6 >> nieuws
OP DE BRES VOOR JURIDISCHE TOELATING
CRISPR-CAS BIJ PLANTENVEREDELING
Een groep jonge onderzoekers van Wageningen University & Research en Ghent University strijdt voor het toestaan van gerichte DNA
modificatietechnieken in de plantenveredeling. Dat proberen ze te bereiken door in
gesprek te gaan met beleidsmakers van het
Europese Hof.
Met CRISPR-Cas zijn gericht mutaties te introduceren in het DNA van planten, dieren, virussen of bacteriën. In 2018 besloot het Europese
Hof dat plantenveredeling met CRISPR-Cas onder de strenge wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (GMO) valt. Daardoor
moeten gewassen die aangepast zijn met
CRISPR-Cas een kostbare en intensieve toelatingsprocedure doorlopen.
PROTEST
Uit vele hoeken komen protestgeluiden en er
zijn verschillende initiatieven opgericht om het
besluit van het Europese Hof ongedaan te maken. Een daarvan is het GeneSprout Initiative,

opgericht in Wageningen, dat de stem van jonge onderzoekers laat horen. ‘Studenten of promovendi die met CRISPR-Cas werken hebben
regelmatig innovatieve en waardevolle ideeën
tijdens hun studie of onderzoek, maar kunnen
dit vanwege de wetgeving niet in de praktijk
brengen in Europa. Dat dwingt ze om later banen buiten Europa te zoeken. In landen als China, Canada en de Verenigde Staten is CRISPRCas namelijk wél toegestaan’, aldus promovendus Juriaan Rienstra van het GeneSprout Initative. Het GeneSprout Initiative is ervan overtuigd dat gerichte mutagenesetechnieken
waardevolle toevoegingen zijn op conventionele landbouw. Veranderingen aanbrengen door
kruisen, de conventionele methode, kan jaren
duren en is arbeidsintensief. Met CRISPR-Cas
kunnen deze veranderingen in één stap gemaakt worden. ‘Met de strenge GMO-wetgeving
loop Europa veel potentie mis’, aldus Rienstra.
IN GESPREK
Het GeneSprout Initiative wil dat de GMO-wet-

HÍER MET JE MOBIELTJE
In bijna elk huishouden liggen wel een paar
oude mobiele telefoons. Wat moet je ermee?
Inleveren bijvoorbeeld. Dankzij studenten is
dat nu mogelijk in Forum en de Leeuwenborch.
Bachelorstudent Internationale Ontwikkeling
Abigail Johnson kwam op dat idee samen met
haar groepje (Lenne Smeets, Jasmine Baswari
en Else Kleiterp) tijdens het vak Resistance, Power and Movements. Het keuzevak is nieuw op
het programma van de leerstoelgroep Sociologie van Ontwikkeling en Verandering. Onderdeel van de cursus is zelf een ‘act of resistance’
op touw te zetten. Een al of niet kleine daad van
verzet Onder het mom: leren door te doen.

GRONDSTOFFEN
Het groepje van Johnson bedacht iets te gaan
doen met afgedankte mobieltjes. Ze vertelt dat
uit onderzoek blijkt dat er alleen in Nederlandse huizen al minstens drie miljoen oude en ongebruikte mobiele telefoons rondslingeren. ‘In
mobiele telefoons zijn veel grondstoffen verwerkt uit mijnen waar de arbeidsomstandigheden slecht zijn’, zegt Johnson. ‘Mensen hebben
dat vaak niet in de gaten als ze een nieuwe telefoon aanschaffen. Met onze actie willen we
daar bewustwording voor vragen. Bovendien
betekent hergebruik dat er minder nieuwe
grondstoffen nodig zijn.’ Per telefoon komt dat
volgens onderzoek van de NOS neer op 160
gram aan grondstoffen, verdeeld over 30 verschillende soorten (voornamelijk) metalen.
Daaronder zitten zeldzame metalen als boor,
goud, koper en zilver. ‘In 200 telefoons zit bijvoorbeeld genoeg goud voor een trouwring.’
MOBIELBAKKEN
Inzamelen van oude telefoons loont dus. Helemaal nieuw is dat op de campus niet, ontdekte
Johnson. ‘Op de derde verdieping van de Leeu-

RESOURCE — 19 december 2019

geving zodanig aangepast wordt, dat gebruik
van gerichte mutagenese zoals CRISPR-Cas
wordt toegestaan in de plantenveredeling. Om
dat te bereiken gingen de jonge onderzoekers
in gesprek met beleidsmakers in Brussel. Daaruit bleek dat enkele parlementariërs, waaronder Esther de Lange van het CDA, daar positief
tegenover staan. ‘Hoewel we nog in de opstartfase zijn, is dat al een stap in de goede richting’,
vindt Rienstra.
INTERNATIONALISERING
Op dit moment is het GeneSprout Initiative
vooral actief in Nederland en België. Maar ze
hebben ambitie om groter te worden, geeft
Rienstra aan. ‘We streven naar internationalisering, zodat het GeneSprout Initiative een Europa-breed initiatief wordt. En naast politici willen we ook graag het publiek meer informeren
over CRISPR-Cas en open dialogen erover stimuleren. We hopen hiermee bij het algemene
publiek de wens voor een beleidswijziging te
stimuleren.’ NWH

‘In 200 telefoons zit genoeg
goud voor een trouwring’
wenborch bleek al een kartonnen inzamelbak
te staan.’ In overleg met de gebouwbeheerder is
die bak naar de begane grond gehaald. Dankzij
Johnson en haar groepje staat er nu ook zo’n inzamelbak op de begane grond in Forum. Een
deel van de opbrengst van de ingeleverde mobieltjes gaat naar het KNGF, de organisatie die
blindegeleidehonden opleidt. RK

ACTIE, ACTIE, ACTIE!!
Het nieuwe vak Resistance, Power and Movements is een reactie op de behoefte bij studenten om daadwerkelijk iets te doen aan de toestand in de wereld, zeggen docenten Michiel
Köhne en Elisabet Rasch. Dat wil niet zeggen dat
zij tot doel hebben activisten op te leiden.
Köhne: ‘De bedoeling van het vak is inzicht te
geven in de werking van macht, sociale beweging en verzet. Dat doen wij samen met de trainers van Build Your Movement. Wij belichten de
onderliggende theorieën, zij doen de praktische
uitwerking.’ Aan de eerste cursus deden 15 studenten mee. Zelf een actie op touw zetten is
onderdeel van het vak.

