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dus de prijs van de Koninklijke Ne-
derlandse Zoölogische Vereniging. 
Inmiddels werkt ze als postdoc met 
een NWO-Rubiconsubsidie in Tours. 
Een verblijf dat dankzij een Marie 
Curie-fellowship van de Europese 
Commissie nog minstens met twee 
jaar zal duren. 
Op het IRBI werkt Visser nu onder 
meer aan de sluipwesp Eupelmus vuil-
letti, die de larven van zaadkevers  
parasiteert. Het is een modelsoort 

voor nutriëntenverdeling van vetten, 
koolhydraten en eiwitten. ‘Afhanke-
lijk van de hoeveelheid aangelegde 
reserves aan voedingsstoffen is 
sprake van kapitaal- of inkomens-
strategie, die je over de levensloop 
van de sluipwesp kunt volgen. Dat 
sluit prima aan bij mijn eerdere on-
derzoek aan vetsynthese bij verschil-
lende soorten sluipwespen’, meent 
Visser. 

Vethuishouding
In haar promotieonderzoek aan de 
Vrije Universiteit keek ze onder meer 
naar het verband tussen een parasi-
taire levensstijl en het verlies van 
vetaanmaak. ‘In totaal hebben we 
van 94 soorten insecten de vethuis-
houding onderzocht, van 70 op basis 
van literatuurgegevens en bij 24  
parasitaire soorten door zelf experi-
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Subliem
Angstaanjagend en groots, zo zouden natuurervarin-
gen eigenlijk moeten zijn. Dat was althans de strekking 
van een debat over natuurbeleving en -beleid op 18 april 
in Kasteel Groeneveld in Baarn. Een chique locatie om 
te praten over zogeheten sublieme natuurervaringen. 
Filosoof en socratisch schrijver Marjan Slob had voor 
het debat een al even chic uitgegeven essay geschreven, 
waarover de Gooise elite en enkele natuur- en beleids-
filosofen een paar uur konden keuvelen. 

Bij sublieme natuurervaringen schijnt het – in het voet-
spoor van de filosofen Edmund Burke en Immanuel 
Kant – te gaan over confrontaties met wildernis waarbij 
je het gevoel krijg deel uit te maken van de kringloop.  
Je moet eigenlijk de spanning van leven en dood voelen: 

staand op de rand van een afgrond zonder vangnet, 
overmeesterd door een neerstortende waterval of ver-
dwaald in het bos bij hevig onweer. Vooral jonge man-
nen schijnen het nodig te hebben: survivallen in de 
woeste natuur zoals Chris McCandless in cultfilm Into 
the Wild. 

Het probleem is dat we daar in Nederland – afgezien van 
de zee en dappere pogingen nieuwe wildernis te creë-
ren –  eigenlijk de natuur niet voor hebben. Jammer 
maar helaas, het zou toch leuk zijn, en je kan ook  
sublieme ervaringen hebben als stadslandbouwer of 
observator van een mierenhoop. Zo verliep ongeveer  
de discussie.

Zelf maakte ik me toen al zorgen over die andere angst-
aanjagende en grootse gebeurtenis: de oranjegekte van 
eind april. Even dacht ik afleiding te vinden in iets wat 
voor veel biologen toch dicht komt bij sublieme natuur: 
een film over de iconische monarchvlinder (zie pagina 
6). Begrippen als groots, nietig en kringloop zitten inge-
bakken in deze kwetsbare en kleurrijke trekvlinder. 

Helaas lukte het me ook hier niet aan ons vorstenhuis te 
ontkomen. De naam monarchvlinder verwijst namelijk 
naar onze stadhouder Willem III, vanaf 1688 koning 
van Engeland, Schotland en Ierland en welhaast de  
personificatie van de kleur oranje en protestantisme. 
Noord-Amerikaanse kolonisten noemden de oranje 
vlinders daarom zelfs liefdevol King Billy’s.

Ik ben geen filosoof, maar is dat wellicht het wezen en 
tragiek van de natuur? Als je er in opgaat, ontmoet je de 
spoken van je eigen geest. Ontsnappen lukt niet. Hoe-
wel? Gelukkig heet elders de monachvlinder gewoon 
wanderer of zwerver. Als deze column verschijnt ben ik 
hopelijk toch nog een weekje ontsnapt aan de oranje-
gekte, om subliem te zwerven in de Zuid-Franse Gorges 
de la Siagne.

Als je er in opgaat, ontmoet je de spoken 
van je eigen geest. Ontsnappen lukt niet

‘Vetzucht verlies je niet zomaar even’
evolutiebioloog en winnaar nederlandse zoölogieprijs bertanne visser

‘Vrijwel alle dieren zetten suiker 
meestal zo snel mogelijk om in vet-
ten. Want dankzij vetten kun je peri-
odes met minder voedselaanbod  
beter overleven. Vetaanmaak is een 
diep geconserveerde eigenschap en 
het is daarom heel opmerkelijk dat 
sluipwespen geen vet meer kunnen 
aanmaken’, vertelt Bertanne Visser 
(1984) via Skype vanaf haar werkplek 
op het Institut de Recherche sur la 
Biologie de l’Insecte (IRBI) van de Uni-
versiteit van Tours in Frankrijk. Op 
dinsdag 7 mei ontvangt ze de Neder-
landse Zoölogieprijs 2013 voor haar 
onderzoek naar de relaties tussen het 
verlies van vetaanmaak en parasi-
tisme tijdens een door haar samen-
gesteld symposium in Artis Amster-
dam.
‘Super, het is echt een enorme eer om 
je eigen symposium te mogen organi-
seren’, zegt Visser. Ze heeft evolutio-
naire fysiologie als centraal thema 
gekozen. Een onderwerp waar ze tij-
dens haar onderzoeksloopbaan haast 
op natuurlijke wijze op uitkwam. ‘Ik 
werkte als Leidse student aan de evo-
lutie van vlinders en sprak op de En-
tomologiedag met Jacintha Ellers. Zij 
had een promotieonderzoek op de 
VU over verlies van vetsynthese bij 
parasitaire insecten in de aanbie-
ding. Zo ben ik op het vetspoor te-
rechtgekomen’, aldus Visser.
Het proefschrift Parasitism and the 
Evolutionary Loss of Lipogenesis waarop 
ze in 2012 aan de Vrije Universiteit 
promoveerde viel in goede aarde. Het 
bezorgde haar vorig jaar de  
dissertatieprijs van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging en nu 

Sluipwespen en enkele andere parasitaire insec-
ten hebben het vermogen tot vetaanmaak verloren. 
Opmerkelijk, vindt evolutiebioloog Bertanne Visser: 
‘Verlies van eigenschappen is evolutionair net zo  
relevant als het verkrijgen van nieuwe kenmerken.’
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Evolutiebioloog Bertanne Visser: ‘Sluipwespen hebben als evolutionaire prijs het vermo-
gen tot vetaanmaak verloren.’ 

menten uit te voeren. Alleen bij soor-
ten die een parasitaire levenswijze 
hebben, is de vetaanmaak verloren 
gegaan. Met name bij parasitaire 
sluipwespen, maar ook bij twee an-
dere insectenordes waar parasitisme 
is ontstaan, bij vliegen en kevers. Dat 
verlies is dus sterk gekoppeld aan een 
parasitaire levenswijze. De parasie-
ten ontwikkelen zich immers in an-
dere insecten en raken vaak volledig 
afhankelijk van de vetvoorraden van 
hun gastheer. Ze kunnen als volwas-
sen sluipwesp zelf geen vetten ma-
ken en moeten het dus de rest van 

hun leven doen met de vetvoorraad 
die ze meekrijgen’, legt Visser uit. ‘De 
sluipwespen zetten zelfs de vetaan-
maak in hun gastheer naar hun 
hand, maar hebben als evolutionaire 
prijs het vermogen tot vetaanmaak 
verloren.’
Een intrigerende vondst is dat er ook 
sluipwespen zijn waarin de vetaan-
maak opnieuw is geëvolueerd, vertelt 
Visser. ‘Dat komt voor bij drie genera-
listische sluipwespgroepen, die 
steeds een breed spectrum aan gast-
heren parasiteren. Je kunt je voorstel-
len dat het zo’n generalist niet lukt 

zich fysiologisch af te stemmen op de 
vetaanmaak in al die verschillende 
gastheersoorten. Het complete ver-
lies van vetsynthese is evolutionair 
dan gewoon te riskant.’ Op dna-ni-
veau zijn niet veel verschillen te vin-
den tussen insecten die niet of juist 
wel zelf vet kunnen aanmaken. Het 
patroon van genexpressie van 28 be-
langrijke regulatorgenen voor de vet-
huishouding, zoals FAS (Fatty Acid 
Synthase), verschilt echter wel sterk, 
zo blijkt uit experimenten met goed 
gevoede of uitgehongerde larven van 
de fruitvlieg en de modelsluipwesp 
Nasonia vitripennis. ‘Essentiële genen 
voor de aanmaak van vetten komen 
nauwelijks tot expressie bij sluipwes-
pen, terwijl ze juist een hoge expres-
sie laten zien bij fruitvliegen.’ 
Kort samengevat komt het qua vet-
synthese volgens Visser evolutionair 
neer op use it or lose it: iets dat niet 
wordt gebruikt, gaat verloren. ‘Nee, 
niet volgens Lamarck. We doen ge-
woon aan Darwin! Evolutionair is het 
verlies aan eigenschappen minstens 
zo interessant als het verkrijgen van 
nieuwe eigenschappen. Vetzucht ver-
lies je niet zomaar even. Normaal ge-
sproken heeft het een selectief voor-
deel, maar interactie met andere or-
ganismen kan blijkbaar genoeg com-
pensatie bieden. Verlies aan vetaan-
maak kan daarom waarschijnlijk al-
leen bestaan in samenhang met pa-
rasitisme of symbiose’, meent Visser.
Haar onderzoek geeft meer inzicht 
in de evolutionaire kosten en baten 
van vethuishouding, maar biedt geen 
direct uitzicht voor het maatschap-
pelijk vraagstuk van overgewicht. 
Visser: ‘Het levert vooral fundamen-
tele inzichten en voor onze vetzucht 
biedt de weg van de sluipwesp voorlo-
pig zeker geen panklare oplossing.’ 

Evolutionary Physiology – Linking Gene 
to Function
7 mei, Collegezaal Artis, Amsterdam
KNDV-symposium en uitreiking Neder-
landse Zoölogieprijs 2013
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‘De sluipwespen zetten zelfs 
de vetaanmaak in hun gast-
heer naar hun hand’
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