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CURRICULUM VITAE

Op koninginnedag (30 april) 1979 werd ik, Vera
Ingrid Diana Ros, geboren in het Twentse dorp
Sint Isidorushoeve. Al vroeg werd mijn belangstel-
ling voor de natuur gewekt tijdens de vele wande-
lingen met mijn ouders, broer en zus, waarbij voor-
al menig vogel gespot werd door broerlief. Na in
1997 mijn VWO diploma aan SG Het Assink
(voorheen De Bouwmeester) in Haaksbergen te
hebben behaald, was de keuze voor de studie bio-
logie snel gemaakt. In september 1997 begon ik in
Wageningen aan deze studie. De eerste drie jaar,
vol colleges, practica en (buitenlandse) excursies,
verliepen voorspoedig, en ik besloot in 2000 een
jaar vrijaf te nemen om wat van de wereld te zien.
Na enkele maanden geld verdienen als postbode,
heb ik een half jaar lang in Nieuw Zeeland en
Nepal rondgetrokken samen met Petra Wilbrink.
Een zeer bijzondere, leerzame en fantastische tijd!

Eenmaal terug ben ik in september 2001 begonnen aan de doctoraalfase, en
heb daarin drie afstudeervakken gedaan. Het eerste afstudeervak vond plaats bij
onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum (WUR). Onder begeleiding van Hugh Jansman (Alterra),
Fons Debets en Rolf Hoekstra (Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, WUR)
heb ik de genetische variatie binnen de Europese otterpopulatie bestudeerd, aan
de hand van analyses van microsatellieten en mitochondriaal DNA. Dit project
was onderdeel van het herintroductieproject van de otter in Nederland (uitge-
zet in 2002). Tijdens dit afstudeervak heb ik tevens samen met Petra tot diep in
de nacht steenmarters gevolgd (telemetrie) in Borgharen.

In 2002 heb ik vervolgens een tweede afstudeerproject uitgevoerd bij het
Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO) in Heteren, onder
leiding van Kees van Oers, Piet Drent (NIOO), en Louise Vet (NIOO; Labora-
torium voor Entomologie, WUR). Hier heb ik het gedrag van koolmezen bestu-
deerd, kijkend naar individuele verschillen in gedrag (‘personalities’). De reactie
op stress varieert van verlegen (passief) tot brutaal (actief) en is deels erfelijk
bepaald. Aan de hand van verlegen en brutale selectielijnen heb ik bekeken of
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dit gedrag al bij jonge vogels vast te stellen is, en in hoeverre het geassocieerd
is met agressiviteit.

Na weer een periode in Wageningen en omgeving trok het buitenland weer
en ben ik in 2003 naar Denemarken afgereisd voor een afstudeervak aan de
Universiteit van Kopenhagen, onder begeleiding van Duur Aanen (Centre for
Social Evolution, University of Copenhagen), Fons Debets en Rolf Hoekstra
(Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, WUR). Hier hield ik me bezig met schim-
melkwekende termieten. Termieten van de subfamilie Macrotermitinae verbou-
wen in hun nesten de schimmel Termitomyces, die ze vervolgens oogsten en
opeten. Deze monocultuur is kwetsbaar, en ik heb gekeken naar de rol van een
mogelijk invasieve schimmel Xylaria, die vaak wordt gevonden op verlaten ter-
mietennesten. Tijdens dit project heb ik enkele weken in Zuid-Afrika doorge-
bracht om termieten en schimmels te verzamelen.

Na deze afstudeervakken ben ik in november 2003 ‘cum laude’ afgestu-
deerd. In januari 2004 ben ik vervolgens begonnen met mijn promotieonder-
zoek aan de Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van Hans Breeuwer
en Steph Menken. De resultaten hiervan zijn te lezen in dit proefschrift.
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