De achterkant

Aan tafel bij Sietze Leenstra (2)
Ik begon met het poneren van de volgende stelling: ‘Kennis- of onderzoeksinstituten
functioneren pas optimaal als betreffende leidinggevenden niet alleen de medewerkers
kennen en waarderen, maar ook bereid zijn de voorwaarden te scheppen tot ontplooiing, vooral met betrekking tot het TAP (technisch en administratief personeel). Het TAP
beschikt immers over fundamentele, technische en biologische kennis waarover het snel
komende en vertrekkende hogere personeel niet beschikt.’ Leenstra beaamde de stelling.
Leenstra: ‘Ik heb het geluk gehad met
managers te kunnen samenwerken die
mijn kennis en ervaring konden waarderen; het toenmalige management van de
LH (de voorloper van de WU) wist 35 jaar
geleden precies wat zij met mijn persoon
in huis haalden: een medewerker met
klinische ervaring; iemand die gewend
is in een ziekenhuis met protocollen te
werken. Ik begon ook al vroeg de kwaliteit
van teeltwater te meten en te registreren.
En toen wij de kunstmatige voortplanting
van vissen in de vingers hadden, werd
geregistreerd welke ouderdieren werden
gebruikt. De op het laboratorium aanwezige lijnen werden een heel jaar door en dat
gedurende 30 jaar gedocumenteerd. Deze
gegevens zijn later door onderzoeker Hans
Komen verwerkt en toegevoegd aan de Wageningse bibliotheek. Mijn opleiding kwam
ook van pas toen wij behoeften hadden aan
jonge karpertjes van constante kwaliteit en
geleverd gedurende het hele jaar. Er was
een tijd dat wij de visjes nog kochten bij de
toenmalige OVB. Nadeel hiervan was o.a.
de grote variatie in kwaliteit.
Wim van Muiswinkel, de latere professor,
zei me toen eens: ‘Sietze, wij laten ons
niet op de kop zitten. Met onze kennis en
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ervaring moet het toch mogelijk zijn in ons
laboratorium de kunstmatige voortplanting
van de karper op te zetten?’
Het leek aanvankelijk onmogelijk, maar
de kunstmatige voortplanting lukte ons.
Veel vissoorten kunnen wij nu kunstmatig
voortplanten, gericht kunnen wij nu 1 op
1 kweken en eieren en larven produceren
met lage mortaliteit. Deze visjes worden
nu veel gevraagd door Duitse, Deense en
Tsjechische onderzoeksinstituten. Dit heeft
ook alles te maken met het meten en registeren van parameters; de afnemers willen
graag de historie van de dieren kennen.
En Wim van Muiswinkel heeft ons gestimuleerd onderzoek te doen naar het gebruik van UV-lampen. Zijn argument: het
gebruik van antibiotica (AB) verstoort het
immuunsysteem (waaraan hij onderzoek
wilde doen) en dient te worden vermeden.
Het initiatief leidde tot een heuse industrie,
nadat een zeker heer (de naam is bij de
redactie bekend) bij mij kwam informeren
naar het gebruik van de UV-lamp. Hij is
nu goed voor 90% van de fabricage van
UV-lampen en verkoopt zijn producten met
50% winst bij een miljoen euro omzet. Ondertussen ben ik er door het instellen van
afdoende hygiënische maatregelen ook in

geslaagd om te voorkomen dat de laatste
30 jaar zichtbare visziektes op bepaalde
locaties van De Haar Vissen optraden en
dat AB werden ingezet.
Mijn hang naar goede registratie heeft ook
wel eens geleid tot ontwikkelingen die een
menigeen hilarisch zou noemen, zoals de
ontwikkelingen na de invoering van de
Wet op de Proefdieren en de verplichte
registratie van proefdiergebruik. En dan
te bedenken dat ik er toen zelf op stond
vissen als proefdier aan te merken. Zij
zijn immers toch ook gewervelde dieren!
Belangrijkste voordeel, zo stond mij voor
ogen, zou zijn bij proeven dat vissen met
meer zorgvuldigheid worden behandeld.
Maar op gegeven moment werden alle op

het laboratorium aanwezige vissen, ook
de larven vanaf 4 dagen oud, als proefdier
aangemerkt. Je moet je voorstellen: een
larve van een zebravisje weegt 1 mg en een
kippenei 60 gram, een vissenlarve weegt
dus maar een 60.000ste van een kippenei!
Professor Osse zei hierover eens: ‘Wij
zijn langzamerhand gek geworden! Het is
waanzin zulke kleine visjes als proefdier
aan te merken!’ Het had tot gevolg dat op
geen enkel lab in Nederland zoveel officiële proefdieren bleken te worden ingezet,
zoveel dat hierover in de Tweede Kamer
vragen werden gesteld en wij, als gevolg
daarvan, een officieel bezoek kregen van
de Toezichthouder op het gebruik van
Proefdieren.

Truus Wiegers-van der Wal, biotechnicus op De Haar Vissen, bij de verzorging van zeebravissen.
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Wij verwachten dat binnen afzienbare tijd
alleen visjes ouder dan 4 dagen als proefdier geregistreerd moeten worden. Maar
ja, de ene vissensoort is al volwassen op
een leeftijd van 3 maanden, bij de andere
na 3 jaar. En de groei van vissen is dan
ook nog eens afhankelijk van de watertemperatuur. Zo heeft onze bureaucratie
wel eens moeite met de natuur naar de
hand te zetten.
Tenslotte zou ik bij onze managers onder
de aandacht willen brengen hoe belangrijk het is kennis van de oudere collega’s,
vooral van de TAP, op tijd over te dragen
op een jongere generatie.
Het Rijk heeft hiervoor regelingen getroffen, maar al te vaak negeert een manager

deze mogelijkheid. Bureaucraten neigen
er immers wel eens toe oudere collega’s
zo snel mogelijk ‘af te voeren’ naar VUT of
FPU, omdat ze te duur of eigenwijs zouden
zijn. En vaak vertonen ze dan ook nog allerlei ouderdomsgebreken. De managers
vergeten dan wel eens dat met het dumpen
van oudere collega’s ook unieke kennis
wordt weggegooid.
Mijn stelling is dus: ‘Een organisatie waar
iedereen zich thuis voelt, ook de 65+ers,
straalt betrokkenheid uit en dit is wat
inspireert’.
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