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TOEN & NU

VROEGER
WAS
ALLES
BETER.

TOCH?

‘Cobo?
Dat klinkt wel corporaal’

P

ieter Colla (PC): “Wauw, een eigen kantine,
die hadden wij niet hoor!”
Floor Hurkens (FH): “Je kunt hier de hele dag
koffie halen en in de pauze verkopen we tosti’s.
We delen de kantine trouwens met de andere bètastudieverenigingen, zoals Sigma van scheikunde.”
PC: “Er is zelfs een bar!”
FH: “Ja, die reserveren we als we een borrel of een filmavond houden.”
PC: “Toen ik voorzitter was, stond het Huygensgebouw er
nog niet. Wij gaven onze borrels bij de BeeVee-bestuurskamer in het huidige Linnaeusgebouw. Of onderin het
UL, het Universeel Laboratorium dat er toen nog stond.
Daar had je van die lange keldergangen, heel spooky.”
FH: “Die zijn er nu nog, onder het Huygens. Ik vind het
daar ook spooky!”
PC: “Hoe groot is de BeeVee tegenwoordig?”
FH: “We hebben bijna zeshonderd leden. Biologie is
een grote opleiding, met jaarlijks meer dan tweehonderd
eerstejaars.”
PC: “Jee, ik denk dat wij met een stuk of tachtig begonnen.”
FH: “De bacheloropleiding heeft sinds vorig jaar zelfs een
numerus fixus, en hij is Engelstalig. Studenten komen uit
Letland, de VS, Vietnam … De internationalisering was
een groot ding voor de BeeVee en mij als voorzitter dit
jaar. De website is vertaald en ook de algemene leden
vergadering houden we nu in het Engels.”
PC: “In mijn jaar was ik druk met de feestcommissie. De
uitgaven liepen de spuigaten uit. De feesten in het oude
Doornroosje draaiden steevast verlies. De commissieleden
stonden zelf achter de tap en mochten gratis bier drinken.
Stonden ze gewoon alle winst weg te drinken! Daar moest
ik paal en perk aan stellen.”
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Onderuitgezakt
op de oude
banken in de
BeeVee-kantine
laten twee
voorzitters van
de biologen
vereniging ruim
twintig jaar aan
verenigings
historie de revue
passeren.
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WIE IS WIE?
Floor Hurkens (21)
is vierdejaars bachelorstudent en de huidige
voorzitter van biologenvereniging BeeVee.
Pieter Colla (45) was
voorzitter van BeeVee
in het studiejaar
1996-1997.
Tegenwoordig is hij
leraar biologie op de
Nijmeegse Scholen
gemeenschap
Groenewoud.

FH: “Dat zou nu echt niet meer kunnen. De feest
commissie moet winst maken. De feesten zijn nu in
cafés als Malle Babbe of Sjors en Sjimmie.”
PC: “Wij hebben op het oude bètaterrein destijds een film
opgenomen: Ziek. Over een gevaarlijk virus dat uit het lab
ontsnapt. Ik speelde als bad guy een hoofdrol.”
FH: “Wat leuk, die moeten we op een alumnifeest
draaien. Films maken we niet, maar we hebben wel een
nieuw BeeVee-lied, om te zingen tijdens de cobo.”
PC: “Cobo?”
FH: “De constitutieborrel, wanneer het nieuwe bestuur
aantreedt.”
PC: “Dat klinkt wel corporaal. Op de bestuursfoto’s
staan jullie ook in pak. Loopt de bioloog er zo bij tegenwoordig?”
FH: “Gelukkig niet! Maar als bestuur moet je er bij
borrels wel netjes uitzien.”
PC: “Vroeger wás er helemaal geen kledingvoorschrift.
(Lachend:) Ik heb me er in ieder geval nooit aan gehouden. Het was toen allemaal wat losser, minder officieel.”
FH: “Buiten het bestuur kan iedereen echt zichzelf zijn
hoor. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet en ook niet of
je dierecologie doet of juist de moleculair-medische
richting volgt.”
PC: “Dat was vroeger wel anders. De ecologen vonden
zichzelf de enige échte biologen en keken neer op de
moleculair biologen, die alleen maar in het lab zaten. En
je moest ook alternatief en vegetariër zijn. Ik ging wel
eens in mijn zwarte T-shirt en kisten naar geneeskundefeesten, om te provoceren. Daar keken ze me aan van:
wat kom jij hier in ’s hemelsnaam doen? Ik dacht: hier
kan ik tenminste een rijke vrouw aan de haak slaan,
haha. Niet gelukt hoor, trouwens.” *
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