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er ook een sterke vermindering van hoe-
veelheid nakomelingen te zien. Dit geeft 
aan dat de vroege aanwezigheid van tra2-
transcripten in het embryo ook andere 
functies in de ontwikkeling van haploïde 
embryo’s heeft. Daarnaast observeerde ik 
een sterkere daling in het aantal diploïde 
nakomelingen met een paternale chro-
mosoomset na vermindering van zowel 
tra- als tra2-transcipten in vroege stadia 
van ontwikkeling.

Ondanks dat vrouwelijk specifieke 
tra-transcripten cruciaal zijn tijdens de 
vroege ontwikkeling van N. vitripennis 
en maternaal meegeleverd worden, is 
dit niet het geval in de wesp A. tabida. In 
plaats daarvan geven A. tabida moeders 
alternatieve splice-varianten van tra mee 
aan hun eieren. Deze coderen voor een 
korter eiwit, dat echter een belangrijk 
domein bevat en niet zo kort is als de 
mannelijk specifieke eiwitten. Het gebrek 
aan vrouwelijk specifieke tra in de vroege 
stadia van diploïd vrouwelijke ontwik-
keling opent echter de vraag hoe de 
vrouwelijk activiteit gestart wordt in dit 
systeem. De alternatieve splice-vormen 
van tra kunnen mogelijk een rol spelen in 
de activatie van de vrouwelijk specifieke 
transcriptie van tra in het vroege embryo. 
Daarnaast zou echter een factor nodig 
zijn om het verschil tussen haploïde 
en diploïde ontwikkeling aan te geven, 
mogelijk een actieve paternale factor of 
een herkenning van dosis tussen een 
enkel of een dubbel genoom. De cruciale 
rol van tra2 maternale provisie lijkt wel 
geconserveerd te zijn in de geslachtsbe-
paling bij A. tabida. Deze transcripten kon 
ik detecteren in embryos voorafgaand 
aan zygotische transcriptie en tijdens de 
zygotische activatie van de geslachtsbe-
palingscascade.

Bij insecten waarvan het geslachtsbe-
palingsmechanisme is gebaseerd op een 
zygotische staat van tra in de mannelijke 
modus, is een aanzet voor vrouwelijke 
ontwikkeling is nodig die de geslachts-
bepalingscascade in de vrouwelijke 
modus plaatst. Deze aanzet hoeft niet 
perse vanuit het insect zelf te komen. 
Endosymbionten zijn wijdverspreid in 
veel insectenordes en kunnen drastische 
effecten hebben op de voortplanting van 
hun gastheren. Endosymbionten worden 
alleen doorgegeven via het cytoplasma. 
Vanwege deze eenzijdige transmissie is 
het in hun voordeel om genetisch man-
nelijke embryo’s op een pad van vrouwe-
lijke ontwikkeling te zetten of om deze 
mannelijke embryo’s te verwijderen en 
het percentage vrouwelijke nakomelingen 
hoger te maken. In haplodiploÏde soorten 
kunnen endosymbionten ervoor zorgen, 
dat de gastheren zich aseksueel voort-
planten. Geïnfecteerde diploïde moeders 

leggen geïnfecteerde haploïde eieren, 
die diploïd gemaakt en gefeminiseerd 
worden tot een volgende generatie van 
geïnfecteerde diploïde vrouwelijke indi-
viduen.

De parasitaire wespen Asobara ja-
ponica en Leptopilina clavipes hebben elk 
seksueel en aseksueel voortplantende 
populaties. Aseksuele wespen van beide 
soorten zijn geïnfecteerd door Wolbachia-
endosymbionten. Voor A. japonica is 
gedocumenteerd, dat de feminisering 
een aparte stap na de diploïdisatie is. De 
Wolbachia-infectie kan verwijderd wor-
den met antibioticabehandelingen, die 
resulteren in de productie van haploïde 
mannelijke wespen.

Seksueel voortplantende A. japonica- 
en L. clavipes-wespen geven geen vrouwe-
lijk specifieke tra-transcripten mee aan 
hun oöcyten. Dit fenomeen komt overeen 
met het patroon van tra-transcripten, dat 
ik detecteerde in de seksuele voortplan-
ting van A. tabida. Aseksuele A. japonica 
en L. clavipes wespen geven echter wel 
vrouwelijk specifieke tra-transcipten 
mee aan hun oöcyten in de aanwezig-
heid van Wolbachia. Wanneer ik Wolbachia 
verwijderde uit de aseksuele A. japonica 
wespen, gaven zij geen vrouwelijk spe-
cifieke tra-transcripten meer mee, maar 
waren ze in plaats daarvan terug gegaan 
naar het patroon van tra-transcripten dat 
wordt meegegeven in seksuele wespen. 
Hieruit concluderend lijkt Wolbachia de 
controle over geslachtsbepaling te heb-
ben overgenomen door de maternale 
provisie van vrouwelijk specifieke tra-
transcripten te manipuleren.

Maternale provisie en de geslachts-
specieke transcripten van geslachtsbe- 
palingsgenen gedurende vroege stadia 
van ontwikkeling bieden kostbare  
informatie aangaande de nog te ont- 
dekken moleculaire mechanismen van  
geslachtsbepaling. Aanwezigheid van 
vrouwelijk specifiek tra is niet nood- 
zakelijk voor vrouwelijke ontwikkeling 
in drie seksueel voortplantende wespen 
soorten (A. tabida, A. japonica en L. cla-
vipes). Maternale provisie van tra2 lijkt 
daarentegen wijdverbreid noodzakelijk  
te zijn voor vrouwelijke ontwikkeling. 
Andere maternale elementen, bijvoor-
beeld alternatieve splice-varianten  
van tra of paralogen daarvan, kunnen  
ook vereist zijn voor het starten van de 
vrouwelijke geslachtsbepalingscascade.  
Echter, alleen maternale provisie is niet 
afdoende om vrouwelijke ontwikkeling  
te starten in seksueel voortplantende  
wespen. Het paternale genome zou een 
epigenetisch verschil met het maternale 
genoom moeten bezitten om vrouwelijk 
specifieke transcriptie te starten in 
diploïde bevruchte eieren. Deze afhanke-

lijkheid van de chromosoom set van de 
vader kan hypothetisch ook gemanipu-
leerd worden door Wolbachia, waarbij de 
endosymbiont de activiteit van het pater-
nale genoom kan nabootsen. Alternatief  
kan het, in plaats van een verschil tussen 
het maternale en paternale genoom,  
echter ook het dosis effect van de diplo-
ide staat van het embryo zijn die herkend 
wordt en vrouwelijke ontwikkeling start. 
De verstoring van tra maternale provisie 
suggereert, dat gastheer en endosym-
biont elkaar proberen te overheersen in 
een conflict over de controle van haplo-
diploïde geslachtsbepaling. Dit roept de 
vraag op: wie heeft zeggenschap over 
geslachtsbepaling, en wie zou het beheer 
kunnen overnemen?
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Tegelijk met stuifmeel en nectar, trans-
porteren honingbijen (Apis mellifera) ook 
verontreinigingen en plantpathogenen 
(in onderzoekstermen: doelmateriaal) 
van bloem naar bijenkast. Het gebruik 
van bijenvolken voor het verzamelen van 
doelmateriaal is een passieve verzamel-
methode. De kritische punten van deze 
methode zijn gecombineerd in een 
stroomschema en rekenmodel voor de 
optimale opzet van een onderzoek. Voor 
het verzamelen van materiaal voor ana-
lyse wordt het bijenvolk bemonsterd door 
bijen uit het volk te nemen (sacrificially) 
of door materiaal van het exterieur van 
de bijen te verzamelen waarbij het bijen-
volk ongemoeid blijft (non-sacrificially). 
Voor dat laatste is de ‘Beehold tube’ ont-
wikkeld. De Beehold tube, een buis met 
een inleg van polyethyleenglycol (PEG) 
waardoor alle inkomende bijen moeten 
gaan om in de kast te komen, adsorbeert 
een deel van het materiaal in het haar-
kleed van bijen. In mijn proefschrift zijn 
studies opgenomen van bioindicatie- 
studies van zware metalen, plantpatho-
genen en de milieuverontreiniging 
γ-hexachloorcyclohexaan. Het is bekend 
dat in gebieden met een hoge belasting 
van zware metalen ook hogere concen-
traties gevonden worden in honingbijen. 
We onderzochten 21 metalen (Al, As, Cd, 
Co, Cr, Cu, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, 
Ti, V en Zn) in de periode juli-september 
2006. De concentraties in bijen (µg.g-1) 
van Al, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Sr, Ti en V 
waren significant verschillend in de drie 
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studielocaties. Bovendien toonden we 
significante verschillen aan tussen de 
studielocaties van Co, Sr en V. Van de 
metalen Cd, Pb en V is onderzocht of er 
een relatie was tussen de concentratie  
in de lucht (ng.m3) en in de bijen (µg.g-1). 
Voor Cd en Pb werd deze relatie niet ge-
vonden. De concentratie V in de lucht  
in Hoek van Holland was 10 tot 15 maal 
hoger dan in Maastricht en Buggenum en 
dit verschil was ook in de bijen aantoon-
baar. Een derde studie met zware metalen 

was een overzicht van de concentraties 
van metalen in Nederland. Hiervoor zijn 
gepoolde monsters van 150 bijenstanden 
bemonsterd in juni 2008 geanalyseerd op 
dezelfde metalen als in 2006 behalve Pb. 
De resultaten bevestigden de 2006 resul-
taten van een duidelijk ruimtelijk verschil. 
Ook binnen (postcode) regio’s was er sig-
nificant verschil, veroorzaakt door land-
gebruik en industrie.

Het aantonen van plantpathogene 
bacterie Erwinia amylovora (bacterievuur 
in Rosaceae) met de Beehold tube is  
onderzocht in Oostenrijk in 2013. Dat 
bijen E. amylovora al bij zich dragen voor 
er zichtbare infecties in de bloemen en 
bomen te zien zijn was al bekend en  
ook dat er, afhankelijk van de weersom-
standigheden, er wel of geen uitbraak 
optreedt. 2013 was zo’n jaar zonder  
uitbraak en we hebben dan ook geen  
E. amylovora in de Beehold tube aan 
kunnen tonen. Dit was wel het geval in 
tentproeven met geïnfecteerde bomen. 
Erwinia pyrifoliae is een pathogene bac-
terie in bijen in aardbei. Infecties komen 
nog niet zo lang voor in Nederland. We 
konden in een aardbeienkas deze bac-
terie aantonen op bijen voor de infectie 
te zien was. In de Beehold tube werd de 
bacterie een paar dagen later voor het 
eerst aangetoond. De hypothetische 
route van bodem-verontreiniging via 
bodemerosie en atmosferische depositie 
van γ-hexachloorcyclohexaan/Lindaan-
houdende bodemdeeltjes in bloemen is 

onderzocht met non-sacrificial subsampling 
van bijenvolken in Bitterfeld (Dld). Ge-
durende de studieperiode van eind juni 
tot eind augustus 2013 passeerden ge-
middeld 8526 bijen dagelijks de Beehold 
tube. Met SPME/GC/EC en een LOD 0.4 µg 
γ-HCH kon geen γ-HCH aangetoond wor-
den. Op basis van bekende HCH-bodem-
verontreinigingen, de fractie verzamelde 
deeltjes in het haarkleed van bijen en de 
adsorbtie in de Beehold tube is geconclu-
deerd dat de HCH-verontreinigde fractie 
van het materiaal dat de bijen binnen-
brachten < 0,001 ‰ was. 

Deze studies laat zien dat bioindicatie 
met honingbijenvolken mogelijk is en  
dat dit ook met non-sacrifical sampling 
kan. Maar ook dat de optimale monster- 
methode bepaald wordt door de locatie 
van het doelmateriaal in het milieu, de 
hoeveelheid die nodig is voor analyse, en 
de verwachte hoeveelheid doelmateriaal 
op of in de bij, de plaatsing van het bijen-
volk en de verzamelperiode. De ontwik-
keling van non-sacrifical subsampling van 
een bijenvolk met een Beehold tube is 
net begonnen en verbeteringen zijn  
zeker mogelijk en nodig. Bioindicatie met  
bijenvolken, zowel sacrificially als non-
sacrificially biedt de mogelijkheid overal 
op aarde en met name in regio’s waar 
geen milieumonitoring infrastructuur  
is toch metingen te doen met inzet van 
lokale bijenhouders.

Verenigingsnieuws

Verslag 61e Lentebijeenkomst

Op 20 april jl. werd de 61e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die tradi- 
tioneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd 
bijgewoond door slechts 18 leden. Tien  
leden hadden zich van tevoren afgemeld. 
Bij het bestuur waren drie volmachten 
binnengekomen. Het quorum werd daar-
mee niet overschreden en er konden 
geen geldige besluiten worden genomen. 
De statuten bieden dan de gelegenheid 
om niet eerder dan na twee en niet later 
dan na acht weken een nieuwe ALV bij  
elkaar te roepen. 

Om de leden niet met extra reistijd 
te belasten, is ervoor gekozen de vrijdag-
avond van de zomerbijeenkomst te ge-
bruiken. Deze viel binnen het genoemd 
tijdskader en er zouden immers toch 
al veel leden aanwezig zijn. Tijdens de 
ALV van 20 april 2017 zijn, ondanks de 
te lage opkomst, alle stukken besproken 
en vragen erover beantwoord. Over een 
aantal zaken is gestemd, wetende dat de 

genomen ‘besluiten’ niet geldig waren 
maar slechts gezien konden worden als 
voorstel voor een besluit in een latere, 
extra ALV. Er waren 42 leden aanwezig, 
waarmee het quorum ruim gehaald was. 
Tijdens deze extra ALV werd de aanwezige 
leden gevraagd om, de voorstellen van 
de ALV van 20 april 2017 in acht nemend, 
een aantal besluiten te nemen. Onder-
staand verslag geeft een samenvatting 
van deze besluiten.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester,  
bibliothecaris, uitgever, webmaster en  
organisatie zomerbijeenkomsten legt  
het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De 
jaarverslagen zijn te vinden op de leden-
pagina van de website en worden zonder 
opmerkingen vastgesteld.

Penningmeester Marja van der Straten 
geeft een toelichting op de jaarrekening 
en begroting. Zij wijst op de belangrijkste 
verschillen met de begroting 2016 en laat 
zien dat de vereniging het jaar afsluit 

met een positief resultaat van 22.137 
euro. Komend jaar streven we naar een 
afname van het vermogen door 64.400 
euro uit verscheidene fondsen in te zet-
ten. Het gros van dit bedrag wordt ingezet 
voor een inhaalslag op het catalogiseren 
van oude werken in de NEV-bibliotheek. 
De begroting 2017 wordt positief ontvan-
gen. De kascommissie oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid en 
stelt voor om het bestuur decharge te 
verlenen. Dat voorstel wordt door de ver-
gadering overgenomen en met applaus 
ontvangen. Frans Groenen blijft nog een 
jaar aan als lid van de kascommissie. 
Kees Zwakhals is bereid gevonden om de 
plaats van de aftredende Ruud Jansen in 
te nemen.

Samenstelling bestuur

Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de sa-
menstelling van het bestuur.

 

Jaarrede

In zijn jaarrede staat de voorzitter kort 
stil bij een aantal zaken dat het afgelo-


