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Wie denkt dat bedrog in de biologie meer uitzondering dan regel is, 

komt bedrogen uit. Hoewel je er waarschijnlijk nooit bij stilstaat, is 

bedrog overal om ons heen. Niet alleen bij de mens, maar ook in de 

natuur wordt continu bedrogen. Van onzichtbare octopussen tot 

vogels die een kettingzaag nadoen, iedereen probeert elkaar te 

misleiden. Dat bedrog zoveel voorkomt is iets wat mij fascineert. 

Hoe werkt de meesterlijke camouflage van de octopus? En waarom 

doen vogels kettingzagen na? Waarom wordt er überhaupt zoveel 

bedrogen? Aan de hand van verschillende voorbeelden neem ik, een 

biologiestudent, jou mee op zoek naar de mysteries van misleiding 

in de biologie. In het boek Bedrog in de Biologie ontmaskeren wij 

samen de oplichters van de natuur!  
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Deze QR-code leidt naar het YouTube-kanaal van Bedrog in de Biologie. In deze digitale 

omgeving zijn een aantal filmpjes te vinden die belangrijke biologische concepten uit 

het boek verduidelijken. Voor mensen die hun biologische kennis nog even willen 

opfrissen is het handig deze te bekijken alvorens te beginnen met lezen. Op deze 

manier stap je met genoeg voorkennis het verhaal in, wat het leesplezier vergroot!
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Ten geleide  
 

 

 

 

 

In het afgelopen jaar heeft de twaalfde honoursgroep vol overgave gewerkt aan het tot stand 

komen en uitgeven van een boek. Een boek schrijven en drukken doe je niet zomaar. Het 

vraagt om hard werken, taken verdelen en veel beslissingen nemen. Het was daarom een erg 

druk jaar, zeker omdat deze groep maar uit een klein aantal studenten bestond, dertien stuks. 

De drukste en stressvolste periode was voor de studenten zonder twijfel die van februari tot 

eind april 2021, waarin alles in een door de studenten zelf georganiseerde cursus samenkwam 

en moest leiden tot een goed eindproduct. Een extra hindernis waren de coronacrisis en de 

bijbehorende maatregelen, waardoor fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was en onderwijs 

en vergaderen online moesten gebeuren. Maar het is gelukt en het harde werken heeft gere-

sulteerd in het boek dat je nu in handen hebt.  

 

Dit groepsproject is een belangrijk onderdeel van het honoursprogramma binnen onze ba-

cheloropleiding Biologie. De opdracht is dermate complex dat de studenten wel gedwongen 

worden om intensief samen te werken, taken te verdelen, elkaar te vertrouwen en gezamen-

lijk beslissingen te nemen om het tot een goed einde te kunnen brengen. Hierdoor willen we 

bereiken dat de studenten vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn in onze moderne sa-

menleving. We noemen dit ‘21st century skills’, en hieronder vallen vaardigheden zoals intensief 

samenwerken, helder communiceren, effectief vergaderen en leiderschap, creatief & innova-

tief denken, reflectie en kritisch denken. We vragen de studenten aan het einde van de opdracht 

te reflecteren op het groepsproces, het gezamenlijk schrijven van een boek en op wat voor hen 

waardevolle leermomenten zijn geweest. Hieronder volgt een korte beschrijving van het hele 

proces geïllustreerd met quotes die we uit deze reflecties hebben gehaald. Te beginnen met hoe 

ze het vonden om te werken in een groep:  

 

- ‘Omdat je een groot project onderneemt met een hele groep mensen leer je al snel dat 

compromis en samenwerken een essentieel onderdeel is.’ 

- ‘Doordat er veel input van verschillende mensen is, kom je sneller op nieuwe 

invalshoeken.’ 
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- ‘Ik vond de meetings erg leuk en door alle ingevingen van verschillende individuen die 

wij hebben als groep ben ik ook vaak tot andere inzichten gekomen.’ 

- ‘Ik weet echter ook dat mijn ideeën lang niet altijd zo goed zijn als ik zelf denk en 

daarom vind ik het ook erg belangrijk om goed naar de rest te luisteren en zo tot het 

beste idee te komen.’ 

- ‘Door met zoveel mensen tegelijk over iets na te denken komen er zoveel ideeën naar 

voren.’ 

 

Maar samenwerken in een grote groep is niet altijd makkelijk en dat er onderdelen zijn waar 

het soms minder goed gaat, is ook onderdeel van het leerproces. 

 

- ‘Dit laatste is ook waar een van de nadelen van groepswerken ligt: iedereen wil net iets 

anders.’ 

- ‘Je kon absoluut niet altijd je zin krijgen en jouw visie van het eindproduct is nooit 

hetzelfde als die van de anderen.’ 

- ‘… wat vaak resulteerde in stemmen. Zelf vond ik dit vaak overbodig en wou ik mijzelf 

liever bezighouden met dingen die echt belangrijk waren.’ 

 

Belangrijk tijdens het project is gezamenlijk keuzes maken. Dit begint al met het kiezen van 

het thema van het boek. Het is de bedoeling dat het thema een groot aantal onderwerpen op 

alle niveaus van de biologie omvat, van moleculen en cellen tot populaties en ecosystemen, zodat 

iedereen kan werken aan het gebied dat zijn belangstelling heeft. Daarna moeten er nog meer 

beslissingen genomen worden: welke doelgroep, welk perspectief, de titel, de ondertitel, de 

voorkant – om er een paar te noemen. Wij zijn meerdere keren getuigen geweest van dit pro-

ces. Het begon meestal met een aantal opties die door de hoofdredactie waren voorbereid en 

aan de rest werden voorgelegd. Hier werd dan over gestemd, waarbij er een paar mogelijkhe-

den overbleven en dan werd er weer gestemd. Dit kon zich een aantal keren herhalen tot er 

uiteindelijk één optie overbleef en de beslissing was genomen. Zo hebben we gezien hoe het 

thema Bedrog werd gekozen en hoe de titel Survival of the Meanest het niet haalde. Het maken 

van beslissingen verliep op deze manier heel harmonisch en iedereen werd gehoord.  

 

- ‘Knopen doorhakken is iets wat ik zelf moeilijk vind, maar in deze groep ging het maken 

van keuzes en de taakverdeling vrij soepel door bijvoorbeeld te stemmen.’ 

- ‘Bij het maken van keuzes hebben we vaak gestemd door middel van handjes opsteken, 

dit was een goede en eerlijke manier.’  

- ‘… zijn wij vaak teruggevallen op het democratische meeste stemmen gelden.’ 

8
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- ‘Gelukkig konden wij met heuse Nederlandse polderpolitiek tot mooie compromissen 

komen.’ 

 

Taken werden verdeeld en verschillende commissies ingesteld. De hoofdredactie bestaande uit 

drie studenten leidde in grote lijnen het hele project. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten 

werd de voortgang van het project regelmatig besproken, waarbij de hoofdredactie in de 

gaten hield welke vragen er waren en welke beslissingen moesten worden genomen. Daarnaast 

was er de commissie die verantwoordelijk was voor de organisatie van de honourscursus, 

ook bestaande uit drie studenten. Deze commissie heeft het heel goed gedaan, zeker gezien 

het feit dat ze te maken hadden met de steeds veranderende coronaregels, wat vroeg om aan-

passingsvermogen en creativiteit. Creativiteit werd ook gevraagd van de illustratiecommissie 

die niet alleen de voorkant maar alle figuren bij de hoofdstukken moest maken. Ook de eind-

redactie had een belangrijke taak, zoals het checken van de hoofdstukken, de opmaak, de sa-

menhang en het in de gaten houden van het tijdspad om te garanderen dat alles op tijd af was 

en bij de uitgever lag. Ten slotte, de promotiecommissie die moet zorgen dat het boek ook ver-

kocht en gelezen gaat worden. Hoewel iedere commissie dus een andere rol vervulde in het 

proces, gold in het algemeen dat effectief vergaderen, goede communicatie, planning én het 

zich houden aan deadlines belangrijk zijn en (meestal) geleerd kunnen worden.  

 

- ‘Verder heb ik geleerd om taken te verdelen en samen te werken met verschillende 

groepen mensen.’ 

- ‘Ook de nauwe samenwerking die nodig is voor een project van deze grootte heeft mij 

persoonlijk veel geleerd over plannen, communicatie en overleg.’ 

- ‘Hierin vond ik het fijn om meteen ter zake afspraken te maken, waardoor dit overleg 

vaak bestond uit een paar minuten afspraken maken gevolgd door tig minuten geklets.’ 

- ‘Wat ik mij heb gerealiseerd is dat notulen hierin erg waardevol zijn omdat je een 

volledige vergadering niet een maand lang kan onthouden.’ 

- ‘Van een gematigde deadline-jager ben ik gegaan naar iemand die op tijd haar zaken op 

orde heeft en ik kom mijn afspraken telkens op tijd na.’ 

- ‘Ik denk dat timemanagement iets is waar ik me altijd in zal kunnen blijven verbeteren.’ 

 

In een door de studenten zelf ingerichte honourscursus (februari-april 2021) gecombineerd 

met de verplichte onderdelen van de reguliere schrijfcursus werd intensief gewerkt aan het 

schrijven van de hoofdstukken. Ook was er tijd ingeroosterd voor een workshop over popu-

lairwetenschappelijke communicatie, een debattraining en gastsprekers. Door de strenge lock-

down die vanaf medio december 2020 in Nederland was gaan gelden, moest alles online en 
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werden de geplande excursies omgezet naar een onlinespel. Heel jammer, maar de studenten 

hebben laten zien dat met flexibiliteit en creativiteit problemen overwonnen kunnen worden.  

 

- ‘Wat ik wel jammer vond is dat we vanwege de coronacrisis geen contactmomenten op 

de universiteit hebben gehad gedurende het groepsproject.’ 

- ‘Door de omstandigheden met corona beperkte dit zich eigenlijk alleen tot overleg via 

Teams.’ 

- ‘Aan de andere kant was het samenwerken natuurlijk heel anders omdat we allemaal 

achter onze schermen zaten. Het is lastiger om anderen in te schatten of te weten 

wanneer je kan spreken zonder door een ander heen te praten.’ 

- ‘Ik ben beter geworden in het plannen van activiteiten en het oplossen van de 

complicaties die altijd naar boven komen.’ 

 

Er werd natuurlijk veel geschreven binnen de cursus, voor de verplichte cursus Academische 

communicatie, de workshop, maar vooral vanwege het boek. De reflecties laten zien dat 

schrijven niet bij iedereen even makkelijk gaat, maar wel kan leiden tot nieuwe inzichten.  

 

- ‘Het schrijven van meerdere versies van het hoofdstuk, heeft mij doen beseffen dat het 

begin nog niet perfect kan en hoeft te zijn, en dat het belangrijkste is dat er een begin 

gemaakt is.’ 

- ‘Achteraf had ik veel beter eerder met schrijven kunnen beginnen.’ 

- ‘Hierdoor duurde het vaak lang voordat ik eindelijk iets op papier had en kostte het 

schrijven soms erg veel tijd.’ 

- ‘Waar ik tijdens het schrijven tegenaan liep is dat ik het niet fijn vind om mijn eigen 

verhaal meerdere keren door te lezen.’ 

 

Een belangrijk onderdeel in het hele proces was het geven van peerfeedback op het product 

én het proces. Feedback uitwisselen over elkaars hoofdstukken, maar ook over elkaars func-

tioneren binnen de groep, werd niet altijd als prettig, maar meestal wel als leerzaam en waar-

de vol ervaren. 

 

- ‘Ik kan best een sterke mening hebben en ben soms best eigenwijs, het aannemen van 

feedback was daardoor in het begin lastiger dan dat ik verwacht had.’ 

- ‘We konden elkaar geweldige feedback geven wat goed was voor onze persoonlijke 

ontwikkelingen.’ 

- ‘Wat ik verder heel erg fijn vond aan het groepsproces was het krijgen van peerfeedback 

over het hoofdstuk.’ 

10
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- ‘Zo vond ik de peerfeedback en de beoordelingsformulieren bijzonder nuttig.’ 

 

Efficiënt samenwerken en een boek schrijven met dertien studenten met allemaal hun eigen 

mening en verwachtingen is niet eenvoudig. Desondanks is het bij deze groep zonder veel 

problemen verlopen omdat ze, met respect voor elkaar, vrij makkelijk tot beslissingen zijn ge-

komen. Door strakke planning, goede communicatie én respect voor de deadlines was deze 

groep goed in staat om alle activiteiten binnen de gestelde termijn af te ronden. Terecht dat 

ze met veel voldoening op deze periode terugkijken: 

 

- ‘Ik vond de honourscursus ontzettend leuk en leerzaam en ik kijk met een goed gevoel 

terug op de afgelopen tien weken.’  

- ‘Ik ben erg tevreden over hoe mijn hoofdstuk is geworden.’ 

- ‘Achteraf ben ik denk ik tevredener met wat ik tijdens het schrijven van het boek heb 

geleerd dan met de uiteindelijke eindversie van het boek. Al vind ik natuurlijk ook dat 

we een erg goed boek hebben geschreven.’ 

- ‘Ik ben erg trots op ons resultaat.’ 

 

Op de vraag wat ze van het proces hadden geleerd kwamen veel aspecten naar voren. Een aan-

tal ervan hadden te maken met verschillende facetten van het leren samenwerken, zoals het 

beter naar elkaar leren luisteren en je beter inleven in wat anderen bedoelen, tot en met plan-

ning, uitstelgedrag, perfectionisme en het goed voorbereid naar bijeenkomsten komen. Dit laat 

zien dat een dergelijk intensief samenwerkingsproject als het samen schrijven van een boek 

inderdaad bijdraagt aan zowel academische als persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is het heel 

belangrijk om je eigen bijdrage op waarde te kunnen schatten en te bepalen op welke gebie-

den nog verbetering nodig is. Het is interessant om in de reflecties deze ontwikkeling te zien, 

bijvoorbeeld hoe perfectionisten, die graag alles zelf doen, leerden om dingen los te laten en 

de anderen te vertrouwen en hoe leiderstypen in hun rol groeiden en daarbij ook keerzijden 

van het leiderschap begonnen te zien. 

 

- ‘In de toekomst zal ik eraan werken om mezelf niet te onderschatten en vanaf de start 

opener te zijn naar anderen.’ 

- ‘In de toekomst wil ik proberen er meer vertrouwen in te hebben dat het wel goed 

komt.’ 

- ‘Omdat ik niet zoveel werk met grote groepen, heeft dit groepsproces zeker bijgedragen 

aan individuele ontwikkeling. Ik durf hierdoor meer voor mezelf op te komen en meer 

mijn mening te vertellen.’ 

11
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- ‘Als individu moet je beter worden in ideeënvorming en echt beslissen wat je wilt en 

waar je bereid bent om iets losser te zijn, zodat je wel een geheel eindproduct krijgt waar 

iedereen blij mee is.’ 

- ‘Naarmate ik iedereen beter leerde kennen, voelde ik me steeds meer op mijn gemak en 

liet ik me ook meer horen.’ 

- ‘Ik heb ook vooral wat meer vertrouwen gekregen dat ik dingen goed kan doen, en dat 

vind ik misschien nog wel belangrijker.’ 

- ‘Dit wil ik doen door er meer op te letten dat ik niet te veel werk op me neem.’ 

- ‘Zo denk ik nu dat ik goeie ideeën heb, maar dat ik mezelf daarin soms iets te veel laat 

meeslepen.’ 

- ‘Hier moet ik aan werken door in te zien dat ik ook vaak nog wel iets zinnigs kan zeggen 

en dat ik het gewoon iets meer moet durven.’ 

- ‘Misschien moet ik mijzelf vaker terugtrekken uit de discussie om alle meningen en 

standpunten rustig te kunnen evalueren. Dit zou anderen dan ook meer ruimte geven om 

hun mening naar voren te brengen.’ 

 

Rest ons nog te zeggen dat HPBio12 een heel sociale, creatieve en goed georganiseerde groep 

is. We zijn trots op jullie, niet alleen op het eindproduct maar ook op de manier waarop jul-

lie hebben samengewerkt. Zoals Charles Darwin heeft gezegd ‘In the long history of hu-

mankind (and animal kind, too) those who learned to collaborate and improvise most effec-

tively have prevailed.’ Maar eigenlijk is dit niet helemaal waar, want zoals wij uit jullie boek 

geleerd hebben gaat dit niet altijd op in de biologie en is er nog een mogelijkheid om succes-

vol te zijn en dat is door bedrog.  

 

Utrecht, april 2021 

Inge The, Can Kesmir en Margot Koster 

Begeleiders departement Biologie van de Universiteit Utrecht
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Voorwoord  
 

 

 

 

 

Wat leuk dat je ons boek hebt gekocht! Wij zijn de twaalfde honoursgroep van de bachelor 

Biologie in Utrecht. Met dertien studenten hebben wij samen een jaar lang hard aan dit boek 

gewerkt. De afgelopen maanden hebben wij vele vormen van bedrog onder de loep genomen 

en zijn wij erachter gekomen dat bedrog bijna overal in de biologie voorkomt. In dit boek 

nemen we je mee op onze zoektocht naar bedrog.  

 

Bijzonder aan ons boek is dat het niet alleen bestaat uit feiten, maar ook uit fictie. Door het 

boek heen loopt een fictieve verhaallijn, als aanvulling en uitbreiding op de hoofdstukken. We 

hebben gekozen voor een hoofdpersoon waar we onszelf goed in konden inleven: een biolo-

giestudent. Zijn interesse in biologie is aangewakkerd door zijn opa, aan wie hij vaak terug-

denkt. De herinneringen die hij aan zijn opa heeft vormen samen de verhaallijn en zijn terug 

te vinden in de verschillende interleaves, verspreid door het boek.  

 

Ook bijzonder is dat dit hele project heeft plaatsgevonden tijdens de coronapandemie. Onze 

allereerste ontmoeting als honoursgroep, in april 2020, vond plaats tijdens de eerste lockdown. 

We kenden elkaar nog nauwelijks, en online is het toch een stuk lastiger daar verandering in 

te brengen. Ondanks de niet-ideale omstandigheden verliepen de eerste bijeenkomsten erg 

soepel, en bij het brainstormen over een onderwerp kwamen vele leuke ideeën voorbij. Het 

idee ‘Gezichtsbedrog’ kwam naar voren, en al snel werd hier ‘Bedrog’ van gemaakt, om alle 

vormen van bedrog in de biologie te omvatten. Toen het thema eenmaal vaststond moest er 

worden nagedacht over de indeling van het boek. Iedereen was vrij om binnen het thema be-

drog een onderwerp te kiezen en bij vergelijkbare onderwerpen werd aangemoedigd om het 

hoofdstuk samen te schijven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in elf interessante hoofd-

stukken, met sterk uiteenlopende onderwerpen.  

 

In het boek worden verschillende vormen van bedrog in de biologie belicht. Bedrog komt voor 

bij planten, dieren, bacteriën en zelfs in onze eigen hersenen. Om meer samenhang te creëren 

hebben wij de elf hoofdstukken verdeeld over vijf deelonderwerpen. Deze deelonderwerpen 

13

De Graaff-Biologie 2021 BW vDEF.qxp_De Graaff 2019  28-07-2021  15:49  Pagina 13



representeren allemaal een ander aspect van het begrip bedrog en vormen samen een rode draad 

door het boek heen. De schrijvers van elk deelonderwerp hebben veel met elkaar samenge-

werkt om het boek tot één geheel te maken.  

 

De samenwerking binnen onze groep is goed verlopen. Het overgrote deel van onze bijeen-

komsten heeft online plaatsgevonden. Onze verwachting was dat dit al snel erg chaotisch 

zou worden, maar dit viel gaandeweg erg mee. Iedereen hield rekening met elkaar en bij het 

nemen van belangrijke beslissingen hebben we veel gebruikgemaakt van het principe ‘meeste 

stemmen gelden’. Vele knopen zijn doorgehakt door het tellen van de opgestoken handjes in 

Teams. We waren zelfs zo democratisch dat we soms hebben gestemd over de vraag of we wel 

of niet ergens over wilden gaan stemmen. Hoewel het af en toe wat lang duurde, was dit wel 

een eerlijke en goede manier om beslissingen te nemen. Iets wat we daarnaast allemaal met 

elkaar delen, is onze voorliefde voor alliteraties. Dit kwam al snel naar voren en dit boek zit 

dan ook vol met alliteraties. Kijk maar naar de titel en ondertitel.  

 

Wij hebben met veel plezier aan dit project gewerkt en zijn ontzettend blij met en trots op het 

uiteindelijke resultaat. Wij hopen je met dit boek verbaasd te doen staan over de vele vormen 

van bedrog in de biologie, en je een idee te geven van hoe wijdverspreid bedrog in de natuur 

wel niet is. 

 

Dan rest ons nu niks anders dan je veel leesplezier te wensen! 

 

 

Kaj Meekma, Solin Wanders en Marijke Lammers 

Hoofdredactie
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Inleiding  
 

 

 

 

 

Toen ik klein was vertelde mijn opa me altijd verhaaltjes. Niet alleen voorgelezen sprookjes, 

maar ook prachtige verhalen over de natuur. Opa was namelijk een gepassioneerd bioloog. 

Mijn passie voor de biologie heb ik van hem. Zijn verhalen en onze avonturen samen heb-

ben er uiteindelijk mede toe geleid dat ook ik biologie ben gaan studeren. 

 

Waar ik tijdens de studie meer en meer achter kwam was dat er een terugkerend thema te vin-

den was in de verhalen van opa: bedrog. Achter bijna elk avontuur zat wel iets van bedrog 

verscholen. Maar wat is bedrog eigenlijk? Deze vraag is nog niet zo simpel als het lijkt, want 

bedrog omvat vele aspecten, waardoor de vraag op verschillende manieren geïnterpreteerd kan 

worden. Als ik de betekenis van bedrog in het woordenboek opzoek, staat er ‘het opzettelijk 

wekken van onjuiste voorstellingen’. Dit is geen verkeerde definitie, maar een heel specifieke 

‘hogere’ vorm van bedrog. In dit boek wil ik bedrog bekijken in de breedste zin van het 

woord. Een basale definitie van bedrog, die ik dan ook zal aanhouden in dit boek, is ‘de over-

dracht van misinformatie’. Dit is de basis achter elke vorm van bedrog, ook in de biologie. 

Neem bijvoorbeeld de wandelende tak. Dit diertje is niet te onderscheiden van de takken van 

de boom waar hij op zit, maar dit gebeurt niet opzettelijk. De wandelende tak is simpelweg 

zo geëvolueerd. Zo heb ik talloze voorbeelden van bedrog in de biologie gevonden. 

 

Nu je weet wat bedrog inhoudt, zullen er vast meer vragen bij je naar boven komen. Want 

waar komt bedrog allemaal voor? Welke vormen van bedrog zijn er en hoe werken deze? 

Waarom wordt er überhaupt bedrogen? Deze vragen doen mij ook weer denken aan mijn lieve 

opa. In zijn verhalen en onze avonturen kwam bedrog vaak naar voren, ook al had ik dat zelf 

lang niet altijd door. Zou opa dit bewust hebben gedaan, of is bedrog echt overal? In dit boek 

neem ik je aan de hand van mijn herinneringen aan opa mee in een zoektocht naar bedrog.

15
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Interleaf 1.  

 
 

Zand erover! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zon schijnt fel op de vlakte om mij heen. Vlinders fladderen, vogels kwetteren en heideplanten 

bloeien. In de verte klinkt de snerpende stem van tante Fiona. Mijn neefjes en nichtjes, hard ren-

nend om maar niet getikt te worden, mogen niet te dicht bij de BBQ komen. Gehurkt kijk ik naar 

de paarse bloemen van de heide, blij dat ik niet mee hoef te doen met hun spel. Terwijl ik naar tante 

Fiona’s tirade aan het luisteren ben, zie ik opeens wat bewegen tussen al het paars. Een minus-

cule mier, met iets wat nog kleiner is dan hijzelf tussen zijn pootjes, komt vanachter een blaadje 

mijn zicht binnengewandeld. Ik volg de mier terwijl hij dit mysterieuze object heen en weer tilt 

en zich langzaam maar gestaag een weg baant door de heide. Bij een takje komt de mier plotse-

ling tot stilstand. Het lijkt wel of hij opeens niet meer weet waar hij naartoe moet. Ik besluit hem 

een handje te helpen en til het takje op, waarna de mier zijn weg vervolgt. Na dit een tijdje te 

hebben gadegeslagen, besluit ik de mier dit keer te plagen. Benieuwd hoe sterk de mier is, gooi 
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ik wat zand op hem. De mier lijkt het maar niks te vinden en probeert al zigzaggend aan zijn on-

zichtbare aanvaller te ontsnappen. Ervan overtuigd dat de mier wel wat meer kan hebben, vul ik 

mijn hele hand met zand. Ik laat mijn hand even boven de mier zweven terwijl die nietsvermoe-

dend verder stapt. Net als ik mijn hand wil openen hoor ik een lage, ietwat brommende stem. ‘Ha 

Sander, heb je het een beetje naar je zin op mijn verjaardag?’ Ik draai me om terwijl ik snel mijn 

hand achter mijn rug verstop. Ik aarzel even, niet wetende wat ik opa moet vertellen. ‘Al nieuwe 

vrienden gemaakt?’ vraagt opa, wijzend naar de mier die ternauwernood aan een zandlawine is 

ontsnapt. ‘Dat is niet zomaar een mier die je wilde bedelven onder het zand.’ Opa verzet zijn hoedje 

zodat zijn gezicht nu helemaal beschermd is tegen de zon. ‘Weet je wat die mier bij zich draagt?’ 

Ik denk even na, waarna ik mijn hoofd schud. ‘Een mierenlarfje.’ ‘Een wattus?’ Opa glimlacht en gaat 

ook op zijn hurken zitten. Ik zie dat er op zijn stoffen broek al wat houtskoolvlekken van de BBQ 

zitten. ‘Zie je dat rode ovaalvormige ding tussen zijn poten?’ Ik knik. Zelfs op zijn hurken torent 

opa nog hoog boven me uit. ‘Dat is een babymier. Hij is vast achtergelaten door een mier van een 

andere kolonie.’ ‘Een kolonie?’ ‘Dat is een groep mieren die samen in een heel groot nest leeft. Net 

zoals bij onze familie draagt elke mier zijn steentje bij. Zoals tante Fiona ervoor zorgt dat Jules en 

Bibi niet te ver weg rennen terwijl ze tikkertje aan het spelen zijn, zo letten werksters er in de mie-

ren kolonie op dat er goed voor de mierenlarven wordt gezorgd. Als ze dan een larfje van een andere 

kolonie tegenkomen, dan adopteren ze die.’ ‘Net zoals jij Fiep hebt geadopteerd?’ ‘Precies zo ja.’ Ik 

moet denken aan de dag dat opa bij ons binnen kwam wandelen met een glimlach van oor tot oor, 

terwijl er een enthousiaste zwarte puppy naast hem huppelde. Opa vertelde ons dat hij gezelschap 

bij zijn lange boswandelingen wel een goed idee vond en dat hij Fiep daarom uit het asiel ge-

adopteerd had. Fiep sprintte meteen naar Wollie toe, waarop het angstige konijn snel onder de 

bank schoot. Ik merk dat opa me verwijtend aankijkt. ‘Zou je willen dat Fiep bedolven wordt onder 

het zand?’ vraagt hij me. Ik schud mijn hoofd. ‘Laat die mier dan ook met rust zodat ze dit mie-

renlarfje naar de veiligheid van het mierennest kan brengen. Sander, als je niet wilt dat jou of de 

mensen om wie je geeft iets overkomt, doe het dan ook een ander niet aan.’ Ik knik en laat een 

beetje beteuterd het zand uit mijn hand lopen. ‘Wat ruik ik nu?’ zegt opa. ‘Volgens mij zijn de 

lamskoteletten klaar, zullen we maar even gaan kijken?’ Ik pak opa’s zongebruinde, ietwat rimpe-

lige, uitgestoken hand en samen lopen we rustig terug naar de drukte.
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BEDROG IN DE BIOLOGIE 

Van parasitaire planten tot de geheimen van het geheugen  

 

Wie denkt dat bedrog in de biologie meer uitzondering dan regel is, 

komt bedrogen uit. Hoewel je er waarschijnlijk nooit bij stilstaat, is 

bedrog overal om ons heen. Niet alleen bij de mens, maar ook in de 

natuur wordt continu bedrogen. Van onzichtbare octopussen tot 

vogels die een kettingzaag nadoen, iedereen probeert elkaar te 

misleiden. Dat bedrog zoveel voorkomt is iets wat mij fascineert. 

Hoe werkt de meesterlijke camouflage van de octopus? En waarom 

doen vogels kettingzagen na? Waarom wordt er überhaupt zoveel 

bedrogen? Aan de hand van verschillende voorbeelden neem ik, een 

biologiestudent, jou mee op zoek naar de mysteries van misleiding 

in de biologie. In het boek Bedrog in de Biologie ontmaskeren wij 

samen de oplichters van de natuur!  
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