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CRISPR-CAS BEÏNVLOEDT
OCTROOIWETGEVING
De toelating van de nieuwe technologie
Crispr-Cas in de plantenveredeling kan de
octrooiwetgeving voor nieuwe rassen beïnvloeden. Dat bleek tijdens de Wereldlezing
over Crispr-Cas op 25 januari in Impulse.
Met Crispr-Cas, een technologie gebaseerd op
het natuurlijke afweersysteem van bacteriën tegen virussen, kunnen plantenveredelaars
nauwkeurig ingrijpen in het DNA. Zo kunnen ze
nieuwe eigenschappen uit andere soorten inbouwen, maar ook de natuurlijke variatie binnen de soort sturen. De eerste aanpak is genetische modificatie, de tweede niet. Het is een
vorm van mutagenese die plantenveredelaars
nu al met chemicaliën en uv-licht bewerkstelli-
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gen, legde Arjen van Tunen van veredelingsbedrijf Keygene uit.
Van Tunen hoopt dat de Nederlandse regering de mutagenese vorm van Crispr-Cas snel accepteert als veilige veredelingstechniek. Als dat
inderdaad gebeurt, blijft het nog wel de vraag
hoe veredelingsbedrijven hun met Crispr-Cas
verkregen nieuwe rassen kunnen beschermen.
In de octrooiwetgeving tekent zich consensus af
dat er geen octrooi mogelijk is op ‘essentiële biologische processen’, ofwel genetische variatie die
al aanwezig was in de plant. Als een Crispr-mutatie niet van een natuurlijke mutatie te onderscheiden is, kan dat betekenen dat met CrisprCas ontwikkelde gewassen niet of slechts deels
te octrooieren zijn. AS

kort
>> MARTEN SCHEFFER

Hoogleraar Aquatische ecologie Marten
Scheffer heeft de Frontiers of Knowledge
Award voor ecologie gewonnen. De jaarlijkse
prijs van 200 duizend euro wordt toegekend
door de Spaanse bankengroep BBVA. Scheffer deelt de prijs met de Amerikaan Gene Likens. Beiden krijgen de prijs voor hun pogingen om te begrijpen hoe de natuur reageert
op menselijk ingrijpen. Scheffer toonde aan
dat ecosystemen door geleidelijke verandering abrupt kunnen overgaan van de ene stabiele toestand in een totaal andere. Likens
maakte naam met onderzoek naar zure regen
in de VS. Scheffer voelt zich vereerd. ‘De anderen die voor mij deze ecologieprijs kregen,
zijn allemaal grote beroemdheden. Dus ik
voel me gevleid.’ RK

>>MOL EN FRESCO

Twee eredoctoraten
Twee leden van de raad van bestuur van Wageningen University & Research ontvangen
deze maand een eredoctoraat. Rector Artur
Mol kreeg afgelopen weekend een eredoctoraat aan de Zweedse Örebro University, als
blijk van waardering voor zijn werk als Professor of Environmental Policy. Bestuursvoorzitter Louise Fresco neemt op 15 februari een eredoctoraat in ontvangst aan de Katholieke Universiteit Leuven. De universiteit
eert haar voor haar bijdrage aan het maatschappelijke debat over duurzame voedselvoorziening. TL
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Frontiers of Knowledge Award

>> UNILEVER

Busreis naar Wageningen
Unilever Research, dat zich over twee jaar
zal vestigen op de Wageningse campus,
biedt haar onderzoekers in Vlaardingen in de
eerste jaren na de verhuizing busvervoer aan
naar Wageningen. Dat stelt vakbond CNV
Vakmensen, die met de directie overlegt over
de verhuizing van het R&D-centrum. De busreis maakt deel uit van een sociaal plan dat
ervoor moet zorgen dat alle achthonderd
werknemers in Vlaardingen hun baan kunnen
behouden. Onderzoekers die niet ruim 100
kilometer op en neer willen reizen naar Wageningen Campus, kunnen gebruikmaken van
een aantrekkelijke verhuisregeling naar de
regio Wageningen. Als medewerkers ook
daar weinig voor voelen en willen vertrekken, helpt Unilever hen bij het vinden van
een nieuwe baan. AS

Eindgesprek
Met gefronste wenkbrauwen staart ze voor
zich uit. Ik glimlach naar haar. Ze glimlacht
terug. Dat wil zeggen: ze kijkt me aan met
een mengsel van paniek, concentratie en
een dun glimlachsausje. In haar zwetende
handen zit een mapje met haar PowerPoint
en masterthesis. Het resultaat van maandenlang geploeter. ‘Zullen we?’, zeg ik
zachtjes.
We lopen naar de zaal waar ze straks haar
presentatie houdt. Meteen daarna volgt het
eindgesprek. Ik voel medelijden en prijs
mezelf tegelijkertijd gelukkig dat ik dit niet
meer hoef, nooit meer. Voor mij slechts ontspanning. Hoogstens zal ik een kritische
vraag stellen, én mijn handtekening zetten.
Wat een luxe.
De zaal druppelt vol. De paniek op haar gezicht maakt plaats voor een nerveuze glimlach. Gespannen kijk ik om mij heen. Ik zie
de slides waarmee ik haar geholpen heb en
besef dat ik nu machteloos ben. Met niets
kan ik nog helpen. Dat hoeft ook niet; ze
doet het geweldig.
Het eindgesprek start. De examinator bladert door haar scriptie en stelt een kritische
vraag over een slordigheidje. Shit, denk ik,
dat had ik ook wel kunnen zien. Móeten
zien. Een andere slordigheid wordt opgemerkt. Aarzelend geeft ze een onbevredigend antwoord. Ik baal. Wacht: laat ik zelf
een vraag stellen waar ze absoluut scherp
op kan reageren, dan komt alles weer goed.
‘Ehhhhhh’, stamelt ze.
Ze is geslaagd, met aardig resultaat, maar
het had beter gekund. Met gefronste wenkbrauwen staar ik voor me uit. Ik had haar
werk nog beter moeten checken, scherper
moeten zijn. Dan was het cijfer ongetwijfeld
nog wat hoger geweest. Met gebogen hoofd
verlaat ik de gang. Ik zucht. Wie van ons
werd hier nu eigenlijk echt beoordeeld?

Stijn van Gils (29) doet
promotieonderzoek naar
ecosysteemdiensten in de
landbouw. Maandelijks
beschrijft hij zijn
worsteling met het
systeem wetenschap.
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