‘Het merendeel van de Russische wetenschappers steunt Poetin níet en is fel
tegen de oorlog. Sluit ze alsjeblieft niet
buiten: ze kunnen je steun goed gebruiken.’

Die emotionele oproep doen twee Russische WUR-collega’s, nu de Nederlandse
universiteiten massaal gehoor geven
aan de kabinetsoproep om alle institutionele wetenschappelijke samenwerking
met Rusland en Belarus te bevriezen.
Voor persoonlijke contacten zou wel alle

‘Russische weten
schappers dreigen totaal
geïsoleerd te raken’
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ruimte zijn, aldus de verklaring van de
Universiteiten van Nederland, maar volgens deze WUR-collega’s is daar weinig
van te merken. ‘Russische wetenschappers dreigen totaal geïsoleerd te raken.
Hun publicaties worden massaal offline
gehaald, de toevoer van materialen en
data stokt compleet, internationale collega’s verbreken banden die vaak al jarenlang bestonden. Bovendien worden ook
pakweg marien biologen of bodemkundigen worden geraakt. Terwijl die níets met
oorlog te maken hebben.’

De boycot is een reactie op een brief
waarin Russische universiteitsrectoren
hun onvoorwaardelijke steun uitspreken
aan Poetin. Maar, benadrukt deze Russische collega (die uit vrees voor de lange
arm van Poetin anoniem wil blijven), die
rectoren zijn níet representatief voor de
Russische academische gemeenschap.
‘Al duizenden Russische wetenschappers
hebben de moed opgebracht om een
petitie tegen Poetins statelijke agressie te
ondertekenen. Sommigen demonstreren
zelfs openlijk, hoewel ze daarmee enor-

me risico’s lopen.’
Wat kan de WUR-gemeenschap doen om
vredelievende Russische vakgenoten te
steunen? ‘Cancel je Russische relaties
niet compleet. Begrijp hoe verschrikkelijk
het is om zo perspectiefloos geboycot te
zijn. Laat ons alsjeblieft niet in de steek,
want we staan voor vrede.’ me
Meer reflecties op de academische
Rusland-boycot vind je op pagina 18.
resource-online.nl

Vici’s voor Poelman en De Smet
Entomoloog Erik Poelman en chemicus
Louis de Smet krijgen beiden een Vicibeurs van NWO.
De Smet werkt aan het ontzouten van
water via elektrolyse en het op die
manier terugwinnen van grondstoffen
uit afvalwater. Zijn Vici-onderzoek richt
zich op de inzet van (nano)poreuze
materialen voor dit scheidingsproces.

Hoe kun je die materialen zo aanpassen,
dat ze selectief zijn en zuivere stoffen
opleveren?
Poelman bestudeert de evolutie van de
verdediging van planten tegen insecten.
Planten hebben vele verschillende
insecten waartegen ze zich moeten
verweren. Wat is hun strategie om
hiermee om te gaan en hoe heeft zich

dat in de evolutie ontwikkeld? Poelman
gaat te rade bij wilde planten om dat
proces te ontrafelen. Vici-beurzen
worden toegekend aan talentvolle,
gevestigde wetenschappers. Een Vicibeurs is 1,5 miljoen euro. rk
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