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STERVEHIKEL rSC publishing, de 
uitgeverij van de Britse royal 
Society of Chemistry, heeft de 
eerste pagina’s online gezet van 
Chemical Science, het nieuwe flag-
ship journal voor ‘findings of excep-
tional significance from across the 
chemical sciences’. De eer om ze te 
mogen vullen werd gegund aan 
de Eindhovense organici Bert 
Meijer en Maartje Bastings, die 
onderzoek deden naar cyclisatie 
bij supramoleculaire zelfassem-
blage. Het duo schittert tevens in 
een promotiefilmpje voor het 
nieuwe blad op YouTube.  |

www.rsc.org/publishing/
Journals/SC

 
MOBIEL Uitgaven 
van de american 
Chemical Society 
zijn nu live te 
volgen op de  
iphone of ipod. 
De aCS Mobile-
app serveert 
nieuwsberichten 
van de C&EN-website en abstracts 
van artikelen uit 38 wetenschap-
pelijke tijdschriften naar keuze, 
op het moment dat ze online ko-
men. Tevens biedt de app zoek-
functies en mogelijkheden om 
collega’s op de nieuwste doorbra-
ken te attenderen. Introductieprijs: 
2,99 dollar. |
http://pubs.acs.org/r/acsmobile

 
AANSTORMEND TALENT De jeugd-
bond van de KNaW, beter bekend 
als Jonge akademie, heeft de ei-
gen website vernieuwd. De vijftig 
leden krijgen er elk een eigen pa-
gina met ruimte om hun cv’s en 
publicatielijsten te plaatsen, en 
desgewenst ook video’s en pod-
casts waarin ze hun onderzoek 
voorstellen aan een breder pu-
bliek. Of ze dat allemaal ook gaan 
doen, is nog even afwachten. |

www.dejongeakademie.nl

Er is geen duidelijke verhaalstructuur en dat maakt het lezen een inspannende bezigheid. 

SLEuTELEN AAN ONgELIjKHEID
genmanipulatie vraagt nieuwe kijk op doping.

M o n i e k  V e r s t e g e n

alles wat er gezegd kán worden over do-
ping in de topsport, passeert de revue in 
Supergenen en Turbosporters. Sappige 

verhalen over dopingschandalen uit het verle-
den, als een Tommy Simpson die sterft op de 
Mont Ventoux, of de voor altijd vertroebelde 
blik van Michael rasmussen, ze zijn de rode 
draad van het boek. Samen met het commen-
taar van dokters, sporters, trainers en iedereen 
die ook maar iets te zeggen heeft over doping-
gebruik. De auteurs proberen die discussie 
enigszins te leiden.

‘Genetische therapie beweegt zich in het grijze 
gebied waar therapie ook als doping kan worden 
beschouwd.’ En dat jaagt volgens Olivier de Hon 
de discussie aan over het al dan niet vrijgeven van 
doping. De Hon is betrokken bij de Nederlandse 
Dopingautoriteit en een van de vele geïnterview-
den die in het boek ter sprake komen. ‘Wie weet is 
het verschil met therapieën op een gegeven mo-
ment niet goed meer aan te geven en zal je daar-
door doping misschien moeten vrijgeven.’

Volgens de Nederlandse topschaatser Carl 
Verheijen ‘wordt het een grote rommel wanneer 
je alles vrijgeeft. Sporters met de beste artsen, de 

beste medische teams winnen dan. De mensen 
voor de televisie willen dat niet zien, denk ik.’ 
psychofarmacoloog Jan van ree voegt daaraan 
toe: ‘Ik vind sport niet zo belangrijk dat je je li-
chaam en hersenen ervoor mag verwoesten. De 
overheid heeft een taak om de mens daarvoor te 
behoeden.’

‘Waar maken we ons druk om’, zegt hoogleraar 
medische biotechnologie Huub Schellekens. 
‘Sport gaat over ongelijkheid, dat is de essentie 
van sport. Waarom zouden alleen de Oost-
afrikanen de marathon moeten winnen?’

HandVatten
Supergenen en Turbosporters illustreert de com-

plexiteit van het dilemma. De lezer krijgt meer 
dan genoeg handvatten om er een goed geïnfor-
meerde mening op na te houden. Het gebrek 

aan een duidelijke structuur zorgt er echter voor 
dat de discussie moeilijk te volgen is, en doet 
soms zelfs afvragen of er wel een discussie 
wordt gevoerd. Historische feiten, achtergrond-
informatie, statistieken, meningen in de vorm 
van citaten en anders, ze staan letterlijk kriskras 
door elkaar. Er is geen chronologie, geen duide-
lijke verhaalstructuur. En dat maakt het lezen 
een inspannende bezigheid. 

Toch laten Sietse van der Hoek en Toine pieters 
in het allerlaatste hoofdstuk alle meningen ach-
ter zich en geven ze – zoals de ondertitel doet 
suggereren – netjes een nieuw perspectief: ‘Een 
beleid gericht op gezondheidswinst en schade-
beperking.’ Want: ‘Sportartsen hebben de taak 
om een atleet zo fit mogelijk te laten verschijnen 
aan de start van de wedstrijd en om de gezond-
heid van diezelfde atleet te bewaken.’ 

Het is een weloverwogen oplossing die doelt op 
een gulden middenweg. al blijft de vraag of je een 
oplossing voor gendoping kan zoeken in het afge-
bakende kader van de topsport, want uiteindelijk 
roept genetische manipulatie van mensen ethische 
vragen op die de hele maatschappij aangaan. | 
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‘Waar maken we ons druk om’


