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Woorden met deze tekst staan her en der op banners in het universiteitsgebouw waar ik werk. De
variant op de Engelse krachtterm moet de aandacht vestigen op het zorgvuldig omgaan met Q(quarantaine) organismen: potentieel gevaarlijke
organismen die, als ze worden aangetroffen, door
strenge regels met veelal rigoureuze maatregelen
moeten worden uitgeroeid. Als ze nu net worden aangetroffen in jouw kas of op jouw perceel
ben je de klos: vernietiging van het materiaal en
tijdelijk uitsluiting van handel, verbod op teelt en
onderzoek. De universiteit zelf weet daarvan mee
te praten, na de ontdekking een paar jaar geleden
van het viroïde PSTVd in de aardappelkas. Gelukkig is dat allemaal alweer een tijdje achter de rug
en hebben we ons lesje wel geleerd.

Souvenir

Zou je denken….

Reacties

Kunstenaar zoekt hout
Totdat mijn oog viel op een nieuwsbericht van Wageningen UR. Kunstenaar Diederick Kraaijeveld
wil een collageachtige sculptuur maken van stukken hout voor in het universiteitsgebouw Orion,
en wil dat het benodigde hout wordt aangeleverd
door studenten en medewerkers. Ieder een stukje
hout uit zijn of haar eigen land. Het werk is daarmee een staalkaart van het internationale karakter
van het onderwijs en onderzoek in Wageningen.
De oproep richt zich met name op de internationale studenten. “We willen via onder meer de social media nieuwe masterstudenten oproepen een
stuk hout mee te brengen.” Maar ook Nederlandse
studenten mogen hout van thuis meebrengen. De
deadline voor het inleveren van het hout was 19
september, zodat ook studenten die in de zomer
naar huis gingen een bijdrage konden leveren.
Daarnaast werd ook aan medewerkers die op reis
gingen gevraagd wat hout te sprokkelen.
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Een mooie kans dus om van een reis uit Italië wat
olijvenhout, verrijkt met Xylella mee te brengen.
Of dennenhout met het Bursaphelenchus-dennenhoutaaltje uit Portugal. Gaat u naar het verre
oosten? Dan is een stuk hout met Oost-Aziatische
boktor natuurlijk een mooi aandenken. Niet
getreurd voor de thuisblijvers: er is nog altijd de
iep met zijn mooie gangenstelsels vol met Ophio
stoma-sporen, kunstig uitgegraven door larven
van de iepenspintkever; geen Q, maar toch mooi,
en zeker geschikt voor zo’n kunstwerk.
Niet dus!

Opvallend was dat drie KNPV-leden direct in
de pen klommen en reageerden op de oproep.
De eerste die wees op de regelgeving was Hans
Meerman. Hij werd nog weggehoond (“Man, wat
lijkt het me leuk om jou erbij te hebben op een
feestje!”). Johan Edens legde daarna in lekentaal
uit waarom het gevaarlijk was om zomaar hout te
importeren. Ikzelf heb die melding in het Engels
toegevoegd. Op zich wel goed, die reacties. We
kunnen het dus wel, Harrie (zie Blog)! Maar een
stuitend voorbeeld natuurlijk, die oproep, en dan
nog wel van zo’n gerenommeerd instituut als Wageningen University & Research.

Xylella
Xylella is volop in het nieuws, met onder andere
het regiodebat van 6 oktober in Zundert. De sector
is in ieder geval doordrongen van de ernst van
de situatie! Het onderzoek roert zich ook, gezien
de bijdrage van de NVWA over een nieuw onderzoeksproject en de berichten in de katern Nieuws.
Onder andere over die Duitser die een besmette
oleander van vakantie mee naar huis bracht. Wat
zullen zijn buren binnen een straal van 100 meter
blij geweest zijn met die actie!
We zien het gevaar. Kunnen we het afwenden? Gezamenlijk met onderzoek, handel, teelt en vooral:
door communicatie met de maatschappij.

91

