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DE MEDEZEGGENSCHAP:
WHAT’S IN IT FOR ME?

VICI-BEURZEN
VOOR TESTERINK
EN ETTEMA

In een serie van vier afleveringen praat
Resource met leden van medezeggenschap
van WUR. Tot 22 april kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen. De verkiezingen zijn van 2 tot 10 juni 2020.

De Wageningse onderzoekers Thijs Ettema en
Christa Testerink krijgen een Vici-beurs van
NWO ter waarde van anderhalf miljoen euro.
Met de Vici-beurs kunnen de onderzoekers
een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen.

‘HOOGLERAREN GAAN (NIET) IN DE MR’
In Wageningen kom je al jaren geen hoogleraren meer tegen in de medezeggenschapsraden. Ze hebben ‘wel wat beters te doen’.
Maar Ton Bisseling, hoogleraar Moleculaire
Biologie, besloot ruim 15 jaar geleden zitting
te nemen in de ondernemingsraad van Plant en
in de centrale ondernemersraad COR. En daar
heeft hij nooit spijt van
gekregen. ‘Ik herinner
me nog de dikke pakken papier die ik kreeg.
Je moet wel goed
hoofd- en bijzaken

VIERING VRIJHEID MET EIGEN BIER
Stadsbrouwerij Wageningen heeft ter gelegenheid van 75 bevrijding een bier ontworpen: Road to Freedom. Het idee daarvoor
kwam van Joppe Boon die afgelopen septem-
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ber in Eindhoven de festiviteiten rondom
operatie Market Garden bijwoonde: ‘Brouwerij Eindhoven verkocht vijf flesjes bier met de
koppen van prominente bevrijders op het etiket.’
De eerste fles van het bevrijdingsbier werd afgelopen donderdagmiddag in Hotel De Wereld overhandigd aan de Wageningse burgemeester Geert van Rumund. De datum is niet
toevallig: op 20 februari is het nog precies 75
dagen voor de aftrap van het 75-ste Bevrijdingsfeest.
Het bier zelf is een hooggistend blond bier
met een alcoholpercentage van 7%. De ingrediënten zijn bijna allemaal Wagenings: het
water komt uit de lokale kraan en de gerst
komt van Graangeluk en is geteeld op de
Westberg. Voor de hop is gekozen voor een
Amerikaans product genaamd ‘liberty’. De
Stadsbrouwerij heeft 2000 liter van het bier
gemaakt. En op is op, zegt brouwer Stefan
Duurkoop vab Stadsbrouwerij Wageningen.
Meer lokale gerst was niet voorhanden. RK

Christa Testerink, hoogleraar Plantenfysiologie,
gaat onderzoeken hoe de groei en ontwikkeling
van planten wordt geremd als er te weinig water
of alleen zout water beschikbaar is. Planten proberen dit probleem op te lossen door de wortelgroei en het tijdstip van bloei aan te passen.
Testerink wil weten hoe die flexibiliteit van
planten mogelijk is en hoe dat bijdraagt aan de
stresstolerantie van gewassen.
COMPLEX LEVEN
Thijs Ettema, hoogleraar Microbiologie, onderzoekt het ontstaan van complex leven op aarde.
Planten en dieren stammen af van eencellige
micro-organismen. Uit recent onderzoek blijkt
dat de Asgard archaea, een groep van eencellige
organismen, verwant zijn aan complexe cellulaire levensvormen. Ettema gaat de fysiologie en
celbiologie van deze archaea bestuderen om
meer inzicht te krijgen in het ontstaan van
complex leven.
VERNIEUWEND
Testerink en Ettema zijn relatief nieuwe hoogleraren in Wageningen. Met de subsidie van anderhalf miljoen euro kunnen ze een eigen onderzoeksgroep opzetten. De Vici-beurzen maken deel uit van de Vernieuwingsimpuls van
NWO. Deze onderzoekfinancier geeft ook Venibeurzen aan talentvolle jonge onderzoekers en
Vidi-beurzen aan ervaren postdocs. NWO deelde deze keer in totaal 32 Vici-beurzen uit aan
onderzoekers van Nederlandse universiteiten
en universitair medisch centra. AS
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Deel 1: Ton Bisseling, hoogleraar Moleculaire
Biologie: ‘Selecteer de onderwerpen waarop je
invloed wilt uitoefenen.’

kunnen scheiden. Maar als hoogleraar heb je
veel invloed, want jij kent de onderwijs- en
onderzoekspraktijk en kunt de effecten van
beleid op de universiteit goed inschatten.
Dat weten de bestuurders ook en daarom
word je serieus genomen.’
Op zijn beurt leerde Bisseling in de medezeggenschap veel over de WUR-organisatie.
‘Ik leerde hoe het onderzoek en de financiering van Wageningen Research in elkaar
stak en hoe het praktijkonderzoek reilde en
zeilde. Je krijgt respect voor andere onderdelen en daardoor kom je beter beslagen
ten ijs bij het opzetten van samenwerkingsprojecten.’
Voor Bisseling was zijn driejarige raadsperiode een prima voorbereiding op de functie
van onderzoeksdirecteur EPS die hij daarna
12 jaar vervulde. ‘Ik heb me nooit zitten vervelen in de raad. Ik denk dat het heel goed
zou zijn als hoogleraren in de medezeggenschapsraden meepraten over tenure track,
werkdruk, de besteding van extra wetenschapsgeld en Engelstalig onderwijs. Mijn
advies is wel: selecteer de onderwerpen
waarop je invloed wilt uitoefenen.’ AS

