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>> CULT
Wat? Kunstenaars en wetenschappers scheppen kunstwerken die
genomics een gezicht geven Waar? Museum Naturalis in Leiden
Wanneer? Vanaf 8 juni 2012 tot 6 januari 2013 Hoeveel? 11 Euro

Het ontwerp voor In Vena Verbum, het kunstwerk dat met hulp van
Wageningse onderzoekers tot stand kwam.

In Vena Verbum
Een kookboek uit de toekomst, een urinedagboek en een ‘schilderij’
met korstmossen. Ontwerpers en onderzoekers laten zich helemaal
gaan in museum Naturalis. Hun werken moeten op een speelse manier
tonen wat er allemaal onder de paraplu genomics schuilt. Met een Wagenings tintje. Geassisteerd door glastuinbouw-onderzoekers Henk Jalink en Rob van der Schoor bedacht ontwerper Tiddo Bakker In Vena
Verbum. Een draaiende, ijzeren constructie met in het hart een plantje.
De plant krijgt telkens andere lichtomstandigheden en metingen van
plantenactiviteit sturen de bewegingen.
Volgens Bakker is het een symbiose tussen technologie en natuur,
‘waarbij de mens een beter inzicht krijgt in zijn omgeving’. Voor de
niet-poëtische geesten is online te bekijken hoe een en ander praktisch
tot stand kwam. Als je er trouwens toch bent: Vergeet niet te genieten
van de rest van de schitterende collectie fossielen, dieren en andere natuurpracht. RR

>> HET ECHTE WERK
TWEE KEER PER DAG
HET VOLKSLIED ZINGEN
Wie? Nicky Verver, Forensic Sciences, VHL
Wat? Projectstage van vijf maanden, ter voorbereiding op een
afstudeerstage
Waar? Mahidol University in Bangkok, Thailand
Waarom? ‘Ik ben gek op Azië, en Thailand staat bekend als een
relatief veilig land met een vriendelijke bevolking’
‘Op de website van Mahidol University stond dat Forensic Science een
eigen researchafdeling had. Het trok me erg aan om daar in het DNAlab zelfstandig een project te mogen uitvoeren. Met een bepaalde DNAtechniek is het mogelijk om snel het verschil tussen het DNA van een
mens of van een dier aan te tonen op een plaats delict. Dat is belangrijk
wanneer je moet besluiten of je het bewijsmateriaal verder wilt onderzoeken.
Thailand is een prachtig land waarvan veel gewoontes wel even wennen
zijn. Het viel me bijvoorbeeld op dat studenten hier veel respect hebben
voor de docenten, ze worden altijd met hun titel aangesproken. Ook
zijn studenten erg netjes gekleed, tot hun bachelor degree lopen ze in
uniform. Voor de koning is er ook veel respect. Zo moet je oppassen dat
je niet op een muntje gaat staan dat op de grond ligt. Het is namelijk
niet respectvol om het hoofd van de koning, dat op de munt is afgebeeld, met je voeten aan te raken. ’s Ochtends en ’s avonds wordt het

volkslied gezongen waarbij iedereen even stil staat en meezingt.
Ik moest erg wennen aan drie keer per dag warm eten. Vaak is het eten
erg pittig en ze gebruiken alle onderdelen van het dier. Het is in lokale
restaurantjes erg lastig iets te bestellen zonder ingewanden of bloed.
Gelukkig waren er wel westerse producten te koop, maar die smaakten
toch anders dan thuis. Desondanks viel het met de heimwee wel mee.
Ieder weekend sprak ik met mijn familie via Skype en mijn ouders zijn
twee weken naar Thailand gekomen om samen met mij een rondreis te
maken.’ AvL
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