader gezet. Zo kwam 
het dat ik tussen de ‘murmeltieren’ 
van het hooglandschap voor het 
eerst de elektronische variant van 
een boek las. 

In 2007 haalde Frans de Waal de 
79e plek van de Times top 100 
meest invloedrijke wetenschap-
pers. In Christelijk Amerika is hij 
een bekend vertegenwoordiger 
van Darwin’s gedachten goed. 
Waar velen vaak de neiging 
hebben ons eigenste soort als 
bijzonder uniek in zijn gedragingen 
te bestempelen, is Frans de Waal al sinds 
zijn beginjaren bezig om het tegendeel te 
bewijzen. In zijn meest recente boek draait 
het om de menselijke moraal en welke rol 
religie heeft gespeeld in zijn ontstaansge-
schiedenis . Was er daadwerkelijk een bijbel 

nodig om onze driften te temmen? Is goedheid 
een aangeleerd gedrag of een resultaat van 
onze evolutie? In andere woorden zijn we 
gedoemde egoïsten of altruïsten? 
Ook al doet de titel anders verwachten komt 
de bonobo in de zoektocht naar het antwoord 
op deze vraag relatief weinig aan bod. Om zijn 
punt te maken strooit Frans de Waal rijkelijk 
met anekdotes uit het dierenrijk. Chimpanzees, 
muizen, olifanten en honden, allen blijken 
zij moreel verantwoorde gedragingen te 
vertonen. Zoals de behulpzame muis die zijn 
medemuis uit een benarde situatie bevrijd 

alvorens zich te storten op de lekkernijen die 
tevens beschikbaar zijn. Of de verzorgende 
olifant die haar blinde vriendin overal in 
begeleid. Verder gebruikt Frans de Waal zijn 
interesse in de schilder Jheronimus Bosch 
om de nodige pagina’s te vullen. Het zijn 

deze anekdotes die het verhaal bij tijd en 
wijlen vermakelijk en soms ontroerend maken 
maar die er tevens voor zorgen dat het doel 
soms wat uit het zicht geraakt. De lijdraad 
die Frans de Waal volgens mij voor ogen had 
was misschien ook wel niet voldoende om een 
boek mee te vullen. Duidelijk is dat de bonobo 
en de chimpansee ‘menselijker’ zijn dan we in 
eerste instantie zouden verwachten. Daarmee 
wordt het bijzonder aannemelijk dat onze 
gezamenlijke voorouders ook al behoorlijk 
morele wezens waren. Van religie was er 
toen der tijd nog geen sprake. Dit duidt erop 

dat ons morele gedrag van 
‘binnenuit’ komt en niet wordt 
gedicteerd van ‘bovenaf’. 
Religie is daarmee eerder een 
voortvloeisel van ons morele 
gedrag dan de oorzaak en een 
kind is als zodanig geboren 
goed! Met name de laatste 
blijde boodschap moest waar-
schijnlijk in een boek verpakt 
worden. Vandaar dat Frans de 
Waal, naar mijn mening, meer 
woorden gebruikt dan nodig is 
om zijn punt te maken. 

Ondanks de wat chaotische 
aard van het boek en het feit 
dat ik Frans de Waal zijn 
passie voor Bosch niet geheel 
deel was het een vermakelijk 
verhaal. Wel moet ik toegeven 
dat de inhoud mij minder heeft 
verrast en geleerd dan menig 
ander populair wetenschappe-
lijk boek. Maar ik ben tenslotte 
dan ook een bioloog en heb 
bovendien mijn cursussen 
gedrag gevolgd. Voor een 
leek zal dit boek dan ook een 
stuk interessanter zijn. Wat mij 
wel erg beviel was de nuance 
waarmee Frans de Waal zijn 
standpunt omtrent evolutie en 
religie naar voren bracht. Waar 
enkele prominente volgers van 
Darwin’s gedachtegoed vrij bot 
zijn in hun verkondiging van 
het ‘ware geloof’ predikt Frans 

de waal een tolerantere houding tegenover 
religie. Zoals een oude wijsheid immers luidt: 
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook 
een ander niet!’

|          B O E K R E C E N S I E |

De Bonobo en de tien geboden
door Vidar Bakker
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| M I N O R  I N  B E E L D  |

Interesse in een combinatie van biologie en geologie? Geboeid door de geschiedenis 
van de aarde, het klimaat, en de organismen die daar op leefden? Gek van mariene 
wetenschappen, klimatologie, of paleontologie? Altijd al eens de verhouding mond/anus 
van een zeeëgel willen opmeten? De minor Biogeologie is dan misschien wel wat voor jou.
De minor Aarde, Klimaat en Leven, oftewel Biogeologie, is in het leven geroepen voor 
studenten die veel interesse hebben in de samenhang tussen de fysieke aarde en het 
leven erop. Het enige verplichte vak wordt gegeven in periode 1, en is Systeem Aarde I, 
dat je met alle eerstejaars geologie-studenten volgt. Dit is een grootschalig vak waarbij 
de basiskennis die je nodig hebt om geologievakken te kunnen gaan doen. Hiervoor krijg 
je een groot boek, Earth, wat vergelijkbaar is met ons eerstejaars Biology van Campbell 
– bijna alles staat erin, maar latere vakken zullen meer diepgang bieden. Er zijn geen 
ingangseisen voor deze minor, dus maak je geen zorgen als je geen aardrijkskunde op de 
middelbare school hebt gehad: het vak is goed te doen.

Hierna is er een hoge mate aan keuze tussen de vakken. Let wel op: erg veel vakken 
van deze minor worden in periode 3 gegeven, wat betekent dat er een heleboel overlap 
is. Het is dus waarschijnlijk dat je de minor over twee jaar zult moeten uitspreiden als je 
specifieke vakken wilt volgen. Sommige vakken, zoals Paleoklimatologie en Paleoceano-
grafie, zijn vergelijkbaar met Mariene Wetenschappen I en II van Biologie, maar vanuit 
de geologische hoek. Verwacht ook redelijk wat chemische en fysische kennis nodig te 
hebben, en het is het zeker waard om nog even op te zoeken hoe ook alweer de wet van 
Pascal in elkaar stak. Daarnaast is voor biologen Evolutie en Ecologie erg aan te raden: 
dit is bijna pure paleontologie, waarbij je eerst naar fossiele invertebraten (de eerder 
genoemde zeeëgels, maar ook andere soorten) en dan naar fossiele vertebraten kijkt 
op een systematische manier, en dan ze in een fossiel ecosysteem plaatst. Als Systeem 
Aarde I je erg aansprak zijn er daarnaast ook nog Sedimentaire Geologie, Sedimentaire 
Systemen, Geschiedenis van de Aarde en Sedimentatie, Fauna, en Klimaat, die dieper 
op de fysische, biologische en chemische processen ingaan die een rol spelen bij de 
afzetting van gesteenten. Alles bij elkaar is het een goede basis in de geologie voor 
het geval je er mee verder wil – een must voor degenen die klimaatstudies, mariene 
wetenschappen of paleontologie willen gaan doen.

Meer weten?
http://www.uu.nl/university/minors/NL/aardeenleven/

Biogeologie Sumo
door Michiel de Groot

Feiten: 
Omvang: 30 ECTS
Afdeling: Faculteit Geowetenschappen
Ingangseisen: Geen
Verplichte vakken: Systeem Aarde I, 
Periode 1, A+D
Keuzevakken: Geschiedenis van 
de Aarde; Sedimentaire Geologie I; 
Sedimentaire Systemen; Evolutie en 
Ecologie; Paleoklimatologie; Paleo-
ceanografie; Sedimentatie, Fauna en 
Klimaat

S u s h i r e s t a u r a n t 
Sumo werd mij door 
een sushikenner 
aangeraden. Zeker 
voor een all you 
can eat-menu is het de beste in Utrecht. Ik had 
wel eens bij een Sumo gegeten in Den Haag, dus 
ik kende het concept. Voor studenten misschien 
niet de goedkoopste optie, maar je krijgt er ook 
meer voor terug dan bij een studentenhap. Voor 
€27,50 p.p. kun je namelijk meer sushi krijgen 
dan je op krijgt. In zes rondes mag je per persoon 
5 gerechtjes aankruisen. Zodra de bordjes leeg 
zijn mag je weer nieuwe bestellen op je kaartje. 
Zoals ik al zei heb ik wel eerder sushi gegeten, 
maar ik ben zeker geen kenner. Gelukkig staat 
op de menukaart alles uitgelegd met duidelijke 
foto’s. Verder mag je altijd vragen stellen aan 
het personeel, die overigens erg aardig en 
enthousiast zijn en graag hun lievelingsgerecht 
laten proeven. Wij werden bij de vierde ronde 
aangemoedigd dat we ronde zes ook wel zouden 
halen en later nog overtuigd van een extra 
bolletje ijs. Het eten was heerlijk, maar aan de 
zoute kant waardoor we erg dorstig waren. Onze 
fles wijn was er dan ook snel doorheen. Ik was 
met een vriendin, maar all you can eat is ook 
geschikt voor groepen, wel altijd reserveren want 
het kan druk zijn. Kortom; zeker een aanrader! 
Zorg dat je honger hebt en als je nooit sushi hebt 
gegeten neem een kenner mee. Houd rekening 
met kosten van €40,- p.p. voor de hele avond.

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

door Miriam Loth

Sushi & Grill Sumo
Potterstraat 16 Utrecht
Reserveren aanbevolen
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| A D V E R T E N T I E  |

Het zit er weer op

Het is weer voorbij die mooie 
zomer. 
Ik heb persoonlijk een super 
vakantie gehad en ik hoop dat 
jullie die ook hadden.  Lekker 
hebben genoten van alle vrije 
dagen. Maar nu, op het moment 
van schrijven,  is de universi-
teit ook alweer bijna begonnen, 
maar nu nog even genieten van 
de laatste dagen vrijheid. Al 
vind ik het echt niet erg om 
weer te beginnen. Iedereen weer 
te zien, die je toch heel de 

zomer hebt gemist. 
En ik heb nooit een probleem 
gehad met studeren, maar toch 
lekker niks doen kan nooit 
kwaad. 
Ik ga beginnen aan de cursussen 
“De Cel” en “Mariene weten-
schappen 1”, en beide waren 
mijn eerste keuze, dus daar 
was ik heel erg blij mee. Het 
is natuurlijk altijd fijn om te 
kunnen doen wat je aanvraagt. 
Ik ben heel erg benieuwd wat dit 
jaar gaat inhouden, en tot in 
hoeverre het gaat verschillen 
met vorig jaar. 
Ook zat ik bij de UBV in een 
commissie, de eerstejaarscom-
missie om precies te zijn, 
en jammer genoeg zal ik 
daar uit moeten vertrekken, 
want ik ben geen eerstejaars 
meer. Er komt nu een hele 
frisse nieuwe commissie aan.  
Zelf wil ik wel actief blijven 
bij de UBV, en ga dus op zoek 
naar een nieuwe commissie. 
Welke dat gaat worden, ben ik 

nog niet helemaal over uit. 
Maar dit jaar ga ik dus beginnen 
aan mijn tweede jaar en daar 
heb heel veel zin in. Maar ja, 
ik ben geen eerstejaars meer, 
en dan kun je ook moeilijk 
de eerstejaarscolumn blijven 
schrijven. 
Dus dit was mijn laatste 
column, maar niet getreurd mijn 
opvolger staat al klaar. 
Ik wens hem of haar veel plezier 
in het schrijven van de column, 
en dat de nieuwe columnist ook 
maar altijd zal schrijven wat 
hij/zij echt vind.  Zoals het 
behoort in een column.

Ik heb het in ieder geval heel 
erg leuk gevonden om dit te 
mogen doen, en ik hoop dat 
jullie er van genoten hebben om 
mijn verhalen te lezen. 
Dankjewel.
     
Jurgen Buring

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

woordzoeker

|       S P E L PA G I N A  |
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Lieve biologen,

Hè, wat jammer nou, de 

vakantie is voorbij! 

De weken zijn echt 

voorbij gevlogen. 

Ik zal het zonnetje 

missen, het zwemmen en 

in het park barbecueën. 

Maar bekijk het van 

de positieve kant, 

want het is wel altijd 

weer leuk om elkaar 

weer te zien en va-

kantieverhalen uit te wisselen. De biologen 

komen overal vandaan terug naar ons eigenste 

kleine KIKKERlandje. Intussen zijn we al een 

tijdje bezig met de voorbereidingen van het 

nieuwe collegejaar. Een nieuw jaar met nieuwe 

eerstejaars, het nieuwe eerstejaarscurriculum, 

nieuwe activiteiten en een nieuwe UBVcursus. 

Gelukkig is niet alles nieuw en zijn er ook 

veel bekende gezichten weer te zien, dezelfde 

leuke weekendjes, activiteiten en natuurlijk 

heel veel gezelligheid! September is een leuke, 

drukke maand. De introductietijd natuurlijk 

met het eerste UBVfeest, maar dit jaar ook het 

begin van de carrièreweken, een zeilweekend 

en een veldweekend. Er valt dus genoeg te 

beleven, ook na de vakantie! Inmiddels is 

onze resterende bestuurstijd uit te drukken in 

weken! Het kandidaatsbestuur loopt ons achterna 

om de snufjes te leren van het besturen. Een 

beetje zoals de eerstejaars achter hun fan-

tastische mentoren lopen. Ook ik ben dit jaar 

weer mentor en ik heb er onwijs veel zin in! 

Namenspelletjes, speurtocht, sportdag, commis-

siemarkt, feest en natuurlijk EJW!!! Ik denk 

dat EJW wel één van mijn lievelingsweekendjes 

is. Maar natuurlijk zijn alle UBVweekendjes 

heel erg leuk en gezellig en vol met biologen. 

En niet alleen de weekendjes zijn leuk, de 

rest natuurlijk ook. Volgend jaar wordt een 

extra bijzonder jaar, omdat de UBV in 2014 haar 

90ste verjaardag viert! Vanaf februari zullen 

er meer en grotere activiteiten worden geor-

ganiseerd door de 18e lustrumcommissie. Andere 

commissies zijn hierbij ook heel actief mee 

bezig. We zullen nog even geheimhouden wat 

dit dan allemaal gaat worden, maar binnenkort 

krijgen jullie hier meer over te weten! Ook 

het thema is nog even een mysterie. Wel kan ik 

alvast verklappen dat het een fantastisch jaar 

wordt. Een jaar waar je je zeker niet hoeft 

te vervelen naast het studeren. Wij kijken er 

enorm naar uit en hopen jullie ook! Tot snel, 

superdoei!

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

De vakantie is voorbij!

door Miriam Loth

BoEv bus
Eigenlijk zou er een kader om dit bericht geplaatst moeten worden want 
de BoEv bus is niet meer. Tijdens de boodschappen voor de Eindactiviteit 
is hij helaas aan ouderdomskwalen overleden. R.I.P. BoEv bus, je zal 
worden gemist.

Groentetas
De Groentetas 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 
betekent 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

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

Wil je iets leuks doen naast je studie en/of wil je 
nieuwe biologen leren kennen? Deze commissies 
zijn nog op zoek naar nieuwe biologen: 
Werkgroep de Driehoek
Werkgroep Botanische Tuinen
Symposiumcommissie
Otzi
 
 
Zoekt jou commissie nog nieuwe leden? Laat dit weten 
aan het bestuur!
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|  I N T R O D U C T I E  |

Hallo! Ik heb de eer jullie voor te mogen 
stellen aan mijn honderdste kandidaats 
bestuur van de UBV! Wij zijn Ilja Kocken, 
Anoek van den Bosch, Sjoerd Mollema, Line 
Berg, Esther van Andel en Joep Wijnhoven. 
Ikzelf ben een avontuurlijke idioot-danser, die 
erg van spelen houdt. Anoek lijkt nu al onze 
(kandidaat) bestuursmama, en heeft deze rol 
al goed vertolkt tijdens ons eerste weekendje 
dat bij haar mama (onze oma?) thuis heeft 
plaatsgevonden. Onze wandelende ency-
clopedie wat betreft voetbal en nutteloze 
feitjes, genaamd Sjoerd, is tevens erg goed 

in het plaatsen van komma’s en -naar het 
schijnt- doelpunten. Linde is onze lachende 
zeilster die van aanpakken en structuur houdt. 
Esther is ons gezelschapsdier die met haar 
pianoskills menig bioloog zal doen huiveren. 
Joep is onze gezellige nuchtere jongen 
die zelfs op een dronken moment nog een 
prachtige speech voor ons klaar heeft staan.
Samen gaan wij er het komende jaar voor 
strijden de UBV een minstens zo gezellige, 
dienstbare en wetenschappelijke studiever-
eniging te maken als zij nu al is! Wij zullen 
“ons” jaar toegewijd induiken, trachten de toe-

gankelijkheid die het huidige bestuur zo goed 
uitstraalt te evenaren, ons onderzoekend 
opstellen naar eventuele nieuwe inzichten 
en uitdagingen en onderwijl een air van 
kundigheid uitstralen terwijl wij het stiekem 
heel gezellig hebben. 
Tot gauw!
 
Ilja Kocken
Kandidaat voorzitter der UBV

Het kandidaatsbestuur van 2013-2014

V.l.n.r Joep Wijnhoven, Linde Berg, Anoek van den Bosch, Ilja Kocken, Sjoer Mollema en Esther van Andel.
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Ook al zijn velen van jullie al eens bij mij 
op bezoek geweest, toch bestaat de kans 
dat niet iedereen dit gerealiseerd heeft. 
De serre naast het enige stukje tropische 
regenwoud van Utrecht namelijk niet 
alleen bestemd voor jullie uitbundige 
diesvieringen maar is een onderdeel van 
Botanica Catering.
Waar de serre echter alleen verhuurt wordt 
aan partijen, is het tuincafé elke dag voor jullie 
geopend. Het knusse tuincafé is gevestigd in 
het entreegebouw van de Botanische tuin. 

Hier kunnen jullie genieten van onze 
«(h)-eerlijke» koffie, gebak, lekkere 
biologische broodjes, vers gemaakte soepen 
en sappen en diverse salades.

Ook op het ruime terras omgeven door 
een prachtige rotstuin en uitzicht op Fort 
Hoofddijk, kan er in alle rust genoten worden 
van een van onze lekkernijen, zodat jullie met 
hernieuwde kracht de studie voort kunnen 
zetten.

Vanwege de bijzondere band die de UBV 
deelt met de botanische tuinen en Botanica 
Catering en om jullie te stimuleren ook buiten 
de jaarlijkse diesviering op bezoek te komen 
hebben we sinds kort een speciale aanbieding 
voor UBV leden in het leven geroepen. Deze 
speciale aanbieding bestaat uit een Italiaanse 
bol met een drankje naar keuze voor €3,50! 

Dus tot gauw in het tuincafé!

|  U b e e t j e V  |

Botanica Catering
door Berry Dirven

Zoals elk jaar organiseerde de UBV op 
de laatste vrijdag van het cursusjaar 
een groot spektakel voor alle studenten 
en medewerkers van het departement 
biologie. Dit keer was het nog groter 
(en nog een beetje geweldiger) dan 
voorgaande jaren! Zo’n tweehonderd 
mensen kwamen langs om gezellig het 
jaar af te sluiten en de zomer in te luiden. 
Er werden cocktails gedronken die op 
vakkundige wijze werden gemaakt door 
de borrelcommissie en er was een heuse 
tap van bierbrouwerij De Leckere, waar 
niet alleen pils maar ook speciaal bier uit 
werd geschonken. Het eten werd verzorgd 
op een slordig twintigtal BBQ’s die buiten 
het Minnaert stonden, waar ze onder 
partytenten beschut stonden van de regen 
die was voorspeld. Dit gaf op de ochtend 
van de eindactiviteit nog even een stress-
moment, want waar kan tweehonderd man 
BBQ’en als het gaat regenen?! 

Daarop werden snel alle contacten 
aangehaald en kon het overgrote deel van 
de activiteit in de Minnaerthal plaatsvinden. 
Voor het bestuur was het de hele dag heen en 
weer rennen en rijden tot een paar uur voor de 
eindactiviteit de Boev-bus plots stopte en niet 
meer verder wilde. De ANWB werd gebeld en 
het oordeel was dat de motor het niet meer 
zou gaan doen. Ondertussen lag er een 
lading ijskorrels in de achterbak die aan het 
smelten was en stond de bus nog lang niet op 
de Uithof. Met een sleepwagen werd de auto 
teruggebracht naar het Kruyt en toen hebben 
Stijn en Lian als superhelden het ijs naar het 
Minnaert gedragen. De cocktails hadden bij 
lange na niet zo goed gesmaakt als er geen 
crushed ice in had gezeten!

Binnen stond niet alleen de bar maar ook 
waren er verschillende spellen neergezet voor 
het vermaak ende vertier van de aanwezigen. 
Er was een pingpongtafel, een airhockeytafel 

en een oudhollandse sjoelbak waar iedereen 
maar z’n best deed om zoveel mogelijk punten 
te scoren. Ook was er een suikerspinmachine 
waar de grootste, zoetste en meest roze sui-
kerspinnen mee werden gemaakt, en dat voor 
maar vijftig cent per creatie! Er moet even bij 
vermeld worden dat een zeker meisje (ik dus) 
bij het airhockey twee prominente mannen 
zonder al te veel moeite had uitgeschakeld. 
Daarmee had ze toch maar mooi een biertje 
op kosten van de verliezers verdiend! Behalve 
met deze spellen hebben de aanwezigen zich 
met allerhande activiteiten bezig gehouden 
die avond. Er was muziek en een paar mensen 
durfden een klein dansje te wagen, zeker toen 
een groot deel van het publiek al naar huis 
was gegaan en de tap was leeggedronken. Al 
met al was het een hele gezellige avond en 
was het een mooi begin van de zomer!

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

De Eindactiviteit
door Sietske van Bentum
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Zondag 23 juni had de ex-
cursiecommissie een leuk dagje 
Texel georganiseerd. Op deze 
dag gingen wij kijken wat je met 
een sleepnet naar boven kan ha-
len uit de Waddenzee en hoe het 
is om wad te lopen.

Om half 9 ’s ochtends verzamelden 
wij op Utrecht Centraal en toen we 
er allemaal waren gingen we in 
de trein om een reis van 2 uur te 
maken naar Den Helder. Daarna 
gingen we naar de veerboot en toen 
we eenmaal aankwamen op Texel 
wachtte er ons nog een busreis van 
drie kwartier. Al met al was het een 
lange reis maar desondanks was de 
heenweg al heel gezellig. Onder-
weg klaarde het weer gelukkig op 
en hadden we geen regen gezien 
op een paar druppels in de avond 
na. Toen we De Cocksdorp hadden 
bereikt gingen we naar het strand 
om daar met het sleepnet aan de 
gang te gaan onder begeleiding 
van Daan en Tom. De organismen 
die we uit het sleepnetten haalden 
werden verdeeld in verschillende 
bakken zodat we de verschillende 
organismen konden zien. Zo had-
den we krabben, garnalen, kwallen, 
zeenaalden en andere soorten vis-
sen. Nadat iedereen het uitgebreid 
heeft kunnen bestuderen en vragen 
over hebben kunnen stellen, zijn 
we naar het wad gelopen. Eenmaal 
hier aangekomen bereidden we 

ons voor om lekker vies te worden 
en betraden we het wad. In het be-
gin was nog niet zoveel te merken 

van het slik en ging het lopen ook 
gemakkelijk, maar na een paar mi-
nuten lopen merkten we dat onze 
voeten weg begonnen te glijden 
en begon de pret pas echt! Tijdens 
het wadlopen gingen we op zoek 
naar krabben en hebben we ook de 
mosselbanken kunnen zien. Na on-
geveer een uur ploeteren moesten 
we terug vanwege opkomend tij

Toen we eenmaal terug waren op 
het strand gingen we barbecueën 
met een paar biertjes erbij. Bijna 
leek het erop dat we moesten eten 
in de regen, maar gelukkig klaarde 
het weer gauw op en kregen we 
zelfs nog de zon te zien. Degenen 
die schone kleding aan wilde trek-
ken konden dit doen in de bermen. 
Rond een uur of 9 zijn we weer ver-
trokken en bereidden we ons weer 
voor op de lange reis terug. In de 
trein was het gelukkig rustig waar-
door ieder een eigen bankje kon 
hebben om daarop te pitten. On-
danks dat iedereen bekaf was, was 
het een ontzettende leuke dag!

Excursie Wadlopen
door Wineke Slingerland

Deze week heb ik een recept dat ondertussen standaard 
geworden is in ons huis. Het is makkelijk en vrij snel te maken, al 
lijkt de beschrijving misschien wat ingewikkeld. Als je het echter 
eenmaal een keer gedaan hebt is het heel makkelijk snel te doen. 
Bovendien is het heel erg lekker! (Zeker de ciabatta, omnom). Je 
kunt er eigenlijk alles in gooien waar je zit in hebt zolang het in de 
Italiaanse keuken voorkomt, dus experimenteer er lekker op los. 
Onder andere aubergine en courgette zijn prima extra mogelijk-
heden voor wie houdt van een beetje variatie. Veel kookplezier!

Voor 3 personen:
- 2 paprika’s, bij voorkeur een gele en een rode
- Pakje sofrito (grande Italia)
- Blik tomatenblokjes
- Blikje tomatenpuree
- Ketchup
- Bundeltje bos/lente-uitjes
- Blik olijven (carbonell)
- 2 uien
- 1 grote of 2 kleine kipfilets
- Ciabatta afbakbrood
- 2 teentjes knoflook
- Italiaanse kruiden naar keuze (oregano, basilicum etc.)
- Olijfolie
- Indien gewenst een lepeltje pesto
- Strooikaas voor extra chill
- Ovenschaal en oven

Snij de kipfilet in blokjes en bak deze rondom aan tot hij net wit 
is geworden aan de buitenkant. Doe deze blokjes kip tijdelijk 
in een schaal. Snipper en fruit de ui samen met de uitgeperste 
knoflook in olijfolie. Snij de paprika in halve repen en doe ze in 
de pan met de ui en bak dit geheel even goed aan. Vervolgens 
doe je de sofrito, tomatenpuree en tomatenblokjes erbij. Laat dit 
even pruttelen en doe er een (niet al te grote) spuit ketchup bij. 
Dan de kip, bosui, Italiaanse kruiden, olijven, zout en peper en 
eventueel een lepeltje pesto erbij en even goed doorroeren. Pak 
de ovenschaal en snij de ciabatta in de lengte doormidden. Snij 
de onderkant van de ciabatta zo dat het ongeveer als bodem in je 
ovenschaal past. Gooi er een scheut olijfolie op met wat zout en 
peper en giet alle saus uit je pan in de ovenschaal. Vervolgens 
gooi je eventueel de strooikaas voor extra chill eroverheen en 
top je het geheel af met de bovenkant van de ciabatta. Giet nog 
lekker een scheut olijfolie over het geheel.  Zet het nu in de oven 
voor ongeveer 20 minuten op iets van 200 graden (wij hebben 
een hele oude oven, dus geen idee hoe warm die wordt). Het is 
klaar als de ciabatta aan de bovenkant lekker knapperig en een 
beetje bruin is. Geniet van je fantastische maal.

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

Sofrito
door Yaro Laenen

de hele Italiaanse keuken kan dit gerecht in
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Wederom een jaloersmakende serie foto’s. Deze keer van de buitenlandse reis welke dit jaar naar 
Tsjechië ging.  Dit voormalige Oostblok land is inmiddels een ware toeristische trekpleister geworden. 
Uit de volgende foto’s blijkt maar weer eens waarom dat zo is.

Buitenlandse reis 2013

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

door Vidar Bakker

Het stadje Ceský 
Krumlov komt 
regelrecht uit een 
sprookje.

Ruige natuur. Daar kunnen de 
Oostvaarderse plassen nog een 
puntje aan zuigen.De Buitenlandse reis ging 

naast Tsjechië ook nog 
eens langs Oostenrijk en 
Duitsland. 

De beroemde Karelsbrug in 
Praag.

En natuurlijk 
hoort er bij een 
Buitenlandse 
reis naar Praag 
Pivo.
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|  F o t o  v a n  d e  m a a n d  |

Een dode kogelvis (Tetradontidae) op het strand van Galapagoseiland Santa Cruz. Deze vissen kunnen verassend groot worden en dit was een enorm 
exemplaar.

door Marloes Leeflang

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 2 September 
EerstejaarsPUT: De eerste echte 
kennismaking van de eerstejaars met 
het biologencafé en dus een goede 
gelegenheid om direct kennis te maken 
met de eerstejaars. Je zou het overigens 
ook kunnen zien als een vaderlijke, dan wel 
moederlijke plicht om ze wegwijs maken in 
het Utrechtse studentenleven. 

UBV 11 September 
UBV feest: Jawel, met het nieuwe 
academische jaar beginnen natuurlijk ook 
de UBV feesten! En de eerste van het jaar is 
natuurlijk weer traditiegetrouw in de Poema. 

UBV 20-22 September 
Zijlweekend: Als je het nog niet kan, dan 
ga je het gewoon dit weekend leren! Niet 
vergeten om een goede regenjas mee te 
nemen, een extra paar droge sokken en 
zoals het de echte zeiler betaamd een fles 
WJB.

UBV 24 September 
SIHBA: Oftewel de studeren in het 
buitenland avond. Tijdens deze avond 
komen studenten met ervaring in het 
studeren in het buitenland uitleg geven over 
hoe een dergelijke onderneming aan te 
pakken. Super handig dus. 

UBV/Departement 27 September 
Bioborrel: De eerste Bioborrel van het 
jaar is een mooi moment om de start van 
het academische jaar te vieren met de 
medewerkers van het departement Biologie. 

UBV 27-29 September 
Veldweekend: Tijdens de veldweekenden 
kan je ongegeneerd de hele dag de echte 
bioloog uithangen. Waar je misschien 
op straat raar aangekeken wordt als 
je iets te enthousiast reageert op bijv. 
een overvliegende ijsvogel is dat tijdens 
veldweekend  de normaalste zaak van de 
wereld. Heerlijk toch?

UBV e.a. 1 Oktober 
Minor activiteit: Dit jaar voor de eerste 
keer, een heuse primeur dus! Tijdens de 
minor activiteit zullen de coördinatoren van 
minoren van verschillende faculteiten uitleg 
geven over de ingangseisen en de lesdoelen 
van hun minor. 

UBV 8 Oktober 
UBV lezing: Deze keer met als thema: 
Conservatie en Dierentuinen. De spreker 
van de avond zal menigeen niet onbekend 
zijn. Het is namelijk onze eigenste Rascha 
Nuijten!

Departement 11-14 Oktober 
EJW: De knallende afsluiter van de introduc-
tieperiode! Nog even ontladen voordat de 
studie in alle hevigheid losbarst. En iedere 
keer zijn de achterblijvers weer jaloers op 
het feit dat ze er niet bij waren. 


