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D
it stuk gaat over een promotie
die, in de ogen van Sandra
Schruijer (53), niet had mogen

plaatsvinden. Ze is hoogleraar Organi-
satiewetenschap aan de Universiteit
Utrecht en hoogleraar Organisatiepsy-
chologie aan de Universiteit Tilburg.
Haar verhaal doet ze in een hotellobby
ergens in Utrecht. Als ze een bank heeft
gekozen, is gaan zitten en een koffie
heeft besteld, vertelt ze dat ze 35 keer in
de beoordelingscommissie van een
promotie heeft gezeten. Zelden leidde
dat tot problemen. „Maar wat me vorig
jaar is overkomen.”
Aan welke universiteit en faculteit dit
speelt, wil ze niet kwijt. Maar het proef-
schrift dat ze moest beoordelen schoot
duidelijk tekort, vond ze. „Mijn advies
was negatief.” De andere twee externe
commissieleden gaven wel hun goed-
keuring. „Ik dacht, we gaan dit vast be-
spreken tijdens de commissievergade-
r ing”, zegt Schruijer. Maar die bespre-
king kwam er niet.

De promotiecommissie wilde geen discussie over een zwak proefschrift

ONRUST EN RUMOER

Via e-mail informeerde Schruijer meer-
dere malen bij de eerste promotor wan-
neer de vergadering zou plaatsvinden.
En ze vroeg om een inhoudelijke reac-
tie op haar rapportage. „De promotor
legde me uit dat tweemaal een ‘j a’ en
eenmaal een ‘nee’ van de commissie
voldoende was om het proefschrift te
verdedigen. En aangezien de andere
twee externe leden een ‘j a’ hadden ge-
geven, was een bijeenkomst verder niet
meer nodig. Ik moest de inhoud maar
aan de orde stellen op de dag van de
proefschrift verdediging.”
Schruijer belde met de decaan. „Die zei
dat er niks aan de hand was. De juiste
procedure was gevolgd.”
Op de dag van de verdediging kwamen
de promotoren, de decaan, twee exter-
ne leden van de beoordelingscommis-
sie en de interne leden bijeen. Het der-
de externe commissielid had zich eer-
der al afgemeld. Ook daar kreeg
Schruijer geen ruimte haar bezwaren te
uiten, zegt ze. „De decaan zei dat er ná

de formele verdediging voldoende tijd
zou zijn om het proefschrift te bespre-
ke n . ”
Na die verdediging, voordat de bul zou
worden uitgereikt, kreeg Schruijer ein-
delijk even het woord. „Maar ik werd al
snel weer afgekapt. Toen ben ik boos
geworden. Deze commissie is geen
commissie, riep ik, want we kunnen
niet rechtstreeks met elkaar van ge-
dachten wisselen! De decaan stond op
en spoorde ons aan onze posities in te
nemen in het cortège.” Einde verhaal.
Promotie voltooid.
Of dit een incident is geweest? Schruijer
denkt dat iets dergelijks vaker voor-
komt. En dat houdt mede verband met
de manier waarop universiteiten wor-
den gefinancierd. De jaarlijkse bijdrage
van de overheid wordt mede bepaald
door het aantal promoties. Elke promo-
tie levert een universiteit op dit mo-
ment 95.434 euro op. Er is dus druk om
promoties te laten slagen.
„Ik kan me goed voorstellen dat er on-

bewuste processen gaan spelen”, zegt
Schruijer. Collusie, noemt ze het. „Een
confrontatie met de realiteit wordt ver-
meden uit angst voor negatieve gevol-
ge n . ”
Hoe hard durft een promotor bijvoor-
beeld in te grijpen als een proefschrift
echt slecht is? In hoeverre willen be-
stuurders afzien van de promotiever-
goeding? „Het werkt allemaal in dezelf-
de richting”, zegt Schruijer.
Het kan ook anders. Schruijer zit nu in
een begeleidingscommissie van een
Noorse universiteit. De commissie be-
staat uit drie leden – twee externe en
een interne. Ze leggen vast of ze banden
hebben met de promovendus. „Samen
stellen we een rapport op”, zegt
Schruijer. Er wordt uitgebreid gediscus-
sieerd over het proefschrift. Dat gaat
veel verder dan alleen je oordeel geven
door ‘j a’ of ‘nee’ te zeggen.
Of dit in Nederland ingevoerd kan wor-
de n?
Marcel aan de Brugh
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Kom jij onze kennisregio versterken?

Wil jij promoveren op technologisch onderzoek, in

een hightech regio met uitgebreide carrièremogelijk-

heden? Wil je samen met het bedrijfsleven werken aan

technologische innovaties? De Technische Universiteit

Eindhoven (TU/e) biedt gevarieerde onderzoeks-

projecten op de gebieden van Hightech Systems &

Materials en Chemie. Ook oplossingen van maat-

schappelijke vraagstukken op het gebied van onder

meer Energy, Smart Mobility en Health komen via deze

projecten een stap dichterbij.

Om de kracht van de regio verder uit te bouwen,

zoeken de TU/e en haar industriële partners

250 promovendi.

Waarom promoveren bij de

Technische Universiteit Eindhoven?

• Werken bij de beste universiteit van Nederland

volgens Elsevier (2013).

• Een nummer 1-notering op de wereldranglijst voor

wetenschappelijke publicaties in samenwerking

met het bedrijfsleven.

• Onderdeel van Brainport Regio Eindhoven,

één van de meest hightech geörienteerde regio’s

van de wereld.

• Gelegen in een innovatieve regio met volop

uitdagingen en banen voor technologisch talent.

‘Fundamenteel onderzoek is de basis
voor economische ontwikkeling.
De universiteit is als academisch
opleidingsinstituut dé plek waar grens-
verleggend onderzoek plaatsvindt.
Samen met het bedrijfsleven brengt
de TU/e de ontwikkelde kennis op
soepele wijze naar toepassingen.’
Ton Backx
Vice rector Kennisvalorisatie TU/e

‘Prodrive Technologies is voortdurend op
zoek naar nieuwe technieken en concepten
om klanten de beste oplossingen te
kunnen bieden. Gedreven door innovatie
zijn we hard gegroeid. Intensieve samen-
werking en kennisontwikkeling met de
TU/e verhogen onze concurrentiekracht
en helpen ons bestaande markten uit te
bouwen en nieuwe te ontginnen.’
Pieter Janssen
CEO Prodrive Technologies

Technische Universiteit Eindhoven en haar industriële partners
zoeken 250 promovendi met hart voor onderzoek en innovatie
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Door Anna Tuenter

D
e zolder van de wespenon-
derzoekers doet denken
aan een clubhuis. Om de
oude steunbalken van het
dak is nog kerstversiering
gewikkeld, ansichtkaarten

uit alle hoeken van de wereld vullen elk
stukje muuroppervlak. Evolutiebioloog
Tom Wenseleers (40) zet een pot thee. „In
de zomer doen we er honing van onze ei-
gen bijen in.”

We zijn bij de Katholieke Universiteit in
Leuven. Hier ontdekte Wenseleers dat ko-
ninginnen van wespen-, hommel- en mie-
renkolonies feromonen uitscheiden waar-
mee ze de voortplanting van hun werk-
sters onderdrukken.

Die feromonen van de drie soorten zijn
vrijwel identiek – terwijl mieren, wespen
en hommels niet nauw verwant zijn. „D at
kwam zelfs voor ons als een grote verras-
sing .” Wenseleers publiceerde de resulta-
ten samen met zijn promovenda Annette
van Oystaeyen en postdoc Jelle van Zwe-
den vorige week in S c i e n ce .

Sociale insecten hebben een strikt kas-
tensysteem met aan het hoofd een vrucht-
bare koningin, en daaronder een grote
groep steriele werksters. „We wisten al dat
de koningin haar werksters met signaal-
stoffen laat weten wie er de baas is. Daar-
mee zegt ze: ‘Ik ben hier het meest vrucht-
bare vrouwtje, ik heb het alleenrecht op
voor tplanting.’” Maar welke stofjes dit
precies zijn, was tot nu toe alleen bekend
in bijen. „Dat al deze koninginnen – va n
wesp tot mier – dezelfde feromonen inzet-
ten als machtsmiddel, suggereert dat deze
zijn ontstaan uit een signaalstof van een
gemeenschappelijke voorouder die zo’n
145 miljoen jaar geleden leefde.”

Hoe ontdekte u die feromonen?
Wenseleers: „We hebben alle signaalstof-
jes die werksters en koninginnen aanma-
ken naast elkaar gelegd, en gekeken: welke
maakt alleen de koningin? Dit bleken voor
wespen, mieren en hommels dezelfde sim-
pele olie-achtige stofjes te zijn. Gek genoeg
waren deze ontzettend moeilijk na te ma-
ken. Daarvoor moesten we aankloppen bij
een gespecialiseerd bedrijf in Amerika, die
dit als een van de weinige ter wereld kan.

„Vervolgens hebben de nagemaakte fe-
romonen getest. Als we de koningin weg-
nemen en haar feromonen loslaten in het
nest, denken de werksters dan nog steeds
dat zij aanwezig is? En inderdaad, de werk-
sters bleven steriel. Toen we de feromo-
nen weghaalden, ontwikkelde bijna de
helft van de werksters eierstokken.”

Een totalitair regime dus, waarbij de
werksters worden onderdrukt?
„Dat is nog maar de vraag. Wij denken dat
het in het belang van alle werksters is dat
alleen de koningin zich voortplant. En dat
hun dit voor het gemak wordt opgelegd.”

Hoe kan het in het belang van de werk-
sters zijn om onvruchtbaar te zijn?
„Als de koningin geen feromonen zou uit-
scheiden, zou ongeveer de helft van de
werksters zich voortplanten en zou de so-
ciale cohesie van de kolonie ineen storten.
Want werksters die zich voortplanten voe-
ren geen nuttig werk uit. Die zoeken geen
eten, ze voeren geen larven en bewaken
het nest niet.”

Ontsnappen werksters wel eens aan de
feromonen van de koningin?
„Dat komt zeker wel eens voor: ongeveer 1
op de 1.000 werksters ontwikkelt eierstok-
ken. In een bijenkolonie van 50.000 leden
zijn dat al zo’n 50 werksters. Die gaan
soms stiekem onbevruchte eitjes leggen.
Maar als andere werksters merken dat de-

ze eitjes niet van de koningin zijn, eten ze
deze op. Dat politiegedrag is gericht tegen
egoïsme, en houdt collectieve belangen in
stand. Bij hommels zitten de werksters
niet in het opsporingsteam, maar eet de
koningin alle eitjes van de werksters op.
Dat is dus meer een dictatuur dan een po-
litiest aat .”

Keiharde reproductieve en sociale con-
trole dus?
„Ja. En met succes. Hoe sterker het politie-
systeem, hoe meer werksters eitjes van el-
kaar opeten en hoe minder de werksters
zich proberen voort te planten.”

Hoe komen jullie eigenlijk aan de kolo-
nies om al dit onderzoek mee te doen?
„De honingbijen zijn het makkelijkst: die
overwinteren met hun hele kolonie in on-
ze appelboomgaard, waar ze dicht tegen
elkaar aan kruipen in hun bijenkast. Mie-
renkolonies gaan vaak ook meerdere jaren
mee. Zeker onze koninginnen: die worden
soms wel twintig jaar oud. Ze verstoppen
zich ’s winters in een holletje onder de
g ro n d .

„Onze aardhommels en wespen zijn
eenjarig: elk jaar gaat de kolonie dood, in-
clusief de koningin. De werksters broeden
elk najaar nieuwe koninginnen uit, die in
de herfst het nest verlaten om zich te laten
bevruchten door een mannetje. Vervol-
gens zoeken de koninginnen een warm
plekje om te overwinteren: meestal ergens
op zolder of in een tuinhuisje.

„Het grote verschil tussen hommels en
wespen is dat je hommels kan kweken: een
nieuwe koningin vindt het prima om zich
in het lab te laten bevruchten door een
mannetje. Wespen hebben hier geen zin
in. Daarom moet je die kolonies elk jaar
opnieuw ‘in het wild’ verz amelen.”

„De Leuvense brandweer weet van onze

De koningin
houdt haar
volk steriel

Inter view

Bijen, mieren en wespen die in

kolonies leven, worden onvruchtbaar

gehouden door feromonen. En als een

werkster dan toch eitjes weet te

leggen, worden die opgegeten.

wespennood. In de zomer krijgen zij elke
dag telefoontjes van mensen die tussen
hun dakpannen of in hun schuur een wes-
pennest hebben gevonden. Dan belt de
brandweer ons en dan hijsen ze ons op
hun ladder. Als ze niet zo’n zin hebben om
uit te rukken - dat is vaak op zondagoch-
tend - dan moet ik zelf op pad.

„Als je bij de mensen thuis komt, krijg je
echt een Man bijt hond-gevoel. Je belandt
in de gekste situaties. Soms ga je op bezoek
bij hippiecommunes, andere keren arri-
veer je bij een huis met een auto voor de
deur waar alle wielen vanaf zijn gesloopt.
Als dat maar goed gaat, denk je dan. En het
blijft spannend om op daken te klimmen.”
Wenseleers is even stil. „Ik heb een be-
hoorlijk avontuurlijke baan,” zegt hij en-
thousiast. „En onze methode werkt: vorig
jaar hebben we op die manier 150 wespen-
kolonies verzameld.”

Kunnen wij mensen nog iets van deze sa-
menleving leren?
„Meer blauw op straat?”, grapt Wense-
leers. „Nee, liever niet – ik krijg al meer
dan genoeg parkeerboetes! En de princi-
pes waarop samenwerking is gebaseerd,
zijn bij mensen en insecten volledig an-
ders. Bijen leven in familieverband, terwijl
onze maatschappij gebaseerd is op inter-
acties tussen niet-verwante individuen.
Onze individuele belangen blijven daarom
belangrijker dan die van het collectief.”

Samen met collega Francis Ratnieks wil
Wenseleers een boek schrijven over con-
flicten in het dierenrijk en wat soorten van
elkaar kunnen leren. „ Het laatste hoofd-
stuk willen we wijden aan de mens. Maar
daar moet je voorzichtig mee zijn. Het is
delicate en controversiële materie. Je wil
geen wetenschappelijke kennis leveren
aan één of andere gek die ergens een tota-
litair regime wil installeren.”

BIJEN, WESPEN EN MIEREN LEVEN IN KOLONIES

Alleen de koningin is vruchtbaar

Veel soorten bijen, hommels,

wespen en mieren (‘V l i e sv l e u -

g e l i g e n’) leven in kolonies.

Die bieden de bewoners

voordelen, zoals bescher-

ming en voedselvoorraden.

De kolonies kennen een strikt

gescheiden taakverdeling.

De vruchtbare koningin is

de moeder van alle werksters

en zorgt voor de voortplan-

ting. De steriele werksters

voeren alle taken uit, zoals

eten halen en het verzorgen

van de larven. De mannetjes

hebben doorgaans geen en-

kele taak tot ze uitvliegen.Of

een larve een koningin of een

werkster wordt, hangt af van

de hoeveelheid eiwitrijk voed-

sel dat het krijgt.

Een koningin paart alleen tij-

dens haar bruidsvlucht. De

mannetjes sterven bij de be-

vruchting.

Het sperma dat de koningin

verzamelt tijdens haar bruids-

vlucht, bewaart ze haar hele

leven. Zo kan ze bij elk eitje

‘b e s l i s s e n’of ze het bevrucht.

Zo ja: dan komt er een werk-

ster uit. Zo nee, een mannetje.

Sommige werksters kunnen

ook onbevruchte eitjes leg-

gen, maar ze kunnen niet met

mannetjes paren.

Dit genetische systeem is ty-

pisch is voor vliesvleugeligen.

Ze zijn ‘haplodiploïd’. Dat sys-

teem zorgt voor een onge-

bruikelijk sterke verwant-

schap tussen de werksters.

Dit bevordert eusocialiteit –

maar of de genetica cruciaal

is, wordt betwist.

Tom Wenseleers toont in zijn imkerpak een doorsnede van een bijennest.
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