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Lieve leden, 

Het moment dat ik graag nog even uit had willen stellen is nu 
toch echt daar: het schrijven van mijn laatste voorwoord. Dit 
is de laatste LifeLine van het jaar en waar ik mij voor de laatste 
keer over een mooi thema buig, zijn ook mijn dagen als voor-
zitter van GLV Idun geteld. Het kandidaatsbestuur staat al in 
de startblokken om er volgend jaar een mooi lustrumjaar van 
te maken. 
 ‘Familie’ is het thema van deze Lifeline, perfect om 
een bestuursjaar mee af te sluiten. In je studententijd, vooral 
als je op kamers gaat, zullen je ouders en familieleden moe-
ten wennen aan het feit dat ze je minder vaak zien. Daarnaast 
moet je natuurlijk zelf ook afkicken van de gemakken van het 
wonen in je ouderlijk huis. Het einde van het jaar is in zicht 
en daarmee hebben veel Idunaren hun eerste jaar op kamers 
achter de rug. Gelukkig is daar altijd de gezellige Idunfamilie. 
I know…  een beetje cheesy, maar dat maakt het niet minder 
waar.
 De eerste Idunbaby van twee Idunaren is inmiddels 
geboren en draagt de naam Thies. Thies, daarbij zou zelfs nog 
sprake kunnen zijn van een vernoeming naar de voorzitter van 
het 7de bestuur. Allemaal aspecten van een echte familieband 
die terug te vinden zijn binnen ons mooie Idun. Daarnaast 
hebben we nog het jaarlijkse FAmilieweekend de SpecOps, 
waar mogelijk ook weer nieuwe relaties uit op gaan bloeien. 
De DIES staat voor de boeg waar Idun hopelijk een Golden 
Retriever zal adopteren. Daarmee is  het rijtje van ‘t huisje, 
(appel)boompje, beestje helemaal compleet. 
 Ook binnen het bestuur vindt al snel verbroedering 
en verzustering plaats als je een jaar lang zo nauw met elkaar 
samenwerkt. Ik ben heel dankbaar dat ik een jaar lang opge-
scheept heb mogen zitten met deze fantastische mensen en 
alle ervaringen die ik op heb mogen doen. Ik wens onze op-
volgers alvast heel veel succes voor volgend jaar en gun ze ook 
zo’n geweldige ervaring bij Idun! 

Liefs namens het gehele negende bestuur,

     Romy Krikke
          Voorzitter der GLV Idun

Voorwoord
Lieve lezers,

Iets te melodramatisch klinkt “het begin van het einde”, maar 
na lang uitstellen moet ik toch echt beginnen aan mijn laatste 
voorwoord als voorzitter van ons mooie verenigingsblad. Een 
studiejaar lang heb ik samen met mijn commissiegenoten ge-
probeerd het meest creatieve uit onszelf en ons vakgebied te 
halen. Een jaar waarin ik natuurlijk veel dingen geleerd heb, 
zoals standaard in elk afsluitend stukje staat. Daarnaast heb ik 
een hechtere band gekregen met de LifeLineleden, het voelt al 
bijna als familie! 
 De afl oop van het studiejaar brengt ook een nieuwe 
zomer met zich mee. Bijna twee maanden genieten van zon en 
zuipen maar liever geen ziekenhuis. Naast dat je waarschijn-
lijk zelf op vakantie gaat, is het ook een tijd waarin Jan en al-
leman op vakantie zijn en jij het thuis alleen of met familie 
uit moet houden. Of misschien ga je zelfs met je familie op 
vakantie. Over het algemeen gaat het goed, maar af en toe zijn 
familieleden wel achter het behang te plakken. Als je kleine 
broertje weer eens irritant doet, je moeder te bemoeizuchtig is 
of je vader maar door blijft zeuren over dat ene oninteressante 
onderwerp. Om maar een paar voorbeelden te noemen. 
 Maar ondanks het feit dat familie niet te kiezen is, 
nemen wij die ergernissen maar voor lief. Het zijn immers 
vaak wel de mensen waar we het meest om geven. En anders 
dan bij andere dieren gaat het bij mensen toch net iets lastiger 
om je soortgenoten te dumpen. Kortom: we moeten wel. 
 Mocht de druk op de ketel toch te hoog worden, trek 
je dan even terug. Ga lekker rustig de LifeLine lezen en ho-
pelijk brengt deze laatste editie van het jaar dan iets minder 
ergernissen met zich mee. Namens de gehele redactie wens ik 
jullie graag een hele fi jne vakantie en een fantastische zomer!

Liefs,

    Sharon Ottens
        Voorzitter Lifelineredactie 2014-2015
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WETENSCHAPS
NIEUWS

Oud Idun-bestuurslid wint onderzoeksprijs

Michiel Veldhuis, een oud bestuurslid van onze 
studievereniging, heeft de Harper Prize 2014 gewon-
nen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste 
paper in Journal of Ecology van een jonge auteur aan 
de start van haar of zijn onderzoekscarrière. Michiel 
won de prijs voor de publicatie A novel mechanism 
for grazing lawn formation: large herbivore-induced 
modification of the plant-soil water balance, ver-
schenen in de eerdergenoemde Journal of Ecology. 

Michiel onderzocht de rol van grote herbivoren in 
het creëren van ruimtelijke heterogeniteit. Tijdens 
dit onderzoek verbleef hij op de Zuid-Afrikaanse 
savanne, lang niet gek dus! Voor meer informatie 
over dit onderzoek, zie onderstaande bron.

A novel mechanism for grazing lawn formation: 
large herbivore-induced modification of the plant–
soil water balance, Journal of Ecology, Michiel P. 
Veldhuis, Ruth A. Howison, Rienk W. Fokkema, 
Elske Tielens andHan Olff. Article first published 
online: 9 SEP 2014. DOI: 10.1111/1365-2745.12322

Door Ties van Wijk & Jasper Stinenbosch

Infectieuze kanker ontdekt in kokkels

Strandgapers, tweeschelpige weekdieren, langs de 
Noord-Amerikaanse oostkust lijden aan een dode-
lijke leukemie-achtige conditie. Onderzoekers heb-
ben nu ontdekt dat deze vorm van kanker mogelijk 
overdraagbaar is. Ze vonden genetische overeen-
komsten tussen kankercellen van strandgapers uit 
verschillende delen van de kust. Het DNA van de 
kankercellen kwam niet overeen met het genoom 
van de aangedane weekdieren. Dit wekt de sug-
gestie dat de kankercellen ontstaan uit een enkele 
woekerende immuuncel, welke zich vervolgens ver-
spreid heeft over meerdere kokkels. De vraag ech-
ter blijft hoe de kanker overgedragen is van de ene 
strandgaper op de andere. Hoe ontkomen de kan-
kercellen bijvoorbeeld aan het immuunsysteem? 

Het fenomeen van een overdraagbare vorm van 
kanker is eerder ontdekt in honden en Tasmaanse 
Duivels. Deze nieuwe vinding wekt de suggestie dat 
dit fenomeen meer voorkomend is dan eerder is ge-
dacht. 

Science, 10 April 2015: Vol. 348 no. 6231 p. 170 
DOI: 10.1126/science 348.6231.170

 
Here be Dragons

Zo luidt de titel van een opmerkelijk artikel, gepubliceerd in Nature. Hierin wordt beschreven 
dat steeds meer bewijzen aangeven dat draken niet langer als wezens van legendes en fantasieën 
kunnen worden beschouwd. Door de mensheid ontstane effecten op het klimaat kunnen voor de 
herleving van deze wezens zorgen. Uit een middeleeuws manuscript blijkt dat draken uitbundig 
voorkwamen in de middeleeuwen. Dit was een relatief warme periode waarin ridders, hun favoriete 
voedsel, veelal voorkwamen. Dit hielp met het in standhouden van de populatie. De kleine ijstijd 
van de 15e eeuw tot aan 19e eeuw zorgde voor een daling in draken. Nu de mensheid voor een 
globale opwarming voor de aarde zorgt, kan de herrijzing van draken een mogelijkheid worden. 
De auteurs raden verder onderzoek naar vuurbestendige kleding aan in hun conclusie. Lezers 
die nu enthousiast zijn geworden voor deze toekomst, vol epische uitdagingen en prestige die 
behaald kan worden door het verslaan van mythische wezens, moet ik teleurstellen. De datum 
van publicatie in Nature was één april.
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WETENSCHAPS

Pinguïns ontdooien broedplaats met poep

Volgens onderzoek van de Universiteit van Oxford 
gebruiken pinguïns hun ontlasting om broedplaat-
sen te ontdooien. De onderzoekers maakten daar-
bij gebruik van internet. Ze vroegen vrijwilligers 
om pinguïnkolonies op Antarctica online te bestu-
deren. Camera’s werden geplaatst om de kolonies 
iedere minuut te fotograferen. 1,5 miljoen vrijwil-
ligers zagen zo dat pinguïns hun poep verspreiden 
in het gebied waar ze later zullen gaan broeden. De 
sneeuw bleek sneller te smelten in het gebied be-
strooid met ontlasting. Tijdens het broedseizoen 
zullen de onderzoekers opnieuw foto’s maken. Ze 
hopen de voedingsfrequentie aan jonge pinguïns 
te achterhalen en de tijd die nodig is om voedsel te 
verzamelen. Wil je ook meehelpen bij het ontrafe-
len van meer pinguïngeheimen, kijk dan op www.
penguinwatch.org

Handige medicijnen

Een artikel met een iets meer serieuze toon 
uit Nature beschrijft de bijwerking van het 
anticonvulsant LTG. Dit is een middel dat 
wordt toegepast bij mensen die een epilepti-
sche stoornis hebben. Dit artikel, gepubliceerd 
door wetenschappers van het Rotterdamse 
Erasmus, onderzoekt de werking van LTG bij 
muizen die lijden aan de ongeneeslijke ziekte 
neurofi bromatose type 1 (NF1). Bij deze erfe-
lijke ziekte wordt er te veel neurofi bromine 
aangemaakt, wat kan leiden tot een tumor. 
Ook zorgt het voor een verstoorde uitwisseling 
van signalen in de hersenen, wat leidt tot ver-
slechterde hersenfunctie. Zo hebben mensen 
die aangedaan zijn met NF1 leerproblemen en 
hebben ze gedrag- en motor stoornissen. Bij 
muizen die het middel LTG toegediend kregen, 
verbeterde deze problemen. Dit was slechts 
een muisonderzoek, maar omdat LTG ook bij 
mensen is goedgekeurd wordt er momenteel 
al onderzoek naar LTG bij mensen met NF1 
gedaan. Zo kunnen mensen die lijden aan 
NF1 door deze handige bijwerking van LTG 
mogelijk genezen worden.

Een ander artikel beschrijft hoe een 
screening van 700 geneesmiddelen heeft ge-
leid tot mogelijke medicijnen voor multiple 
sclerose (MS) patiënten. De geneesmiddelen 
Clobetasol en Miconazol waren oorspronkelijk 
bedoeld voor een andere ziekte. Clobetasol 
is een middel tegen eczeem- en psoriasis. 

Miconazol is een schimmel 
rem-mend middel. Deze me-
dicijnen blijken uitstekende 
bijwerkingen te hebben. Zo 
promoten ze de groei van 
oligodendrocyten, dit zijn 
cellen die myeline aanma-
ken. Myeline is de stof die 
om de uitlopers van neuro-
nen heen zit, die de impuls-
geleiding bevorderd. Bij MS 
wordt myeline afgebroken, 
wat de bewegingsstoornis 
bij deze patiënten veroor-
zaakt. Doordat deze midde-
len de aanmaak van myeline 
promoten kunnen ze in de 
toekomst mogelijk MS pa-
tiënten helpen. Omdat deze 
middelen goedgekeurde me-
dicijnen zijn, zullen ook hier 
experimenten met mensen 
eenvoudig op te zetten zijn.
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Dieren
met het 

syndroom 
van

Down

Een 21ste chromosoompje extra (trisomie) en je hebt 
het syndroom van Down. Althans, zo zit dat bij men-
sen, want bij dieren is het misschien wel anders ge-
regeld. Kunnen dieren bijvoorbeeld ook een trisomie 
hebben, en hoe zit dat bij dieren die helemaal geen 
21e chromosoom hebben? Kortom, kunnen dieren 
net als mensen ook het syndroom van Down krijgen?

Bij de mens

Bij de mens geldt dat een trisomie van het 21e 
chromosoom zorgt voor het syndroom van Down. Dat 
is al jaren geleden door verschillende onderzoekers 
bevestigd. Onder andere door John Langdon Haydon 
Down (het syndroom werd naar hem vernoemd). Hij 
beschreef in 1866 onder andere de kenmerken van 
mensen met Down. Zoals de karakteristieke ogen, 
relatief korte armen en benen en afwijkingen aan het 
hart. Hoewel het syndroom vooral een verstandelijke 
handicap is, wordt bij onderzoek naar dieren vooral 
gelet op de uiterlijke kenmerken.

In het dierenrijk

Als mensen het syndroom van Down kunnen 
hebben, waarom dieren dan niet? Vele onderzoekers 
hebben zich beziggehouden met deze vraag. On-
derzoek werd gedaan aan het eerste dier dat sterke 
verschijnselen van het syndroom vertoonde, namelijk 
de chimpansee Jama, die in 1968 in de Verenigde 
Staten geboren werd. Uit onderzoek bleek dat zij een 
trisomie had van het 22e chromosoom. Hieruit werd 

geconcludeerd dat dit 22e chromosoom ongeveer de-
zelfde genetische informatie bevatte als het menselijk 
21e chromosoom.

Het blijkt dus dat een trisomie van het chro-
mosoom dat gelijke informatie bevat als het 21e 
chromosoom van de mens het syndroom van Down 
veroorzaakt. Bij chimpansees en orang-oetans is dat 
dus chromosoom 22. Dit werd ook bij andere dieren 
vastgesteld. Zo is dit bij paarden het chromosoom 26 
en bij honden nummer 27.

In theorie kunnen dus veel dieren het syndroom 
van Down krijgen, de symptomen althans, want of-
ficieel wordt alleen een trisomie van het 21ste chro-
mosoom het syndroom van Down genoemd. Toch 
gebeurt dat vrij zelden, en is het in de geschiedenis 
zelfs nog maar twee keer voorgekomen dat er een dier 
geboren is dat echt duidelijke kenmerken van Down 
vertoonde, namelijk de chimpansee Jama en nog een 
andere orang-oetan. Volgens onderzoekers is er wel 
ooit een paard gevonden met een trisomie van chro-
mosoom 26, maar vertoonde deze weinig kenmerken 
van Down. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit 
dat dieren die een trisomie hebben vaak niet geboren 
worden. Het verschil tussen dieren en primaten is 
dus dat een trisomie van een bepaald chromosoom 
bij primaten niet per se letaal hoeft te zijn.

Onderzoek

Onderzoek aan het syndroom van Down was voor 
lange tijd moeilijk mogelijk omdat er weinig proef-
dieren bestonden met het syndroom van Down. On-
derzoekers hebben dit opgelost door (onder andere) 
het 16e chromosoom van muizen aan te passen zodat 
een muis met een trisomie van dat chromosoom 
wel uiterlijke kenmerken van Down had. Sindsdien 
is het dus mogelijk om onderzoek te doen naar het 
syndroom van Down.

Kortom, dieren kunnen in theorie het syndroom 
van Down krijgen als ze een trisomie hebben van het 
juiste chromosoom. In de praktijk komt dat echter 
zelden voor omdat een trisomie vaak niet levens-
vatbaar is. Vooralsnog zijn mensen en apen dus de 
enige organismen die kunnen leven met een trisomie 
en dus ook met het syndroom van Down. Wat dat 
betreft hebben primaten dus nog een unieke eigen-
schap waarmee ze de rest van het dierenrijk achter 
zich laten.

Door Lars de Ridder

6 GLV Idun

LL40 totaal.indd   6 1-6-2015   14:55:03



Bij veel soorten, waaronder het 
onze, groei je als klein wezentje 

op in een familie die je beschermt 
tegen al het kwaad in de wereld. Of dat 

nou een leeuw is, een auto of honger, je 
familie zorgt ervoor dat jij je daar nog niet 

druk over hoeft te maken. Bij zoogdieren zorgt 
moeders voor melk in de vroege jaren. En bij ons 

(tenminste vroeger) zorgde vader voor een stuk 
bizonvlees in je latere jaren als kind. Ook leren veel 

jongen, van bijvoorbeeld leeuwen, apen en mensen, 
te spelen door interacties aan te gaan met andere 
families of je broers of zussen. Met andere woorden, 
het leven als kind in een familie bereidt jou voor op 
het grootste avontuur van het leven: de wijde wereld 
en uiteindelijk jouw eigen familie. 

Maar fi rst things fi rst, eerst moet je weg zien te 
komen uit je ouders’ nest. Voor sommige soorten is 
dit wel een erg letterlijke beschrijving van het pro-
bleem. Er zijn brandganzen die naar het oosten van 
Groenland vliegen om hun nesten op een gigantisch 
hoge klif te maken. Deze klif is 120 meter hoog, dus 
veilig tegen allerlei roofdieren. Alleen als deze jongen 
klaar zijn om het nest te verlaten, kunnen ze nog niet 
erg goed vliegen. Dit betekent dat ze een duik in het 
diepe moeten nemen, een val van 120 meter zonder 
kussentje om op te landen. Hun vacht zou moeten 
functioneren als stootkussen, en dit gaat ook vaak 
goed. Maar je kan je voorstellen dat niet elk ganzen-
kuikentje de lange val overleeft, omdat ze gewoonweg 
net verkeerd vallen.

Bij mensen zien we een soortgelijk fenomeen. Op 
een gegeven moment moeten kinderen hun ouders 
verlaten om zelfstandig (of samen met hun geliefde 
natuurlijk) te gaan wonen. Dit lukt echter niet ieder-
een even goed. Ik heb het natuurlijk over het bekende 
verschijnsel van het ‘moederskindje’. Dit kan zich 
uiten in, zoals je vaak in Amerikaanse fi lms ziet, een 
creepy man die in de kelder van zijn ouders’ huis 
woont. Of de iets vriendelijkere ‘Italiaanse’ variant: 
een man die heel erg gehecht is aan de mening van 
zijn moeder. Zij staat dan ook erg vaak bij hem op de 
stoep om met elk detail van zijn leven te bemoeien. 
Vrouwen, wees gewaarschuwd, haal geen moeders-
kindje in huis! Want het gevecht tussen jou en zijn 
moeder loopt bijna nooit goed af.

Bij veel mensen gaat natuurlijk het ouders’ huis 
verlaten gewoon goed. De rebellen onder hen smach-
ten hier al de laatste jaren van hun middelbare school 
naar. Ze doen dan ook een tijd lang alles wat thuis niet 
mocht: een week lang elke dag diepvriespizza eten, 
ontbijten met snickers, uitgaan en alles wat thuis 
zou resulteren in ruzie. De meesten krijgen in ieder 
geval een fl inke uitzet mee. Dozen vol met borden 
van oma, bestek van tante Truus, mokken van oom 
Willem, het lelijke servies van je ouders en natuurlijk 
een bed van Ikea. Dit resulteert in een eerste huisje 
dat volstaat met een prachtige verzameling van niet 
bij elkaar passende meubels en servies. Toch voelt 
het voor iedereen echt als hun thuis, klaar om het 
als uitvalsbasis te gebruiken om de wijde wereld 
tegemoet te gaan.

Door Jorrit Waslander

Het ouderlijk nest verlaten
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Het is 28 april, 
een dag na Koningsdag 

en twee dagen na een weekend 
Londen. Het eerste zou men mogelijk 

bestempelen als een familiedag, waarop gezinnen 
gezamenlijk met een oranjetompoes voor de kijk-
buis zitten kijkend naar het Koningshuis of waarop 
gezinnen op een plaatselijk pleintje de Action Man 
van Frankie en de oude kunstschaatsen van moeke 
verkopen. Het tweede kan in mijn geval zeker bestem-
peld worden als een familieaangelegenheid. Echter 
bracht ik geen bezoek aan Londen met mijn eigen 
bloedverwanten, maar met mijn schoonfamilie! Met 
jouw schoonfamilie?! Ja met mijn schoonfamilie. 

Hoewel ik niet getrouwd ben, wat eigenlijk zou 
moeten om het voorvoegsel ‘schoon’ toe te voegen 
aan de nieuw verworven familieleden, noem ik de 
ouders en zus van mijn vriendin inderdaad mijn 
schoonfamilie. Het Etymologische Woordenboek 
van het Nederlands noemt dat ‘schoon’ synoniem 
is voor gehuwd, aangetrouwd of behuwd. Ik loop 
wellicht wat op de zaken vooruit. Hetzelfde boek 
schrijft dat ‘schoon’ ontleend is uit de Franse taal. 
Het Nederlandse schoon is analoog aan het Franse 
beau, bijvoorbeeld in de woorden beau-parents of 
belle-famille. Iedereen met een gezond verstand weet 
dat schoon en beau hetzelfde betekent als mooi of 
prachtig. Hoe komt het dat ondanks de afkomst het 
woord toch een nare smaak heeft, iets kouds, iets 
stiefs? Ik bedoel, er wordt bijna nergens zoveel over 
gegrapt als over schoonmoeders.

Herman Finkers

Even tussendoor de reden dat ik überhaupt 
schoonfamilie bezit, schoonrijmend verwoord door 
Herman Finkers:

“Een opblaaspop is ook niet alles.
Ze zet geen koffie, ruimt niet op.
Oké, het vrijt wat fijner,
maar daar houdt het wel mee op.”

Onderzoek

Afijn, het tijdschrift Psychologie Magazine heeft 
een aantal jaar geleden een onderzoek uit laten voeren 
naar familiebanden. Deelnemers moesten (schoon)
familieleden scoren met een cijfer. Uit de resultaten 
concludeerden de onderzoekers dat de schoonfa-
milie niet erg geliefd is. Met name schoonmoeders 
scoren slecht met een gemiddeld cijfer van een 6,5. 
De schoonvader doet het iets beter met een krappe 
7. De schoonouders scoren beide dus een ruime vol-
doende, wat meen ik op de uni gewoon de gewenste 
studiepunten zou opleveren. Echter de onderzoekers 
vinden het een onvoldoende score, mede omdat 44% 
van de ondervraagden de relatie met de schoonouders 
beschrijft als matig, terwijl 24% van de ondervraag-
den de relatie als slecht beoordeelt. 

In het dierenrijk zijn er vele verbonden tussen man 
en vrouw bekend. Je hebt bijvoorbeeld de Bonobo die 
seks heeft in alle standjes en relaties in alle vormen. 
Het meest bekende verbond is er eentje die wij men-
sen over het algemeen ook uitoefenen: monogamie. 
Een goed voorbeeld van monogame relaties in het 
dierenrijk zijn zwanen. Bij zwanen is het bekend dat 
als een van een paar zwanen doodgaat, de ander ook 
kan sterven van liefdesverdriet. Deze Lifeline gaan 
we het niet over zoete zwanen hebben maar over een 
insect dat monogaam is. Het beestje van deze Lifeline 
is de Termiet.

De termieten zijn een groep van twaalf families in-
secten die onder de order isoptera (gelijkvleugeligen) 
werden geschaard. Tenminste, dit was zo tot 2007. 
In 2007 werd met nieuw DNA-onderzoek geopperd 
dat de termieten misschien een suborde waren van 
de Blattodea (kakkerlakken) en dat ze ontstaan waren 
uit kakkerlakachtige voorouders die het vermogen 

ontwikkelden om hout te eten. Dit is nog steeds niet 
door de hele wetenschappelijke community geac-
cepteerd. Zoals al in de inleiding staat zijn termieten 
monogaam. Sommige soorten hebben een koning en 
koningin en andere soorten een paar. De koningin 
heeft niet zoals bij bijen of mieren kortstondige af-
faires maar levenslange relaties. Soms brengt een 
termietenpaartje jaren later nog nieuwe termieten 
voort. Dat kunnen ze lang volhouden aangezien 
een termietenkoningin wel tot vijftig jaar oud kan 
worden. Het is daarmee ook ruim het langstlevende 
insect. Als de productie van eitjes eenmaal op gang 
is geholpen kan het rap gaan. De koningin zwelt na 
bevruchting op tot wel 300 keer haar eigen omvang. 
Een gemiddeld termietenkoningin produceert on-
geveer 1000 eitjes per dag maar de koningin van de 
soort Odontotermes obesus legt elke seconde een ei 
en kan er meer dan 80.000 per dag uitpoepen. Door 
het snel produceren en lang doorgaan vormt de totale 
biomassa van alle termietensoorten bijna 10% van de 
gehele biomassa op aarde. Dit brengt echter ook een 
nadeel met zich mee, aangezien termietenscheetjes 
11% van de methaanuitstoot wereldwijd voor rekening 
nemen. Hiermee staan ze op een tweede plaats qua 
broeikasgasuitstoot achter onze koeien en schapen.

Door Ties van Wijk

Sch
oonfam

ilie

DE TERMIET
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Verplichte nummers

Schoonfamilie krijg je met een strik eromheen 
bij, daar kies je niet voor, daar trouw je niet mee. 
Je bent niet met hen opgegroeid en je hebt hen niet 
ontmoet op een onvergetelijke avond in de stad. Het 
zijn daarom niet per se mensen die jou liggen. Toch 
behoor je elkaar te behandelen als familie, ga je bij 
elkaar op bezoek, zit je gezamenlijk rondom de kerst-
boom en smeer je samen toastjes voor gasten. Het 
hoogtepunt vindt plaats tijdens de 80-jarige verjaar-
dag van oma, dezelfde dag waarop Ajax-Feyenoord 
wordt gespeeld. Op een nummer van ABBA sta je 
zojuist ingestudeerde pasjes te maken en zing je vanaf 
papier een tekst die net niet past op de melodie. Je 
doet gezellig mee, doet voorkomen alsof het een fan-
tastisch leuke dag is, wat ben je blij met jouw gratis 
verkregen schoonfamilie!

Viva.nl

Viva.nl weet waarom het in het algemeen niet 
botert met de schoonfamilie. Volgens een forum op 
de site zijn er meerdere redenen voor aan te wijzen. 
Door jouw toetreding in het gezin komen de verhou-
dingen bijvoorbeeld anders te liggen. Plotseling zijn 
de ouders niet meer de belangrijkste persoon in het 
leven van hun zoon of dochter. Ouders zijn hierop niet 

goed voorbereid, dat geeft frictie. Schoonfamilie kan 
ook oppervlakkig zijn. Ze zijn slechts geïnteresseerd 
in jouw carrière en hoeveel centjes op de plank komen 
tijdens die carrière. Verder praten ze alleen maar over 
henzelf of over eigen kinderen en hebben ze altijd de 
neiging zich overal mee te bemoeien: ze hebben het 
allemaal net iets meer of net iets beter. 

Gelukkig noemt hetzelfde forum een aantal onder-
werpen om een gesprek over te voeren met schoonfa-
milie, zodat je toch de tijd doorkomt. Onderwerpen 
die genoemd worden zijn: het WK, het weer, de ge-
zondheid van ome Henk, komende vakanties, vakan-
ties die al geweest zijn en vakanties die je al gemaakt 
hebt. Concluderend, gesprekstof in overvloed om de 
tijd door te komen. Kortom ik mag van geluk spreken 
dat ik naar Londen ben geweest, en Ajax-Feyenoord 
is gespeeld op 25 januari.

Termieten hebben hun eigen vee en moestuintjes. 
Er zijn blinde werkers die hout eten en daarna via 
hun mond of kont de rest van de populatie voeden. 
Soms leggen ze hun uitwerpselen in raten waarna er 
schimmels op groeien. Deze schimmels zorgen voor 
een buffer van voedzame eiwitten voor tijdens het 
droge seizoen.

Maar het meest bijzondere aan dit beestje is niet 
eens de termiet zelf maar vooral de plek waar die 
woont. Een termietenheuvel is verreweg het meest in-
gewikkelde bouwwerk dat niet door mensen gemaakt 
is. Een termietenheuvel zit zo vernuftig in elkaar dat 
menig architect daar nog een puntje aan kan zuigen. 
De buitenste laag kan wel acht meter hoog zijn en 
beschermt het nest tegen felle zon. Daarnaast fun-
geert het ook nog als airconditioning die de warmte 
en koolstofdioxide van het nest vervangt door verse 
frisse lucht. Op deze manier blijven de schimmelcul-
turen op de juiste temperatuur. Een soort termieten 
(Coptotermes formosanus) rookt zelfs zijn nest af 
en toe uit met het uiterst giftige stofje naftaleen om 
mieren en draadwormen te verdrijven. Hoe ze dit 
doen is tot heden nog niet bekend. 

Dit beestje zorgt elk jaar voor vijf miljard aan 
schade in Noord-Amerika maar is ook de voornaam-
ste voedselbron voor bepaald inheemse stammen in 
de Amazone. Ik durf dan ook deze monogame alles-
etende mini-architectjes met een gerust hart in de 
lijst van bijzondere beestjes te zetten.

9GLV Idun
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Je kunt het bijna zo gek niet bedenken wat betreft ecologische 
niche of er is wel een bacterie soort blij mee. Dit is het verhaal 
hoe zo een microbiologische curiositeit de basis ging vormen 
van een industrie die uit afval waardevolle producten maakt op 
een millieuvriendelijke manier. Het verhaal van het onderzoek 
naar bacterien die van het giftige koolmonoxide het prachtige 
ethanol maken.

In 1934 ontdekte Groninger Klaas Tammo Wieringa in zijn 
lab in Wageningen dat koolstofdioxide en waterstofgas verdwe-
nen als je ze langere tijd incubeerde boven verse aarde (in het 
donker). Dit gebeurde niet bij gesteriliseerde aarde, de conclusie 
was voor de hand liggend, een organisme met een uniek meta-
bolisme moest het veroorzaken. Hij isoleerde de bacterie die 
verantwoordelijk was voor dit proces. De bacterie bleek ook te 
kunnen groeien op andere substraten en produceerde acetaat 
wat het medium verzuurde, vormde sporen, was strikt anaeroob 
en gedijde het beste onder reducerende omstandigheden. De 
bacterie leek een Clostridium (sporevormend, anaeroob, Gram 
positief) en werd Clostridium aceticum gedoopt1,2. Hoewel deze 
vorm van chemolithoautotrofi e interessant werd gevonden door 
microbiologen gebeurde er verder geen onderzoek en de buisjes 
met sporen die Wieringa rondstuurde bleven dicht zitten bij de 
ontvangende onderzoekers. Iedereen ging er voor bijna 50 jaar 
vanuit dat zijn isolaten verdwenen waren.

In 1942 werd een op het eerste gezicht obligaat heterotrofe 
Clostridia (Moorella thermoacetica) geisoleerd die uit een mo-
lecuul glucose drie moleculen acetaat kon vormen3. Onder 
de bekende vormen van metabolisme was dat onmogelijk en 
diverse onderzoekers hebben hun levenswerk gemaakt van het 
ophelderen van dit nieuwe metabolisme2. Het bleek dat deze 
organismen (het bij de glucose afbraak gevormde) koolstofdi-
oxide (weer) opnamen in hun metabolisme via een bijzonder 
mechanisme, de zogenaamde reducerende AcetylCoA -pathway 
of Wood-Ljungdahll (W-L) pathway (naar de twee belangrijkste 
onderzoekers). Toen het metabolisme eindelijk was opgehelderd 
(eind jaren tachtig) realiseerde men zich dat deze organismen in 
principe ook autotroof moesten kunnen groeien op koolstofdi-
oxide en waterstofgas.

Er werden al snel nieuwe soorten gevonden met die zelfde 
Wood-Ljungdahl pathway en vele bleken ook autotroof te kunnen 
groeien op koolstofmonoxide (plus natuurlijk de gebruikelijke 
mineralen). Door hun acetaat productie werden organismen met 
een W-L metabolisme acetogenen genoemd. Er werd gehypo-
thetiseerd dat de W-L pathway de vroegste vorm van autotrofe 
koolstoffi  xatie is geweest en dat een aantal van de eerste orga-
nismen dus al acetogenen waren. Als kers op de taart werd bij 
het opruimen van een vriezer een buisje van Wieringa’s orginele 
sporen gevonden en ze bleken nog weer tot leven te wekken. 
Clostridium aceticum bleek (nu niet geheel verrassend meer) de 
W-L pathway te gebruiken.

Nu, 80 jaar na Wieringa’s ontdekking, worden acetogene bac-
terien populair in de microbiologie. Een aantal van deze soorten 
blijkt namelijk naast acetaat ook nog andere waardevolle stoff en 
te produceren zoals ethanol,  2,3-butaandiol en butanol. Door 
hun vermogen om te kunnen groeien op industriele afvalgassen 
of gassen die van afval gemaakt kunnen worden (CO2, H2 & 
CO) kunnen we van afval waardevolle producten maken en zo 
een belangrijke bijdrage leveren aan een verlaging van uitstoot 
van broeikasgassen. Een jong bedrijf als LanzaTech maakt uit 
het afvalgas van hoogovens  (voornamelijk CO en CO2) ethanol 
op industriele schaal met behulp van de acetogene Clostridium 
autoethanogenum.

Het probleem voor de industrie is dat deze organismen niet 
geëvolueerd zijn om grote hoeveelheid waardevolle producten 
als ethanol te maken maar om zoveel mogelijk nakomelingen te 
krijgen. Door ons onderzoek op de Universiteit van Nottingham 
proberen we dat te veranderen. Onze onderzoeksgroep was al een 
van de wereldleiders in het onderzoek naar diverse Clostridia. 
Aan bijna alle belangrijke clostridia wordt al jaren gewerkt o.a. de 
pathogenen als Clostridium botulinum (produceerd de giftigste 
stof die we kennen: botox), Clostridium diffi  cile (veroorzaker van 
chronische diaree) en de klassieke biotech soort Clostridium ace-
tobutylicum (produceerd ethanol, aceton en butanol uit zetmeel 
en suiker). Twee jaar geleden kwam daar ons onderzoek naar C. 
autoethanogenum bij. 

C. autoethanogenum is een strikt anaerobe bacterie, geiso-
leerd uit konijnen keutels, die zowel hetrotroof op monosa-
cheriden, als chemolithoautotroof op koolstofmonooxide kan 
groeien en o.a. ethanol en butaandiol produceerd. Wij proberen 
de productie van de waardevolle producten te optimaliseren. 
We doen dat door de organismen beter te begrijpen:  onderzoek 
zoals (DNA/RNA)-sequencing, groeien in gas fermentatoren, 
eiwitkarakterisatie, metabolic modeling etc, en door metabolic 
engineering: doelgerichte introductie, verwijderen en veranderen 
van genen / gen expressie. Doordat ze strikt anaeroob zijn,  vrij 
traag groeien, lastig te modifi ceren zijn en voor groeiexperimen-
ten het voor mensen giftige koolmonoxide gebuiken zijn het 
uitdagende maar leuke bacteria om mee te werken. Omdat er nog 
niet heel veel bekend is, valt er veel te ontdekken. En tenslotte 
omdat er nu al commerciele toepassingen zijn die gericht zijn op 
het verminderen van broeikasgassen in de atmosfeer weet je vrij 
zeker dat de resultaten zullen bijdragen aan een betere wereld. 

Bacteriën die koolmonoxide 
eten en alcohol poepen

Door Alumni Bart Pander
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Steke l ig
Door Hennie Godthelp

Uit het leven van een Erinaceus europaeus (egel)
Altijd al benieuwd wat een egel 
zoal meemaakt tijdens zijn of 
haar leven? Kijk dan gauw 
mee in het dagboek van 
egelmeid Prickles.

3 Juni 2014
Net wakker, de zon gaat on-
der. Lekker de hele dag onder 
een stapel bladeren en ander 
plantaardig materiaal liggen 
slapen. Nu op pad, lekker veel 
ritselen in het gewas en snuiven. 
Misschien is dit wel de nacht dat 
ik mijn egelhunk ga tegenkomen. 
Ondertussen ben ik al veel ouder dan 10 
maanden en dus kan ik me al voortplanten. Ik zou graag 
mijn eigen gezin stichten. Gelukkig heb ik nog genoeg 
tijd om rond te scharrelen voor de zon weer opkomt en 
ik een slaapplaats moet zoeken.

7 juni 2014
Eindelijk! Zonet onder de sterrenhemel een mooie 
avond gehad met Stiggy. Ik denk dat ik verliefd ben. 
Stiggy is een echte kerel, wel 31 centimeter lang en zo’n 
1100 gram. Vooral de donkere haren rond zijn ogen zijn 
betoverend. We hebben de hele avond om elkaar heen 
gelopen, voordat we uiteindelijk gingen paren. Wat een 
afknapper, het duurde maar een paar seconden. Ik had 
nog maar net mijn stekels platgelegd voordat Stiggy al-
weer klaar was. Misschien toch niet mijn droomvent. 

28 juni 2014
De adrenaline zit nog in mijn lijf! Wat ben ik geschrok-
ken. Ik lag lekker te slapen, tot ik plots ruw wakker ge-
maakt werd door een hond. Het beest probeerde me te 
bijten. Gelijk opgerold tot een bal en al mijn 7500 ste-
kels opgezet. Dat zal hem leren dacht ik. Ook de stugge 
haren tussen mijn 2 centimeter lange stekels hebben die 
hond geen plezier gedaan. Geluk bij een ongeluk kwam 
er al snel een mens die de hond heeft weggetrokken. Lig 
nu al een tijdje nog  in lichte paniek als een bal opgerold, 
ben bang dat die hond toch terug zal komen. 

12 juli 2014
Zo, alweer vijf weken zwanger. De bevalling kan nu 
ieder moment gebeuren. Stiggy helaas al in geen 
tijden gezien. Het is bij die ene mooie avond ge-
bleven.

14 juli 2014
Net bevallen van zes jongen. Gelukkig niet gelijk 
een nestje van acht. Al mijn egelbaby’s zijn blind en 

kaal op aarde gekomen. Binnen een paar uur echter, 
verschenen de eerste witte stekels al. Dit wordt een 

drukke tijd, al die monden zullen gevoed moeten wor-
den. 

11 augustus 2014
Mijn zes jongen, gaan nu al zelf mee op jacht voor eten. 
Samen vangen we vele slakken, regenwormen en rup-
sen. Het is lastig om ze allemaal in de gaten te houden, 
maar het begint te wennen. 

25 augustus 2014
Wat een treurige dag, vandaag zijn al mijn jongen zelf-
standig. Ze hebben mij niet meer nodig en dus gaan ze 
allen hun eigen weg. Het zal wennen worden om weer 
alleen door alle tuinen te scharrelen. Denk er nu al over 
om volgend jaar misschien opnieuw een nestje te begin-
nen. 

21 november 2014
Net een mooi plekje gevonden waar ik mijn winterslaap 
kan houden, in april of mei word ik wel weer wakker. 
Het is een raar idee dat mijn lichaamstemperatuur 
straks nog maar 5 graden Celsius is, in plaats van 35. 
Volgend voorjaar zal ik weer veel moeten eten om op 
gewicht te komen.

17 mei 2015
Nog niet zo lang uit mijn winterslaap. De lente kwam dit 
jaar pas laat op gang. Deze zomer maar eens kijken of ik 
dit keer echt de liefde van mijn leven ga tegenkomen...

15 juli 2014
Een fotoshoot met mijn kindjes gehad. 
Een mooi aandenken voor later. Het zal 
niet lang meer duren voordat hun witte 
stekels vervangen worden. 
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Ouder is Wijzer?
Door Aline Joustra

Doet jouw oudere broer of zus het beter op school? Lijkt 
het alsof hij/zij altijd alles wat jij doet overschaduwt? 
Relax, het ligt niet aan jou! Het is de schuld van je 
ouders!

Ma en pa zijn gewoon wat minder streng met hun 
later geboren kroost. Ten minste, dat zeggen economen 
Joseph Hotz en Juan Pantano naar aanleiding van 
hun onderzoek: “Strategic parenting, birth order and 
school performance”. Zij onderzochten in 2013 het 
verband tussen geboortevolgorde en schoolresultaten. 
Zij concludeerden dat oudste kinderen de strengste 
opvoeding krijgen en als gevolg daarvan betere 
schoolresultaten. 

Natuurlijk is het vrij kort door de bocht om naar 
aanleiding daarvan meteen te zeggen dat het oudste 
kind dus het slimst is en er zullen veel mensen zijn die 
het er niet mee eens zijn. Je zou denken, “oefening baart 
kunst”,  ook met het opvoeden van kinderen. Ouders 
worden na hun dertigste vaak welvarender, waardoor 
er meer en betere opvoedmiddelen beschikbaar zouden 
moeten zijn. Je zou dan toch zeggen dat de jongste 
kinderen de betere opvoeding krijgen? 

En wat betekent het nou om het slimst te zijn? Is het 
dat je betere cijfers haalt dan je zusje? Of dat je beter 
kunt communiceren dan je broertje? 

Wetenschappers gaan uit van het eerste. Uit 
internationale enquêtes naar geboortevolgordes en 
gedrag blijkt dat eerstgeborenen 
over de hele wereld hogere 
IQ’s hebben, betere resultaten 
behalen op school en over het 
algemeen in de ogen van hun 
ouders meer talentvol zijn. 

Natuurlijk hebben een aantal 
wetenschappers een aantal 
verschillende theorieën over dit 
fenomeen. 

1 Verdeelde-aandacht-theorie: De meeste ouders 
willen een gelijke hoeveelheid aandacht schenken aan 
ieder kind. Dit klinkt wel logisch, totdat je bedenkt dat 
het oudste kind een tijdje alleen is geweest. Een tijdlang 
kreeg het oudste kind dus de onverdeelde aandacht. Na 
de geboorte van een tweede kind wordt die aandacht 
echter gehalveerd, en met een derde kind krijgt ieder 
nog maar een derde van de aandacht. Dus terwijl de 
ouders streven naar gelijkheid, krijgen de kinderen 
gedurende hun leven niet evenveel aandacht.

2 Confluence model: Een theorie die teruggaat 
naar de jaren 70 is dat het intellect van kinderen 
gelijkmatig ontwikkelt met de intellectuele omgeving 
van zijn/haar huis. In een huis met alleen volwassenen 
zal het kind dus ook meer naar het niveau van de ouders 

neigen, terwijl in een huis met vier of vijf kinderen het 
volwassen intellect vaak ver te zoeken is. De jongere 
kinderen worden dus in een kinderachtigere omgeving 
grootgebracht.

3  Veel onderzoeken wijzen uit dat je dingen sneller 
leert als je ze moet uitleggen. Onderwijzen de sleutel is 
tot het begrijpen. Dit geldt volgens de niemand-te-leren 
theorie. Oudere broers en zussen hebben de kans hun 
jongere broertjes/zusjes nieuwe dingen bij te brengen. 
Zíj hebben thuis echter niemand die van hun wijsheden 
kan leren.

4  De luie-ouder-theorie: Het idee is dat ouders 
bij hun eerste kind ontzettend bang zijn om hun eerste 
zelfgemaakte mensje te verknoeien, waardoor zij extra 
hun best doen om deze goed op te voeden. Tegen de tijd 
dat het tweede of derde kind arriveert zijn ze echter een 
stuk luier geworden.

5  De laatste theorie, is een vergelijking met evolutie. 
Ieder kind wil graag de aandacht van de ouders, maar 
doen dit op verschillende manieren, waardoor een soort 
niches ontstaan. Het ene kind is erg goed in sporten, 
de ander is heel creatief en weer een ander is een kei in 
studeren. Het voordeel dat het eerste kind dan heeft, is 
dat die als eerste zijn niche uit mag zoeken. 

Ik denk dat ik de laatste wel een mooie theorie vind. 
Naar mijn inzicht gaat deze er namelijk vanuit dat de 
een niet per se slimmer is dan de ander, maar beter is in 
andere dingen dan zijn jongere broertje of zusje. Want 
een onvermijdelijk probleem is de vraag: wie beslist 
wat slimmer is? Natuurlijk kun je een ontzettend hoog 
IQ hebben, maar dat betekent niet dat je normaal kunt 
functioneren. En het niveau waarop je studeert wil ook 
niet alles zeggen. Er zijn vast genoeg oudste broers en 
zussen die genoeg fouten maken om niet meteen als de 
“slimste” bestempeld te worden. Dus ouder is wijzer? Ik, 
als oudere (en dus wijzere) zus, weet het niet.

“Wat 
betekent 
het om het 
slimst te 
zijn?”
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Drie ouders
Door Romy Bezemer

Mitochondriën zijn verantwoordelijk voor de aanmaak 
van 90% van de energie die het lichaam nodig heeft. 
Wanneer deze organen niet meer goed werken wordt 
er minder energie in de vorm van ATP aangemaakt 
in de cel, met beschadiging en celdood tot gevolg. Als 
dit proces zich verder verspreidt en meerdere cellen 
aantast, kan het leiden tot falen van grotere systemen 
zoals de hersenen, de lever, het hart, de nieren en de 
skeletspieren. 
Aangezien de mannelijke zaadcel zijn mitochondriën 
verliest bij de bevruchting, erft mitochondriaal DNA 
uitsluitend over via de moeder. Hierdoor kunnen  
mitochondriale aandoeningen ook alleen van moeder 
op kind overgedragen worden. 

ATP wordt in de mitochondriën aëroob gegenereerd 
door de afbraak van pyruvaat, hetgeen juist het 
probleem vormt in mitochondriële ziekten. Doordat 
pyruvaat niet meer afgebroken kan worden, vindt er 
buiten de mitochondriën afbraak van lactaat plaats om 
zo toch nog energie te verkrijgen.  

Bij het diagnosticeren van mitochondriale aandoeningen 
wordt daarom als eerst gekeken naar de hoeveelheid 
lactaat, pyruvaat en CPK in urine. Daarnaast kan ook 
een spierbiopsie worden gedaan om de aanmaak van 
ATP in de mitochondriën te meten. Toch is een diagnose 
moeilijk te stellen omdat de klachten vaak aspecifi ek 

zijn en kunnen lijken op een vermoeidheidssyndroom. 
Zeker bij volwassenen is dit het geval, zij kampen in de 
meeste gevallen met algemene vermoeidheid, spierpijn, 
spierkrampen en spierzwakten. Bij kinderen zijn er 
meer neurologische klachten, wat een diagnose stellen 
makkelijker maakt. 

Momenteel is er nog geen behandeling die mitochondriale 
aandoeningen geneest en daarnaast is het moeilijk om 
prenataal onderzoek te doen naar het voorkomen van de 
aandoening bij foetussen. Een nieuwe focus is daarom 
de ‘Three Parent In Vitro Fertilization’, ofwel TPIVF. Dit 
houdt in dat de kern van de eicel van de moeder met de 
mitochondriale ziekte in het cytoplasma, geplaatst wordt 
in een eicel waar de kern uit gehaald is. De kern van de 
moeder wordt dus in een eicel geplaatst met gezond 
mitochondriaal DNA. Hierna kan deze eicel bevrucht 
worden. Na deze bevruchting bevat deze cel genetisch 
materiaal in de kern wat alleen afkomstig is van de twee 
ouders. Een andere methode is het injecteren van gezond 
mitochondriaal DNA afkomstig van een donoreicel in 

de eicel met de aangetaste mitochondriën. 
Op deze manier kunnen mitochondriale 
ziekten in het embryo, maar ook in komende 
generaties, voorkomen worden. 

Ondanks dat de kern alleen de genetische 
informatie van de ouders bevat en het 
mitochondriale DNA van de donor maar 1% 
bijdraagt aan de genen van het kind, hebben 
kinderen die op deze manier verwekt worden 
DNA van drie identifi ceerbare ouders. Dit 
is de reden dat deze techniek tot nog toe in 
elk land, met uitzondering van Engeland, 
verboden is. Eén van de bezwaren is dat 
de genetische modifi caties overgedragen 
worden op volgende generaties en daarbij 
vindt een groot deel van de mensen het niet 
gepast om embryo’s puur voor onderzoek 
naar deze techniek te gebruiken. Daarnaast 
zijn er ethische aspecten. Men is nog niet 
op de hoogte van de emotionele impact 
op het leven van een kind dat offi  cieel 
drie ouders heeft, of van de impact op zijn 
identiteitsgevoel.  

Three Parent In Vitro Fertilization is 
een veelbelovende manier om een groot deel van de 
mitochondriale ziekten te voorkomen. Onderzoek naar 
de eff ectiviteit van de techniek, de mogelijke gevaren 
bij de ontwikkeling van embryo’s en de bijkomende 
ethische aspecten is nog in volle gang om klinische 
toepasbaarheid in de toekomst te realiseren. 
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Family Facts
Door Hennie Godthelp

Er zijn een heleboel fun facts te be-
denken over families. Laten we eens 
kijken hoe een gemiddeld gezin er in 
Nederland uitziet. Na het lezen van al 
deze feitjes kun je bepalen hoe stan-
daard, of juist niet, jouw eigen fami-
lie is.

Gezinsgrootte

In Nederland zijn er 7,5 miljoen huishoudens, ofwel 
gezinnen. In deze telling zijn echter ook huishoudens 
meegenomen die maar bestaan uit één persoon. De laat-
ste jaren is het aantal gezinnen enorm gestegen. Deze 
stijging zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat men 
o.a. steeds later relaties aangaat en er steeds meer men-
sen gaan scheiden. Door een scheiding ontstaan twee 
gezinnen. Ook krijgen vrouwen gemiddeld gezien steeds 
minder knderen en dat op een steeds latere leeftijd. De 
stijging in het aantal gezinnen zorgt ervoor dat de ge-
middelde gezinsgrootte juist daalt. 

Gemiddelde gezinsgrootte 2014
2,20 mensen per gezin
Gemddelde gezinsgrootte 1975

3,20 personen per gezin Achter-
naam

Eén van de meest prominente dingen die jou verbindt 
aan je familie is je achternaam (vanwege dezelfde reden 
dan ook wel familienaam). Kijk gauw verder of die van 
jou de Nederlandse top 10 van meest voorkomende ach-
ternamen haalt! Deze top 10 is gebaseerd op de gemeen-
telijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van 
2007.

Achternaam      Aantal naamdragers 
1. de Jong   86534
2. Jansen   75698
3. de Vries   73152
4. van de(n/r) Berg 60135
5. van Dijk   57879
6. Bakker   56864
7. Janssen   55394
8. Visser   50929
9. Smit   43498
10. Meijer/Meyer  41497

Zouden Jansen en Janssen echter tot ‘‘dezelfde’’ ach-
ternaam gerekend worden, dan zou dit de onbetwiste 
nummer 1 achternaam van Nederland zijn.

Voor meer informatie over je achternaam, zoals de ver-
spreiding over Nederland en het aantal naamdragers, 
surf je snel naar:
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

Aantal kinderen per gezin

In ongeveer 33% van alle gezinnen in Nederland wonen 
op dit moment kinderen. Gemiddeld gezien is het aantal 
kinderen per gezin 1,7. Dit getal weerspiegelt uiteraard 
het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt. Een 
gezin met twee kinderen is erg populair in Nederland.

Je hebt meer kans op een broer(tje) dan op een zus(je), 
omdat er in Nederland net iets meer jongens dan mei-
den georen worden (51%).

Latijn: Familia

In de biologie is een familie een van de belangrijkste 
taxonomische rangen, na soort en geslacht. Een familie 
omvat één of meer geslachten die elk één of meer soor-
ten bevatten. 

Defi nitie familie

Een familie is een groep personen waarmee men direct 
of indirect door middel van één of meer ouder-kind-
relaties is verbonden.
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H   w it W   rksH   w it W   rks
Door Jasper Stinenbosch en Aline Joustra

Wanneer je in Frankrijk weer eens zo’n 
lekkere “escargot”, vaak bedolven onder 
de knofl ook, naar binnen werkt komt 
toch altijd een vraag naar boven. Ten-
minste, als je het Sagrijnslakje (Helix 
aspersa) uit zijn huisje weet te pulken. 
Je vraagt je dan af, wat eet ik nu eigen-

lijk? Om deze vraag te beantwoorden is een kleine 
les slakkenanatomie nodig. De Helix aspersa valt 
onder de klasse Gastropoda (slakken) van de stam 
Mollusca (weekdieren). Deze klasse slakken heeft 
een huisje, opgebouwd uit kalk, dat meegroeit met 
de slak. De grootte van de windingen van dit huisje 
neemt logaritmisch toe. Aan de buitenkant van de 
slak bevindt zich een lange gespierde voet, waar de 
slak zich mee voortbeweegt. Deze voet gaat door van 
de achterkant tot aan de voorkant. Aan de voorkant 
van de slak, waar tentakels te zien zijn die de ogen 
van de slak dragen, bevindt zich ook de hersenknoop 
en de mond. Bij de mond begint het verteringsstel-
sel natuurlijk. Dit verteringsstelsel gaat vanaf de 
mond naar het midden van de slak en vervolgens 
het huisje in, waar de organen van de slak zich be-
vinden. In het huisje bevinden zich de volgende or-
ganen: een hart, een long, een nier, een alvleesklier 
met een lever en zijn darmen. En dan is natuurlijk 
het eerste wat je denkt: Maar waar bevindt de anus 
zich dan? Oftewel, hoe poept een slak? De anus be-
vindt zich niet zoals bij ons aan de achterkant, maar 
aan de voorkant in het huisje. De afbeelding van de 
Sagrijnslak verklapt het al een beetje, een slak poept 
over zijn rug of “hoofd” heen!

Hoe poept een slak?

!

Heb je zelf nog een leuke vraag? 
Mail hem naar redactie@idun.nl 
en waarschijnlijk zie je hem, 
beantwoord en al, terug in de vol-
gende Lifeline!

Als dieren, planten en andere organis-
men doodgaan, vergaan hun lichamen 
meestal helemaal. Maar heel soms, als 
de omstandigheden precies goed zijn, 
worden ze geconserveerd als fossielen. 
Er zijn verschillende processen waar-
door fossielen gevormd kunnen worden. 

De meest voorkomende vorm van fossilisatie heet 
permineralisatie, of verstening. Nadat de zachte 
weefsels van een organisme zijn vergaan, worden de 
harde delen – voornamelijk botten – achtergelaten. 
Water sijpelt dan de resten in, en de mineralen die 
daarin opgelost zijn dringen de botten binnen. Daar 
vormen die mineralen kristallen, die ervoor zorgen 
dat de overblijfselen van het organisme samen met 
het omliggende sedimentgesteente verharden. Een 
veelvoorkomende variatie op deze vorm is vervan-
ging. Hierbij worden de botten van het organisme 
compleet opgelost en vervangen door mineralen.

Het kan ook zijn dat je fossielen tegenkomt die 
nog hun huid en zachte weefsels hebben, maar dit 
is heel zeldzaam. Dit gebeurt door middel van be-
vriezen, uitdrogen of bedolven worden door teer of 
hars. Een bekend voorbeeld hiervan is bijna perfect 
geconserveerde mammoet Yuka die in 2010 op de 
arctische kust van Rusland is gevonden.

Hoe fossiliseren 
dingen??

!

?
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Bijzondere vrienden in het dierenrijk
Door Bas van Boekholt

Het dierenrijk is hard. Een van de kernpunten van de 
evolutietheorie is dat niet elke soort overleeft en dat 
het dus vechten voor je eigen survival is. Dit is voor 
veel soorten een strijd in hun eentje of misschien met 
soortgenoten. Als er een relatie tussen twee soorten is, 
is het vaak competitie of predator-prooi-relatie. Maar 
gelukkig zijn er ook uitzonderingen op deze regel. Dit 
artikel gaat over de bijzondere relaties waarbij twee 
verschillende soorten elkaar helpen om samen beter uit 
te komen. Dit wordt ook wel mutualisme genoemd. Een 
bekend voorbeeld van zo’n relatie is het loodsmannetje 
en de haai. Het loodsmannetje blijft in de buurt van 
de haai en voedt zich met de parasieten die op de haai 
groeien. Het loodsmannetje heeft zijn eten en de haai 
heeft geen last meer van de parasieten.

Groeien en gegeten worden
Dat sommige insecten het beroep van boer hebben 

overgenomen heb je al gelezen in het rubriek Bas en zijn 
beestjes. Maar sommige mierensoorten hebben het nog 
een stapje verder genomen. Deze mierensoorten, ook 
wel bekend als fungus-growing ants, leven volledig rond 
een schimmelcultuur. De mieren voeden, verzorgen 
en beschermen deze culturen. In ruil daarvoor 
groeien de schimmelculturen bepaalde uitsteeksels 
vol voedingstoffen die gongylidia heten. Vaak is een 
bepaalde schimmelsoort gekoppeld aan een bepaalde 
mierensoort. De …. Soort is zelfs zo afhankelijk van 
de mieren dat deze schimmel nog nooit buiten een 
mierenkolonie is aangetroffen. Als een mierenkoningin 
een nieuwe kolonie gaat beginnen neemt ze vaak een 
reproductief stuk schimmel mee om op haar nieuwe 
plek al gelijk een hoop schimmel te beginnen.

De zeemol en zijn blindegeleidevis 
De pistoolgarnaal is een echte werker, hij heeft 

oneindig veel energie en scharen die de helft van zijn 
lichaamslengte beslaan. Deze scharen gebruikt hij dan 
ook om mooie tunnels te maken. Helaas is deze garnaal 

ook stekeblind. Maar daar heeft hij iets op gevonden: 
De gobyvis. Deze vis blijft bij de ingang op wacht staan 
voor predatoren terwijl de garnaal bezig is zijn tunnel te 
maken. In ruil hiervoor maakt de garnaal zijn holletje 
groot genoeg om beide in te schuilen als er een grote 
vis voorbij zwemt. Als de vis en garnaal buiten zijn dan 
hebben ze altijd contact. De garnaal houdt te allen tijde 
een van zijn voelsprieten op de vis. 

Stank voor dank
De Nepentes rajah is de grootste vleesetende plant 

ter wereld. Deze 
bekerplant kan een 
val creëren van 41 cm 
hoog en een diameter 
van 20 centimeter. 
Lang werd gedacht 
dat deze plant zo 
groot is geworden in 
de evolutie om meer 
en grotere prooien 
te vangen. Vooral 
omdat vaak keutels 
van bosspitsmuizen 
in de val lagen. 
Recent onderzoek 
geeft een heel ander 
gezichtspunt. Het is 
de plant juist om de 
keutels te doen. De 
plant smeert de rand 
van de val in met 
nectar. De bosspitsmuis die dol is op nectar klimt op de 
rand om bij de nectar te kunnen. Terwijl de muis lekker 
zit te smikkelen schijt hij in de val. Die keutels worden 
vervolgens weer verteerd wordt door de plant. Zo heeft 
de muis zijn toilet en de plant zijn avondeten.

Dinertje voor twee
Op de savanne van Afrika leeft de honingdas. De 

honingdas is een echte badass. Ondanks dat hij veel 
kleiner is, valt dit roofdier regelmatig leeuwen aan 
en deinst hij niet terug om een giftige slang te eten. 
Deze marterachtige houdt echter net zoals veel andere 
dieren verschrikkelijk veel van honing. Het vinden van 
bijennesten is alleen nog een stapje te moeilijk voor de 
honingdas, maar hierbij komt zijn vriend om de hoek 
kijken: de honingwijzer. Dit kleine vogeltje doet wat zijn 
naam al zegt. Hij wijst de das naar een bijennest en laat 
hem het zware werk doen. De das breekt met zijn sterke 
poten het nest open en heeft geen last van de bijen door 
zijn dikke vacht. Samen smullen ze vervolgens van de 
gouden schat.
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Waarom
Door Bas van Boekholt

mannensekswillen &vrouwenliefdenodig hebben
Door Frederike Menage

Of je nou single bent of gelukkig getrouwd, vrijwel 
iedereen zal beamen dat miscommunicatie tussen 
man en vrouw voor veel onnodige ellende bij 
partners en families zorgt. Allan & Barbara Pease 
behandelen de verschillen tussen mannen en 
vrouwen op het gebied van seks en liefde in het 
boek ‘Waarom mannen seks willen en vrouwen 
liefde nodig hebben’.

Anatomische verschillen
Twee onderzoekers Fisher en Brown analyseerden 
meer dan 3000 hersenscans van studenten die keken 
naar een foto van de persoon waar ze op dat moment 
stapel verliefd op waren. Bij vrouwen was de nucleus 
caudatus en het septum actief, bij mannen onder andere 
de visuele cortex. Dus waarbij vrouwen hersengebieden 
actief worden die betrokken zijn bij aandacht, emotie, 
en geheugen, wordt bij mannen het zicht en de seksuele 
opwinding geactiveerd. Daarom houden mannen ook 
zo van naar vrouwen kijken en wordt bij de vrouw het 
geheugen actief bij het zien van een man.

Dat voor mannen seks alleen maar seks kan zijn, is ook 
te verklaren door een verschil in de hersenstructuur. De 
anterior commissure, de verbinding tussen de linker- 
en de rechterhersenhelft, is bij mannen 12% kleiner 
dan bij vrouwen. Ook bevat het corpus callosum 30% 
minder verbindingen bij mannen. Mannen zijn beter in 
staat dingen gescheiden van elkaar te zien en kunnen 
zich intensiever op een afzonderlijke taak focussen 
dan vrouwen. Dit is waarschijnlijk één van de redenen 
waarom een man dus seks kan hebben met een vrouw 
die hij niet leuk vindt (iets wat onbegrijpelijk is voor de 
meeste vrouwen). 

Verschillende verlangens
Het is dan ook niet verrassend dat als het om 
verlangenlijstjes qua partnerkeuze gaat, vrouwen één 
lijstje hebben en mannen twee. Het lijstje van de vrouw 
is consequent de volgende: 
1. Persoonlijkheid 2. Humor 3. Gevoeligheid 
4. Intelligentie 5. Goed lichaam 
De man heeft er twee, een korte- en langetermijnlijstje. 
Het langetermijnlijstje komt redelijk overeen met die 
van de vrouw: 
1. Persoonlijkheid  2. Aantrekkelijkheid  3. Intelligentie 
4. Humor  5. Goed lichaam 
Het kortetermijnlijstje is echter een beetje afwijkend:
1. Aantrekkelijkheid  2. Goed figuur  3. Borsten  4. Billen 
5. Persoonlijkheid

Als een blonde stoot schaars gekleed een avond wild 
gaat dansen in de kroeg, zal zij geen moeite hebben 
met het vinden van een geschikte sekspartner. Echter, 
deze tactiek is niet aan te raden als ze de man van haar 
dromen wil ontmoeten. 

Het vrouwenlijstje impliceert dat een vrouw opzoek 
is naar een succesvolle man, die in staat is haar goed 
bij te staan bij het opvoeden van het nageslacht. Dat 
is uiteindelijk waar de basale liefde om draait, genen 
doorgeven. De top vijf wat vrouwen van hun partner 
willen is dan ook liefde, trouw, hartelijkheid, het aangaan 
van verbintenis en tot slot opleiding en intelligentie. 

Veranderende maatschappij
Vanuit de historie is dit goed te verklaren. Vrouwen 
waren tot de emancipatie in de jaren ‘70 volledig 
afhankelijk van en onderdanig aan de man. Sinds 
vrouwen onafhankelijker van de man zijn en het 
huwelijk minder maatschappelijke waarde heeft, neemt 
het aantal scheidingen dan ook drastisch toe. Vrouwen 
hebben meer eisen naar de man toe, iets wat de mannen 
erg verward. Waar de man door de eeuwen heen de 
vrouw simpelweg kon verleiden door te laten zien hoe 
goed hij kon jagen, moeten hij nu bijvoorbeeld ook 
goed kunnen luisteren naar de emoties van de vrouw. 
Mannen willen echter nog steeds hetzelfde: seks, daarna 
basale zorg, bemind worden en op de eerste plaats staan 
en tot slot tijd voor zichzelf hebben. Deze verschillende 
verwachtingen zorgen nogal eens voor botsingen en 
onbegrip tussen man en vrouw. 

Waar dit eerst in een huwelijk werd geaccepteerd, 
sneuvelen sinds de geëmancipeerde maatschappij 
veel huwelijken hierdoor. Een gebrek aan trouwe 
liefde is niet goed voor de mens. Volgens het boek 
leven getrouwde mensen langer dan alleenstaanden, 
gescheiden mensen, weduwnaren en weduwnaars. Dit 
komt doordat getrouwde mensen minder stress ervaren 
en consequenter liefde ontvangen, waardoor ze onder 
meer minder snel ziektes ontwikkelen.

Dat liefde en relaties belangrijk zijn voor de mens is 
duidelijk. Dat dit ook verwarring met zich meebrengt 
is misschien nog wel duidelijker. Dit boek biedt veel 
antwoorden en inzichten in de lastige taal der liefde 
tussen man en vrouw. Het is leesvoer wat zeker aan te 
raden is als je jezelf vaak afvraagt waarom hij de wc-bril 
weer niet naar beneden heeft gedaan, of zij weer vraagt 
of haar kont niet te dik is in dit jurkje, terwijl jij al zo vaak 
je waardering hebt geuit over haar perfecte billenpartij.
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Door Romy Bezemer
Boerencake
Heel LifeLine bakt 

De zondag bij ons thuis is niet compleet zonder een bezoekje 
aan mijn opa en oma. Als ik aan die bezoekjes denk, denk ik 
aan de gezelligheid en de leuke verhalen van mijn opa, maar 
vooral ook aan de heerlijke baksels van mijn oma. Ik durf ge-
rust te zeggen dat ik erg gelukkig word wanneer ik bij binnen-
komst versgebakken koekjes aantref, of nog beter: wanneer ik 
mijn oma een zelfgebakken cake uit de oven zie halen. 
Dat dit voor meer mensen het hoogtepunt vormt van familie-
bezoekjes, bleek wel tijdens het brainstormen over de review 
voor deze editie van de LifeLine. Direct stelde een aantal leden 
voor zelf een cake te bakken voor de maandagavond en zo’n 
aanbod werd door de rest natuurlijk niet afgeslagen. Na het le-
zen van deze review weten jullie precies met welk mixje je een 
poging kunt wagen het eeuwenoude familierecept te overtref-
fen en hoe je jezelf immens populair maakt onder familie en 
vrienden. 

Cakemixen
Tijdens de proeverij hebben we van maar liefst vijf baksels 

mogen genieten. Voor de cakes is mix gebruikt van Jumbo 

huismerk (€ 0,75), Demeter Ekoplaza (€ 2,19), Koopmans 
(€ 0,92) , Albert Heijn huismerk (€ 0,85) en Home Made 
(€ 1,49). Aan de mix is alleen toegevoegd wat voorgeschre-
ven werd door de verpakking. Valsspelen door bijvoorbeeld 
vanille-extract of een vleugje kaneel toe te voegen was, om het 
allemaal eerlijk te houden, ten strengste verboden. 

Uiterlijk van de cake
Niet alleen zijn de cakes getest qua smaak, maar ook het 

uiterlijk van de cake is onder de loep genomen. De cake van de 
Jumbo had een doff e korst en zag er niet mooi uit, maar was 
daarentegen wel goed snijdbaar. Demeter Ekoplaza scoorde 
goed met een mooie goudbruine korst en een smakelijk uiter-
lijk. De cake van Koopmans had een wat vettig uiterlijk met 
een zachte goudbruine korst, terwijl die van de Albert Heijn 
er juist droog uitzag met een stevige, knapperige korst. Het 
kritische oog van de jury vond dat deze cake er ‘ambachtelijk’ 
uitzag, extra belangrijk wanneer je de cake wil serveren voor 
vrienden en familie. De mix van Home Made zorgde voor een 
cake die veerkrachtig was met een plakkerig voorkomen. 
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 Albert 
Heijn Jumbo Ekoplaza Koopmans Home Made

Aline 6,0 7,0 7,5 6,5 8,0

Hennie 6,5 7,0 7,0 5,0 6,5

Jorrit 7,0 7,5 6,5 7,5 8,0

Lars 6,2 5,0 5,8 7,0 7,6

Ties 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5

Gemiddeld 
cijfer 6,3 6,6 6,8 6,8 7,7

Uitslag
Ondanks dat de cake van Home Made er plakkerig uitzag, is het met een 7,7 gemiddeld de absolute winnaar van deze review. 

De leden van het testpanel benoemden de vettigheid juist als een voordeel en konden het waarderen dat de cake eindelijk niet zo 
droog was. In plaats van een ‘chemische citroensmaak’ proefden zij een lekkere, zoete cake met een vleugje vanille. 

Het proeven van deze cake ging gepaard met lovende kreten als: ‘Heerlijk!’, ‘Supernice!’ en ‘Dit is mijn favoriet!’. Kortom: een 
echte aanrader. Het slechtst uit de test kwam het huismerk van Albert Heijn. Deze cake werd vooral omschreven als ‘droog’ en 
velen misten de zoetige smaak. Wel werd deze cake gewaardeerd om zijn knapperige korst. 

Boerencake
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Als kind wilde ik wetenschapper worden, ik vond alle natuurwetenschappen 
net zo leuk. Toen ik moest kiezen werd het biologie.  Groningen omdat dat toen 
de beste biologie afdeling van het land had en de beste muziekcultuur had met 
VERA als centrum.

Ik was actief bij de GBC (Groningen Biologen club), heb de muziekcom-
missie opgericht, deed mee aan toneel, hielp bij de organisatie van de fac- en 
alfabetfeesten, buitenlandreizen en de eerste studentencongressen. Deed een 
jaar GBC bestuur, onderwijscommissie, faculteitsraad, DJ-en feesten, optreden 
en oefenen met de  band, diverse horeca banen, studentassistentschappen , 
het schrijven en opzetten van de biologie-examentraining, actief bij de JOVD 
(Jongeren organisatie Vrijheid en Democratie) en nog vele andere kleine klusjes 
daarnaast.  Het was een mooie, drukke en interessante tijd.

Ik had geen haast met het studeren. De vakken die ik volgde deed ik norma-
liter goed en actief mee maar ik deed ook regelmatig een maand geen vakken. 
Ik weet niet of dat tegenwoordig nog kan maar voor mij zijn al deze ervaringen 
leerzaam en nuttig geweest.

Oorspronkelijk wilde ik wetenschapper worden, dat veranderde langzaam toen het masteronderzoek niet 
zo ging als ik had gehoopt. Ik ging om me heen kijken en ging de educatieve master doen. Ik liep stage op 
het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden en heb er nog 7 jaar met plezier gewerkt.

De wetenschap lonkte weer. Jolanda, mijn lief, was haar PhD in Groningen aan het afronden en opzoek 
naar een post-doc. We spraken af dat de eerste van ons die een droompositie kon krijgen dat zou doen en 
de ander moest maar   Twee jaar geleden begon ze als post-doc in Nottingham. 

Ik ging e-mailtjes versturen naar onderzoeksgroepen in de buurt van Nottingham, waarin ik schreef over 
mijn ambitie en mijn interesse in hun werk en vroeg of ik langs mocht komen voor een bezoekje aan hun lab. 
Het contact was vanaf het begin af aan laagdrempelig voor beide partijen. Het leverde me een aantal leuke 
bezoekjes, goede contacten en een PhD op. 

Nu werk ik als PhD-student aan Clostridium autoethanogenum en Clostridium ljungdahlii, strikt anaerobe 
bacteriën die heterotroof op diverse koolstofbronnen kunnen groeien en chemolithoautotroof op koolmo-
noxide of een mengsel van kooldioxide en waterstof. Ze kunnen worden gebruikt om van afvalstoff en bio-
brandstoff en te maken. Iemand die wil helpen en bij ons hun tweede masteronderzoek wil doen is welkom.

Email: mrxbp@nottingham.ac.uk  Twitter: @bartpander  Laat weten wat je ervan vond: #BartPander

Alumni aan het woord 
Bart Pander 

Bart  Pander (35) is PhD-student aan de universiteit van Nottingham in Engeland. Hij woont 
daar samen met Jolanda en hun dochtertje Hanna (11 maanden).

Lijkt het je leuk om het Lifeline team te versterken en een 
bijdrage te leveren aan het blad van Idun? Binnen de com-
missie hebben we verschillende functies: je kunt er voor 
kiezen om je volledig op artikelen schrijven te richten. 
Niet zo’n schrijfwonder? Geen zorgen, je kunt er ook voor 
kiezen om juist alleen aan de slag te gaan met de lay-out. 
De eindredactie focust op artikelen die al klaar zijn en 
levert daar dan inhoudelijk en grammaticaal feedback.  

Interesse? Stuur een maitlje naar redactie@idun.nl

De zoekt nieuwe leden!

Lay-out Schrijver

Algemeen lid
Eindredacteur
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In deze rubriek van de Lifeline staat muziek 
centraal. Met het oog op het thema en de biolo-
gie, zal ik schrijven over artiesten, nummers en 
de achtergrond daarvan. Familie speelt een grote 
rol in muziek. Samen luister je naar allerlei soor-
ten muziek. Van de Sinterklaas- en kerstliedjes 
tot die ene irritante cd die al jaren in de auto zit. 
Je smaak krijg je van je ouders mee, of je kiest 
juist het tegenovergestelde daarvan. De aanleg 
om een instrument te bespelen, muzikaliteit of 
een ritme creëren, allemaal heeft het genetische 
componenten. Naast dat je de aanleg hebt om 
muziek te spelen van je familie, kan je er natuur-
lijk ook mee samen spelen! Even een greep uit 
de vele samenwerkingen tussen broers, zussen, 
vaders en moeders. Alain Clark zong samen met 
zijn vader het lied Father and Friend, waarin hij 
de band tussen hem en zijn vader bezong. Ook 

een bekende groep 
van broers is Jacks-
on 5. Misschien kent 
niet iedereen deze 
band, maar de man 
die hierna nummers 
als Billie Jean and 
Smooth Criminal 
heeft gemaakt kent 
iedereen: Michael 
Jackson. 

Muziekrubriek
Muziekfamilies!Door Jorrit Waslander 

Daarnaast bestond de band van de discohit 
Stayin’ Alive ook uit drie broers, de gebroeders 
Gibb. Natuurlijk hoeft de band niet alleen maar 
uit broers te bestaan, je kan ook de band aanvul-
len met andere familieleden. Zo vroegen Caleb, 
Nathan en Jared Followill of hun neef Matthew 
Followill bij hen in de band Kings of Leon kwam 
spelen. Dit zijn allemaal succesverhalen van 
familie die samenspeelt, maar zoals jullie mis-
schien uit eigen ervaring weten kunnen er ook 
wel eens irritaties ontstaan tussen broers en 
zussen. Zo had de band Oasis, van het bekende 
kampvuurliedje Wonderwall, wel wat last van 
de ruzies tussen broers Liam en Noel Gallagher. 
Door al het geruzie is bijna elk bandlid opge-
stapt en vervangen, totdat Noel uiteindelijk zelf 
er ook genoeg van kreeg en uit de band stapte. 
Misschien kwam al dit geheibel door het feit dat 
het mannen waren. 
De Sisters Sledge 
zijn zussen die de 
waarde van familie 
erg belangrijk vin-
den, zoals ze ook in 
hun bekendste num-
mer zingen: ‘We are 
family, I got all my 
sisters with me. We 
are family!’

Commisshier: Lifeline! Door Frederike Menage

Na bij bijna alle commissies binnen de hechte GLV-Idun familie op bezoek 
geweest te zijn, leek het ons niet meer dan fair om de trouwe Lifeline lezer 
deze keer een kijkje in eigen keuken aan te bieden. Vandaar dat ik deze keer 
niet ver hoefde te fi etsen en lekker op m’n eigen vertrouwde bank kon blijven 
zitten voor deze column. 

Voor degene die dat nog niet wist, de Lifeline is de redactiecommissie 
van GLV-Idun. Zij zorgen vier keer per jaar voor een prachtige nieuwe 
editie van de Lifeline. Dit blad staat vol biologisch gerelateerde artikelen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Met zo’n 1700 lezers bereikt 
dit blad mensen door heel Nederland. Leden, alumni, zuster- en andere 
studentenverenigingen ontvangen het blad. Het totale proces van een Lifeline maken duurt ongeveer twee 
maanden. Om ervoor te zorgen dat dit blad daadwerkelijk bij de lezer op de mat valt, wordt er om de week 
op maandag vergaderd. Tijdens zo’n vergadering wordt van alles besproken, gebrainstormd over thema’s, 
ideeën voor interessante artikelen gedeeld en ga zo maar door. Ook wordt voor elke Lifeline een review gedaan 
over een zelf in te vullen etenswaar. Blindproeven zonder te weten waar het vandaan komt kan voor interes-
sante bevindingen zorgen. Voor de perfecte date haal je de volgende dingen in huis: Euroshopper crackers 
(of Jumbo huismerk voor de afwisseling) met kruidenboter van de AH en als wijn de Moncar Sangiovese. 

Naast vergaderen wordt er altijd gezellig gegeten en gedronken met z’n allen, én is er het jaarlijkse com-
missieweekend. Tijdens dit commissieweekend worden alle gemiste deadlines van dat jaar afgekocht met 
een fl es sterk. Het spel Angermannen zorgde tijdens het laatste weekend dat iedereen two down ging, wat 
voor een mooie avond zorgde. De Lifeline staat altijd open voor nieuwe leden. Dus mocht het je tof lijken 
om met een gezellige commissie dit mooie tijdschrift in elkaar te zetten, stuur dan vooral een mailtje naar 
redactie@idun.nl. Wie weet schrijf jij dan de volgende commisshier! 
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Iduzzel Familie-editie

Stuur je antwoord 
o.v.v.‘Iduzzel Familie’ 
voor 1 september 2015 

naar: 
redactie@idun.nl 

en maak ook 
kans op een 

prachtige prijs!

De Iduzzel met het thema 
‘Lente’ uit LifeLine 39 
is gewonnen door Jorik de 
Boer!  We hebben veel goede 
inzendingen binnengekregen, 
maar bij de loting kwam hij als 
gelukkige winnaar uit de bus.
Van harte gefeliciteerd!

Onze winnaar van de vorige editie...

Hieronder staan 24 prachtige kiekjes klaar om gecombineerd te worden. De eerste drie 
kolommen bestaan uit onze bestuursleden, huidig of aankomend, waarna in de laatste 
drie kolommen hun familieleden staan afgebeeld. Aan jou de taak het juiste familielid (of 
meerdere) bij het bestuurslid te zoeken. Bij elk bestuurslid hoort één familiefoto. Een las-
tige Iduzzel deze keer, daarom geven we je de gehele zomervakantie de tijd om deze op te 
lossen! (Voorbeeld antwoord: A1 - F4.)

A. B. C. D. E. F.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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