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Ten geleide 
Ton Peeters & Fred Wiegant

Gedurende een jaar heeft bij het departement Biologie in Utrecht de achtste Honoursgroep

met hart en ziel gewerkt aan het tot stand komen en uitgeven van het boek dat je nu in han-

den hebt. Een erg druk jaar aangezien dit project veelal naast de reguliere studie plaatsvond.

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

eind april 2017 toen, tijdens een honourscursus, alles samenkwam en moest leiden tot een goed

eindproduct. Dit groepsproject is een cruciaal onderdeel van het honoursprogramma waarin

de opdracht dermate complex is dat studenten intensief moeten samenwerken, taken moeten

verdelen, op elkaar moeten kunnen bouwen en gezamenlijk vele beslissingen nemen om het

project tot een goed einde te kunnen brengen. In deze complexe opdracht komen (ongemerkt

maar wel bewust) alle belangrijke zogenaamde 21st century skills aan bod. Van intensief sa-

menwerken, helder communiceren, effectief vergaderen en leiderschap tot creatief en innovatief

denken, reflectie en kritisch denken. Aan het einde van de honourscursus werd de studenten

gevraagd te reflecteren op het groepsproject, het gezamenlijk schrijven van een boek en op

waardevolle leermomenten. Hieronder volgt een korte beschrijving van het proces gelardeerd

met quotes die we uit de reflecties hebben gehaald, te beginnen met het groepswerk.

‘Gedurende de honourscursus ben ik me bewust geworden van mijn houding binnen 

de groep.’ 

‘Door met zijn allen aan één project en in een kleinere groep aan een thema te werken

heb ik geleerd welke manier van aanpak werkt voor een gegeven groepsgrootte.’ 

‘Het organiseren, plannen en leiden van de voortgangsbijeenkomsten was een leuk as-

pect en ik denk dat ik daarin het afgelopen half jaar echt gegroeid ben.’ 

‘Een combinatie van creatief werk en groepswerk heeft ervoor gezorgd dat ik geleerd

heb concessies te doen.’ 

Dat samenwerken in een grote groep niet makkelijk is en dat er onderdelen zijn waar het

spaak loopt, is ook onderdeel van het leerproces.
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‘Waar ik tegenaan ben gelopen is dat samenwerken soms gewoon niet lukt. Ook al

wilde ik het zelf zo graag.’ 

Aan het begin van de rit is een aantal bijeenkomsten gewijd aan de keuze van een thema. 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 grootste belangstelling heeft en dat in de thematische context kan uit-

werken. Een workshop creativiteit hielp bij het brainstormen en het vrij associëren om inte-

ressante en verrassende thema’s en onderwerpen te vinden. Na de keuze van het thema Com-

municatie, zijn er zes deelthema’s geselecteerd waarin per deelthema twee tot vier hoofdstukken

werden gepland. Vervolgens begon het schrijfproces. Een workshop wetenschappelijk schrij-

ven kwam van pas bij het formuleren van een hoofdvraag en opzetten van een schrijfplan.

Daarna kwam het voornamelijk neer op het doen: het schrijven van een hoofdstuk met alles

wat daarbij komt kijken.

‘Ik denk dan ook dat mijn schrijftechnische vaardigheden gedurende de cursus sterk

ontwikkeld zijn.’ 

‘Ik ben tevreden met de teksten die ik in deze periode geschreven heb. Bij mijn hoofd-

stuk ben ik, ondanks dat ik wat moeite had om een goede structuur aan te brengen,

naar mijn idee wel met originele ideeën gekomen. Het was geen tekstboek kennis met

een communicatiedraai.’ 

‘In de loop van het project ben ik kritischer geworden op inhoud van teksten en ik kan

sneller zien op welk gebied de tekst nog gebrekkig is.’

‘Ook is het kritisch lezen en het snel veel informatie vergaren steeds makkelijker gegaan.’

Taken werden onderling verdeeld en verschillende commissies werden ingesteld. De hoofd-

redactie bestaande uit twee studenten, leidde in grote lijnen het gehele project. Tijdens de

cursus werd de voortgang van het project regelmatig besproken. Na verloop van tijd verlie-

pen de vergaderingen uitermate efficiënt. De verschillende commissies legden kort en bondig

uit wat er in de afgelopen week was gedaan, wat ze hadden bereikt en waar ze tegen aan

waren gelopen en wat ze zich hadden voorgenomen te doen in de komende week. Eventuele

problemen of aandachtspunten werden bediscussieerd, plannen werden besproken en al naar

gelang de discussie werden de actiepunten bijgesteld.

Het is niet eenvoudig om achttien mondige studenten te leren efficiënt samen te werken in een

goed geolied proces. Niet alle knopen konden snel worden doorgehakt en soms kostte het tijd
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een goede afweging te maken. Voor velen was dat een leerproces. Desondanks is het bij deze

groep zonder noemenswaardige problemen gegaan omdat ze, met respect voor elkaar, de

hobbels en meningsverschillen die er altijd wel zijn, hebben kunnen gladstrijken.

‘Gelukkig is de sfeer binnen onze groep erg goed en hoewel er altijd wel kritiek en lang-

durige discussies volgen, gebeurt dit altijd met genoeg respect naar de ander toe.’

‘Goed communiceren met een grote groep medestudenten is een kunst op zich, zeker als

deze studenten allemaal een uitgesproken mening hebben.’

‘Ik heb gemerkt dat iedereen op zijn eigen manier werkt aan een project en dat het ver-

werken van feedback voor iedereen een andere hoeveelheid tijd en moeite kost. Ik

ben daar zelf vrij snel in en heb me daardoor in het begin niet gerealiseerd dat ieder-

een op zijn eigen manier omgaat met een taak.’

‘Ik merk echter ook in andere groepsverbanden dat ik me er sneller op mijn gemak voel

dan voorheen en ook dat dit minder moeite kost. Ik denk dat dit zeker toe te schrij-

ven valt aan het intensieve groepsproces dat heeft plaatsgevonden.’

‘Omdat de honoursgroep een veilige omgeving vormt, was het makkelijker voor mij om

me in discussies te mengen en actief mee te werken.’

Ook de redactievergaderingen verliepen tijdens de honourscursus gesmeerd. In korte tijd

kwamen vele onderwerpen langs, variërend van details in de opmaak van een hoofdstuk tot

en met de koers en de boodschap van hoofdstukken, van de samenhang tussen de zes deel-

thema’s tot en met actiepunten van redactieleden en hoofdredactie. Andere zaken die aandacht

behoefden: het contact met de uitgever, de illustraties, de cover van het boek, de groepsfoto,

de inpassing van het boek in het eerstejaarscurriculum van de opleiding biologie, het inscha-

kelen van experts en het tijdspad om te garanderen dat alles op tijd af is en bij de uitgever ligt. 

‘Zonder het op het moment van besluit te beseffen, hadden we een onderwerp gekozen

dat buiten het schrijfproces ook een belangrijke rol speelt.’

‘Door de aanwezigheid van zoveel persoonlijkheden verliepen de discussies in het begin

stroef.’

In een door de studenten volledig zelf ingerichte honourscursus (februari-medio april 2017) werd

intensief gewerkt aan het schrijven van de hoofdstukken, het geven van peerfeedback (op het

product én het proces) en het illustreren van de hoofdstukken. Ook was er tijd ingeruimd voor

een module ethiek en voor een zelf georganiseerde excursie (naar Texel en Den Haag) waar in-

stituten of exposities werden bezocht die gerelateerd waren aan de thema’s van het boek.
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Het geven van feedback op de hoofdstukken, maar ook op elkaars functioneren binnen de

groep, werd als leerzaam en waardevol ervaren.

‘Verder heeft het redactionele aspect ervoor gezorgd dat ik in nu in staat ben om een

tekst veel kritischer te lezen dan voorheen.’

‘Aan mijn schrijfstijl heb ik hard kunnen werken; het was nuttig mijn eigen stukken

tekst en vooral andere hoofstukken in het boek kritisch te bekijken en er feedback op

te geven.’

‘Door de vele tussentijdse feedback op je hoofdstuk word je je bewust van de valkuilen

in je schrijfstijl.’

Op de vraag wat de studenten van het proces hadden geleerd kwamen vele aspecten naar

voren: het beter naar elkaar leren luisteren en je beter inleven in wat anderen bedoelen, plan-

ning, uitstelgedrag, perfectionisme en goed voorbereid naar bijeenkomsten komen, vaardig-

heden uitproberen en eigenschappen veranderen, et cetera. Allemaal facetten van leren sa-

menwerken.

‘Ik durf nu gewoon in de groep te zeggen wat ik denk over iets en kan me actief mengen

in discussies. Ik ben ook veel kritischer geworden en denk meer na over voor- en na-

delen van ideeën.’ 

‘Maar er zijn ook nog verschillende punten waar ik nog meer aan kan werken en ik heb

ook weer nieuwe eigenschappen gevonden die ik kan verbeteren.’ 

‘Het afgelopen half jaar en met name de afgelopen paar maanden heb ik geprobeerd aan

verschillende eigenschappen te werken en zijn er ook weer nieuwe eigenschappen bij

gekomen waar ik aan wil gaan werken.’ 

‘Ik heb duidelijke stappen kunnen zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling.’

‘Ik heb enorm hard gewerkt en wat betreft inzet en motivatie zou ik mezelf een tien

kunnen geven. Er zijn echter nog diverse verbeterpunten.’

‘Ik ben goed in het maken van planningen, maar het naleven ervan is altijd redelijk

rampzalig geweest. Tot mijn grote verbazing heb ik hier toch een behoorlijk sterke

verbetering in doorgemaakt.’

‘De tien weken van de cursus is dus een zeer nuttige tijd geweest. Ik heb zo veel moge-

lijk geprobeerd om mijn sterke punten te gebruiken en tegelijk zo veel mogelijk te

leren.’

‘Na de gehele cursus denk ik wel dat ik nu met meer vertrouwen een grote opdracht zou

durven en kunnen plannen.’
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In het proces van life-long learning is het van belang dat je je eigen bijdrage op waarde weet

te schatten en dat je je realiseert op welke gebieden je nog een ontwikkeling kunt doorma-

ken. Het was interessant om te zien dat de perfectionisten die graag alles zelf doen, leerden

om dingen los te laten en de anderen te vertrouwen en dat de leiderstypen in hun rol groei-

den en daarbij ook keerzijden van het leiderschap begonnen te zien.

‘Een punt dat ik nog zeker aan mezelf wil verbeteren is besluitvaardigheid.’ 

‘Ook al heb ik de afgelopen cursus geleerd meer verantwoordelijkheid te nemen, het is

ook belangrijk dat je deze ook weer kan overlaten aan anderen.’

‘Ik heb mijn leidinggevende vaardigheden kunnen verbeteren en uitbreiden. Ik merk dat

ik nu deze rol al vaker op me neem, maar ik zou hem liever nóg vaker vervullen.’

‘Om een leidersrol op je te nemen, moet je meer op de voorgrond treden. Dat is een wat

kwetsbaardere positie, die ik eerst niet altijd in wilde nemen.’

‘Zo heb ik hard geprobeerd om dingen te doen die ik normaal gesproken niet zou doen.

Ik durf nu bijvoorbeeld beter out-of-the-box ideeën te bespreken en uit te werken.’

‘Toen er bij de uitleg van de cursus werd gezegd dat we onszelf moesten gaan beoorde-

len, begon ik me meteen af te vragen welke goede en slechte eigenschappen ik nou ei-

genlijk bezit.’

Gezien de ontwikkeling die de studenten doormaken kan gesteld worden dat een intensief sa-

menwerkingsproject als het samen schrijven van een boek duidelijk bijdraagt aan de ont-

wikkeling van life-long learning en aan de 21st century skills in het algemeen. Rest ons nog

te zeggen dat deze groep een professioneel georganiseerde groep is geworden. Ze mogen trots

zijn op wat ze hebben bereikt, niet alleen op het eindproduct maar ook op de manier waarop

ze het proces gaandeweg hebben gestructureerd. Zij zijn overigens niet de enigen die door een

leerproces zijn gegaan, ook voor ons als begeleiders was het weer een leerzame ervaring. 

‘De honoursgroep was echt heel erg leuk. Het zijn niet alleen vrienden, de groep is ook

een heel goede plek om aan jezelf te werken.’ 

‘Het schrijven van een boek met een groep was een waar genoegen. Het was een intense

en soms stressvolle periode.’

‘Een boek is namelijk zo goed als het slechtste hoofdstuk.’

‘Op naar het volgende boek!’
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Voorwoord
Merel van Luyk

Communicatie is overal om ons heen en maakt een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven.

Waarschijnlijk associeer je het woord ‘communicatie’ met taal, zowel verbaal als non-verbaal.

Ook in de wereld van de biologie speelt communicatie een belangrijke rol. Als eerstejaars bio-

logiestudent leer je het basismodel voor communicatie. Er zijn drie essentiële componenten die

zorgen voor uitwisseling van informatie: zender, signaal en ontvanger. Er worden alleen geen

uitspraken gedaan over de eigenschappen van deze componenten. Moet een zender bijvoor-

beeld per definitie uit levende materie bestaan? Moet een signaal verzonden worden met intentie?

Kan het model worden uitgebreid met andere componenten? Hoe kunnen we communicatie ei-

genlijk definiëren? Als je zoekt naar definities voor communicatie zul je merken dat er geen

consensus over bestaat. In de humane psychologie wordt communicatie bestempeld als inter-

actie tussen mensen terwijl een chemicus het misschien wel zal definiëren als een interactie tus-

sen moleculen. Waarom is het zo lastig om één passende definitie te bedenken? Dit probleem

kan worden geïllustreerd aan de hand van een aantal voorbeelden. 

Als twee waterstofatomen een zuurstofatoom tegenkomen, zullen ze een interactie aangaan.

Het resultaat is dan een watermolecuul. De interactie tussen de atomen in het molecuul zal

door de meeste mensen niet als communicatie worden bestempeld. Toch valt er iets voor te zeg-

gen om dit wel communicatie te noemen. Zoals je zult zien, verloopt veel cellulaire communi-

catie via de binding van ligandmoleculen op receptormoleculen. De meeste biologen zullen in-

teracties tussen cellen wel degelijk als communicatie beschouwen. Op welk vlak verschillen

deze twee voorbeelden dan van elkaar? Ten eerste zul je zien dat communicatie in een cel vaak

geregisseerd wordt vanuit een soort instructieboekje: het DNA in de celkern. Verder kan wor-

den beargumenteerd dat de cellulaire moleculen in tegenstelling tot de losse atomen deel uitmaken

van een levend organisme. Dit brengt ons bij complexiteit en emergentie. Emergentie houdt in

dat complexe structuren eigenschappen hebben die niet meer zichtbaar zijn als je de complexe

structuur uit elkaar haalt. Zo zullen er verschillen zijn in de eigenschappen van communicatie

op de verschillende emergente niveaus, zoals moleculen, cellen, weefsels, organismen, popula-

ties en ecosystemen. Cellen worden in de biologie ook nog als levende materie beschouwd,
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maar de eiwitten die door de cellen worden aangemaakt, zijn eigenlijk gewoon levenloze mo-

leculen. Pas als ze samen deel uitmaken van een complexe structuur zullen ze op een hoger or-

ganisatieniveau als levende materie worden beschouwd. Terug naar het watermolecuul en de

cellulaire communicatie. De wijze van interactie is in beide gevallen gelijk: moleculen binden aan

elkaar en ondergaan als reactie daarop een verandering in chemische structuur. Het grote ver-

schil is dus dat het ligand en de receptor op hoger niveau deel uitmaken van een levend systeem.

Een volgend probleem dat we tegenkomen bij het definiëren van communicatie is intentie. In

het thema Dieren gaan we onder andere kijken naar mieren. Ze laten een feromonenspoor ach-

ter als ze een voedselbron vinden. Hun soortgenoten kunnen de voedselbron vervolgens ge-

makkelijker vinden. Dit lijkt een duidelijk geval van communicatie: de mier laat een signaal

achter voor zijn soortgenoten. Er zijn echter wetenschappers die menen dat dit geen goed voor-

beeld is van communicatie. Of zij gelijk hebben valt nog te bezien, maar zij menen dat de mie-

ren de feromonen uitscheiden als puur fysiologische reactie op het waarnemen van voedsel1. Zo

zou er geen sprake zijn van intentie en bijgevolg ook niet van communicatie. Maar als je deze

redenering zou doortrekken, is in feite elke interactie op planeet aarde het gevolg van chemi-

sche reacties. En hoe zou je intentie dan weer definiëren met al die verschillende organisatieni-

veaus? Is een instructieboek zoals het DNA in feite niet ook een soort ‘intentie’? En wat doen

we met afluisteren? Signalen worden ook opgepikt door ontvangers waar ze niet voor bedoeld

zijn, net zoals zenders soms opzettelijk valse signalen versturen om ontvangers te misleiden.

Als we communicatie terugbrengen naar een simpel actie-reactiemodel komen we niet veel ver-

der. Als je een steen in het water gooit, zal de steen het water wegduwen dat op zijn pad komt.

Vervolgens zul je een cirkel van rimpels in het water zien ontstaan. Dit is actie-reactie. Hebben

de steen en het water gecommuniceerd? Misschien niet, maar dit zadelt ons wel op met een

probleem. Als we communicatie beperken tot levende materie komen we in de knoei. Moeten

zender, signaal én ontvanger levende materie zijn? Zoals je zult zien, hoeft een signaal niet al-

tijd materie te zijn (denk maar aan zwaaien of lichtsignalen). 

Dit boek is onderverdeeld in zes thema’s, waarin elk op een eigen manier zal worden geprobeerd

te bepalen wat communicatie betekent voor de biologie. Aan de hand van voorbeelden uit de

verschillende werkvelden zal er worden geprobeerd om uitbreidingen te vinden op het basismodel

van zender, signaal en ontvanger. Ook wordt er gekeken wat voor invloeden bepaalde biologi-

sche factoren hebben op de kwaliteit, snelheid en efficiëntie van de verschillende componenten.

In het eerste thema zullen we de communicatie beschrijven en analyseren die we misschien wel

het beste kennen: die tussen dieren. Aangezien mensen ook dieren zijn, is dit ook de commu-

nicatie tussen jou en je omgeving. In het thema Dieren zullen we uitvoerig ingaan op de com-
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municatie in drie belangrijke onderdelen van het dierenleven: voedsel zoeken, voortplanten en

onderhouden sociaal contact. Ook zal er worden gekeken naar de rol die manipulatie en be-

drog spelen in het communicatiemodel.

Vervolgens zullen we communicatie bekijken die wellicht nét iets lastiger voor te stellen is. Hier-

voor kijken we even kort naar de geschiedenis en evolutie van communicatie. Toen de aarde vier

en een half miljard jaar geleden ontstond, was er nog niet veel meer dan atomen en moleculen.

Deze moleculen ondergingen chemische reacties met elkaar, waardoor ze stabieler werden. Deze

moleculaire interacties kunnen misschien niet goed als communicatie bestempeld worden, omdat

ze slechts uitgaan van actie en reactie. Na verloop van tijd gingen sommige interacties zich zo

gedragen dat moleculen zich konden kopiëren. Hiermee is het leven ontstaan. De complexiteit

van het leven op aarde nam steeds verder toe. Op een gegeven moment zijn de eerste cellen

ontstaan: omhulsels met samenwerkende moleculen die werden aangestuurd door instructie-

moleculen. Er is nu als het ware een nieuw emergent niveau ontstaan, waarbij een interne or-

ganisatie in de cel essentieel is. Wat we onder cellulaire communicatie verstaan en hoe deze ver-

loopt, zullen we zien in het thema Cellen. Ook wordt hier worden besproken hoe weefsels van

dieren met elkaar communiceren, omdat dit verloopt via cellulaire signalen. 

Hoe communicatie tussen micro-organismen verloopt, wordt in het thema Microbiologie be-

sproken. Bacteriën en schimmels zijn zo klein dat ze moeten samenwerken om te overleven.

Hoe de communicatie verloopt bij dergelijke samenwerkingen zal uitvoerig worden toegelicht.

Anderhalf miljoen jaar geleden zijn twee ééncellige micro-organismen een zogenaamde endo-

symbiose aangegaan. Hier wordt in het thema Microbiologie ook uitvoeriger op ingegaan, maar

voor nu is het belangrijk om te weten dat dit de sleutel was naar het ontstaan van multicellu-

laire organismen. Het ontstaan van multicellulaire organismen betekent dat er organisatie en

specialisatie op konden treden. Ook kijken we naar de implicaties van het ontstaan van meer-

celligheid op de complexiteit van communicatie. Communicatie is waarschijnlijk van groot be-

lang geweest in het ontstaan van complexere levensvormen vanwege het evolutionair voordeel

dat communicatie biedt. Processen kunnen beter op elkaar afgesteld worden als beide partners

elkaars signalen kunnen integreren en adequaat op elkaar kunnen reageren. Misschien is com-

municatie zelfs wel een vereiste voor een functionele samenwerking. 

De samenwerking tussen cellen heeft er in ieder geval toe geleid dat complexe organismen zoals

planten en dieren konden ontstaan. In het thema Planten zal worden ingegaan op communi-

catie binnen en tussen planten. Hoe signaleren verschillende plantenweefsels naar elkaar? En

hoe zit het eigenlijk met bestuivers? De komst van alle planten en dieren leidde ertoe dat eco-
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systemen door de bewoners werden gemodificeerd. Populaties en soorten beïnvloeden elkaar

en hun omgeving, maar in hoeverre kunnen we dit als communicatie bestempelen? Dit wordt

onder andere besproken in het thema Ecosystemen. Er wordt ook gekeken naar de invloed van

abiotische factoren, zoals de temperatuur van het zeewater, nutriënten of geluid, op de com-

municatie tussen dieren. Daarnaast zal worden geprobeerd te bepalen of er communicatie plaats-

vindt tussen abiotische en biotische factoren in een ecosysteem.

Wij mensen zijn nogal eens geneigd om onszelf uniek te vinden vanwege de uitvinding van taal,

maar zangvogels blijken dezelfde taalcentra in hun hersenen te hebben als wij. Zo uniek zijn we

dus niet. Maar goed, wij mensen ontwikkelden taal. Daarna ontwikkelden we technologie. De

moderne mens communiceert met elkaar via allerlei media. Het begon met brieven en tele-

grammen, maar tegenwoordig maken we gebruik van elektrische apparaten zoals telefoons.

Een deel van onze technologie kan net als levende organismen een signaal op een complexe

manier verwerken en toepassen. Wat houdt dat in voor ons communicatiemodel? En hoe ziet

communicatie er in de toekomst uit? Deze vragen proberen we te beantwoorden in het laatste

thema Technologie.

Naast de zes thema’s zul je in dit boek vier zogenaamde interleaves vinden: dit zijn korte inter-

mezzo’s over communicatieproblematiek, gerelateerd aan de behandelde stof uit een thema. Je

zult iets lezen over verstoring, misbruik en verslaving. Het is de bedoeling om zo op een andere

manier na te denken over communicatie in het licht van eerder besproken principes.

In elk thema proberen we dus aan de hand van voorbeelden het basismodel van de communi-

catie in te vullen en mogelijk uit te breiden. Zo zullen we uiteindelijk wellicht een definitie van

communicatie vinden. 
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