Hypegevoelig, opportunistisch en overcommercieel

Voelen homo’s zich vrij
in Wageningen?

‘Een wetenschapper hoeft
nog geen nerd te zijn’

De goede-doelensector krijgt
er ﬂink van langs. | p.8 |

Recente mishandeling op
Rooseveltweg lijkt incident. | p.18 |

Tanya Radoeva wil studentverkiezing
winnen met haar beauty en brains. | p.28 |
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Betrokkenen kijken tien jaar later terug

Volkert, de moord en de mediastorm
p.12
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>> HENK + NATUURGELUIDEN
Henk Meeuwsen, onderzoeker Geo-informatiesystemen Alterra

‘Het gaat om de schoonheid
en de ontroering’
Na zijn eerste nachtegaal was hij ‘verkocht’.
Geluidenman Henk Meeuwsen legt natuurgeluiden vast. Vogels vooral, maar ook stromend water, zoemende bijen of smakkende
aaseters. Werk voor vroege vogels. Voor dag
en dauw zijn vogels het actiefst en is het nog
relatief stil. Cd’s vol geluiden, met namen
als Merels en Meer, Vogel Top 100 of De
Hei. Ook leuk als ringtone: zie www.natuurRK / Foto: Guy Ackermans
geluiden.nl.
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NIET ZO BONTE SPECHT
Klimaatverandering zorgt voor
genetische armoede, voorspelt computermodel.
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ONDER PROFESSOREN
Universiteit trekt zich steeds verder terug uit de stad. Is dat erg?

>>

28

ORANJES KIJKEN
‘Je kunt dé familie niet vaak van zo
dichtbij zien’

HUIVER
Op de redactie leek het ons nog zo’n goed idee. Terugkijken op de weken na de
moord op Fortuyn, toen Wageningen onder het vergrootglas van de Nederlandse
media lag. Cameraploegen doorkruisten de stad. Op Droevendaal hing een briefje: ‘Geachte pers, wij verzoeken u ons niet verder lastig te vallen.’ Volgens een
Telegraaf-journalist behoorden prominente Wageningers als Tuur Mol, Simon
Vink en Patrick Jansen tot het netwerk van Volkert.
Laten we dus eens terugkijken op die roerige periode. Niet zelf, maar door de
ogen van hen die bestookt werden door journalisten of neergezet werden als
foute Volkert-vriendjes.
Maar de meeste betrokkenen bleken huiverig. Een van hen benaderde ik in een
drukke kroeg. Hij stond meteen op: ‘Wacht, laten we even apart aan een tafeltje
gaan zitten.’ Hij vertelde me vervolgens geduldig waarom hij niet on the record
wilde praten (hij wilde een oude bekende niet kwetsen).
Het ligt gevoelig. Misschien is tien jaar later nog te vroeg.
Gaby van Caulil

>> ‘Boeren willen geen rapporten’: succesvolle innovatie in de praktijk,
bij het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel. | p20 |
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Vier belangrijke fokkerij-organisaties willen hun R&D combineren in
een nieuw centrum op Wageningen Campus. Dat staat in het innovatiecontract van de topsector
Agrofood. Het gaat om de fokkerijbedrijven CRV (rundvee), Hendrix
Genetics (pluimvee en varkens),
Topigs (varkens) en Cobb Europe
(pluimvee). De vier bedrijven, die
jaarlijks 40 miljoen euro aan research & development uitgeven,

hebben besloten te gaan samenwerken bij hun R&D-activiteiten.
Ze gaan deelnemen aan het nieuwe innovatieprogramma Breed4Food, een publiek-private samenwerking met de leerstoelgroep
Fokkerij en Genetica van de universiteit. Vanwege die nauwe samenwerking streven de bedrijven
er naar om hun R&D-activiteiten te
concentreren op de campus van
Wageningen UR.
ǀƿ0,/-2(1(852
De fokkerijbedrijven willen samen
10 miljoen euro per jaar besteden
aan pre-competitief en risicovol
onderzoek. Een voorbeeld is geno-

mic selection, waarbij de bedrijven
nuttige informatie uit grote en
complexe databestanden willen
halen voor hun fokprogramma’s.
Of de overheid deze investering
matcht met publiek onderzoeksgeld, is nog onbekend. Het bedrijfsleven heeft 184 miljoen aan
innovatieplannen ingediend bij de
topsector Agrofood, maar minister
Verhagen heeft maar 72 miljoen
beschikbaar voor coﬁnanciering
vanuit de overheid. De topsector
en het ministerie van EL&I moeten
nog een selectie maken welke projecten voor coﬁnanciering in aanmerking komen. AS

,65,&ɺ120$'(13$..(1:((58,7

6WHSKDQ0DQWHOZHUNWDODFKWWLHQMDDUELMERGHPLQVWLWXXW
,VULF,QGLHWLMGYHUKXLVGHKLMYLHUNHHU'DWLVDOHHQDDUGLJJHPLGGHOGH0DDUGLHYLHUNHHUYRQGHQZHODOOHPDDO
GHDIJHORSHQWZHHMDDUSODDWV'HWUHNWRFKWEHJRQHLQG
WRHQKDOVRYHUNRSGHWKXLVEDVLVRS'XLYHQGDDO
PRHVWZRUGHQYHUODWHQ+HW:LVVHOJHERXZRSGHFDPSXV
EOHHNYHUYROJHQVHHQWXVVHQVWDWLRQYRRUGHHLQGEHVWHPPLQJLQ*DLD'HGR]HQZDUHQHYHQZHOQRJQLHWXLWJHSDNWRIHUYROJGHHHQQLHXZHJDQJQDDUKHW:LVVHOJHERXZ,QPLGGHOVQDGHUWGHYHUERXZLQJYDQ*DLDHQ
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0DQWHOKHHIWJHPHQJGHJHYRHOHQVRYHUDOOHYHUKXLVEHZHJLQJHQè'XLYHQGDDOZDVZHORXGPDDUKHWZDVKHOHPDDORSRQ]HPDDWWRHJHVQHGHQ4XDJHERXZ]DWLNOLHYHURS'XLYHQGDDOé:DWUXLPWHEHWUHIWLVKHWGXVPLQGHU
LQ*DLDYLQGW0DQWHO0DDUGDDUVWDDWZHOLHWVWHJHQRYHUè(HUOLMNLVHHUOLMNZH]LWWHQQXZHORSGHFDPSXV
:HPDNHQKLHURQGHUGHHOXLWYDQKHWKHOHFRPSOH[YDQ
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LV'DWNDQK«WJH]LFKWYDQKHWLQVWLWXXWZRUGHQGHPDJQHHWYDQ,VULFé 5.IRWR*X\$FNHUPDQV

ð *HEUXLNWHGRVHVLQ6FLHQFH
VWXGLHVèQLHWUHHOé

De recente geruchtmakende bijenstudies in Science veranderen volgens de Wageningse onderzoeker
Tjeerd Blacquière niets aan de
conclusies van zijn bijenreview. In
de twee studies worden neonicotinoiden nadrukkelijk als hoofdverdachte aangewezen voor de wereldwijde sterfte onder bijenvolken. Blacquière (e.a.) concluderen
juist dat er geen bewijs is.
In de beide nieuwe publicaties
gaat het om veldstudies. In het ene
onderzoek bleken hommelvolken
na een menu van stuifmeel met
imidacloprid beduidend minder te
groeien. Ze leverden bovendien
nauwelijks nog koninginnen. Een
‘worst case’ scenario, volgens Blacquière. Weliswaar met een meetbaar effect, maar niet realistisch
genoeg. Blacquière: ‘In de natuur
zouden ze ook naar onbedorven
bloemen buiten het veld kunnen
vliegen.’
In het andere experiment konden bijen die zijn blootgesteld aan
nectar met thiamethoxam (een ander neonicotinoide) de weg naar
de korf niet meer vinden. Volgens
Blacquière gaat het hier niet om
reële doses. ‘De hoeveelheid thiamethoxam die de bijen in een keer
krijgen is wel achttien keer hoger
dan wat ze met nectar binnen zouden krijgen. Dat is zeer dicht bij
een dodelijke dosis.’ Pas als je bij
een tien of twintig keer lagere doses ook zulke negatieve effecten
vindt, dan heb je pas echt een
punt. Dan zou het wel consequenties hebben voor onze review.’
Blacquière maakte de review voor
EL&I. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen heeft al laten weten geen gevolgen te verbinden aan de publicaties in Science. RK
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Chinezen opleiden in China, is de
gedachte achter het idee om een
universitaire vestiging te starten in
de Chinese provincie Fujian. Het
moet een samenwerking worden

met de Californische universiteit
UC Davis en Xiamen University. Op
19 juni gaan rector magniﬁcus
Martin Kropff, bestuurder Tijs
Breukink en onderwijsdirecteur
Tiny van Boekel, naar Xiamen voor
verkennende gesprekken. In eerste
instantie zal aan Xiamen university
een opleiding voor agrifood worden ingericht, die erkend en geﬁnancierd moet worden. De provincie lijkt bereid de opleidingen te

bekostigen, bedrijven zullen studiebeurzen gaan verstrekken.
Tweede stap is een joint degree,
waardoor studenten kunnen kiezen of ze straks in Xiamen, Californië of Wageningen afstuderen. In
het laatste geval krijgen ze ook een
Wagenings diploma. Dat maakt
het voor de afgestudeerden makkelijker om een promotieplek of baan
in Europa of de VS te verkrijgen.
De docenten komen van alle drie de

instellingen. Een deel van het onderwijs wordt via internet gegeven,
maar ook zullen docenten vanuit
Wageningen ingevlogen worden.
Xiamen ligt aan de Zuidoostkust van China, tegenover Taiwan.
Wageningen UR is al actief op de
campus van Xiamen universiteit:
in april 2011 werd er een praktijkcentrum voor tuinbouw geopend.
De weg ernaar toe is Wageningen
Road gedoopt. *Y&

NRUW
ǋǋ63257
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Op 28 april, middernacht, begint de
veertigste editie van de Batavierenrace. De grootste studentenestafette
begint in Nijmegen, voert door Duitsland en de Achterhoek en eindigt op de
campus van de TU in Enschede. Onder
de 340 teams bevinden zich ook enkele
Wageningse. Het universiteitsteam
denkt zelfs een goede kans te maken op
de winst, want grootste concurrent Groningen is niet zo goed als voorgaande
jaren. Vorig jaar werden de Wagenin/YG1
gers nog zesde.

De landbouwuniversiteit van Nanjing
heeft Michael Müller benoemd als gastprofessor. Afgelopen week was de hoogleraar Voeding, metabolisme en genomics in China waar hij werd aangesteld
en studenten een ‘crash course’ gaf in
nutrigenomics. De verdere invulling
moet mettertijd duidelijk worden, zegt
Müller. Hij zal in ieder geval onderwijs
geven en waarschijnlijk komt er een uitwisseling voor aio’s. Eventueel gemeenschappelijk onderzoek draait om de invloed van voedsel op de darmfunctie. De
benoeming geldt voor minimaal vijf jaar
en er zit geen direct onderzoeksbudget
RR
aan vast.

ǋǋ3(7(5.:,..(56

$FDGHPLVFKHYULMKHLGLQJHYDDU
Politici en beleidsmakers bemoeien zich
te veel met het onderwijs en onderzoek.
Daardoor komt de academische vrijheid
in gevaar, dat zegt jurist en onderwijsexpert Peter Kwikkers in zijn nieuwe boek:
Academische kwartiertjes – sporen door
het hoger onderwijs. Terwijl die vrijheid
volgens hem nadrukkelijk in de wet
staat. ‘Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in acht genomen’,
luidt de wettekst. Maar studenten moeten tempo maken, docenten moeten al
hun beslissingen uitgebreid verantwoorden en wetenschappers moeten zich op
topsectoren richten. Er komen steeds
meer maatregelen om controle over universiteiten en hogescholen te krijgen en
kleine bezuinigingen binnen te halen.
Een gevaarlijke ontwikkeling, vindt Kwik+23
kers.

6&+$0,1(ǉǉ
2QWZLNNHOLQJVKXOS
In een commentaar op de onderhandelingen in het Catshuis lees ik in de Volkskrant dat er brede steun bestaat onder onze vaderlandse bevolking om één miljard extra te
bezuinigen op ontwikkelingshulp. Extra, want bij aantreden van het kabinet werd al eenzelfde bedrag weggesneden. De krant laat daarop de waarschuwing volgen dat Nederland als gevolg hiervan internationaal stevige reputatieschade zal lijden. Ik moet de zin tweemaal lezen. De
woorden van Bill Gates hebben blijkbaar weinig indruk
gemaakt. Het gaat niet om het lenigen van de ellende in
de wereld, kindersterfte, nee het gaat om het voorkomen
van stevige reputatieschade.
Mijn gedachten gaan terug in de tijd. Geheel onverwacht
overleed vijfentwintig jaar geleden Dick Thalen, kort daarvoor aangesteld als hoogleraar Tropisch natuurbeheer aan
onze Wageningse universiteit. Vijfentwintig jaar, maar ik
ben het niet vergeten: de dubbele ontreddering bij een
aantal Afrikaanse studenten. Ze waren niet alleen hun
inspirator kwijt, maar ook had hij hen in stilte, met eigen
middelen, ondersteund. Veel korter geleden opende voormalig premier Balkenende het academisch jaar in Wageningen met een oproep aan de studenten om onze – eveneens voormalige – VOC mentaliteit als voorbeeld te nemen.
Ook zwerft nog steeds een vraag van mijn jongste dochter
door mijn hoofd, die ze jaren geleden stelde: ‘Waarom,
papa, zijn de mensen in arme landen zo arm en wij zo rijk?’
Had ik moeten zeggen: omdat we die landen eeuwenlang
hebben leeggeplunderd, beroofd, de mensen als slaven
misbruikt en verhandeld, onze westerse waarden en normen opgedrongen? Ik vraag me steeds vaker af wie nu eigenlijk hulp behoeft, ontwikkelingshulp. -RRS6FKDPLQ«H
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vangen door insecten. Het boek
moet ook vooral uitdagen tot eigen
creaties. Eén van de illustratrices
heeft meteen haar favoriete recept
gemaakt met insecten.’

ð *HUHFKWHQDOVBug MacPRHWHQ
1HGHUODQGHUVRYHUGHVWUHHS
WUHNNHQ
ð 3ULQVHV0D[LPDQHHPWHHUVWH
H[HPSODDULQRQWYDQJVW

3$11(1.2(.(1%(6/$*
Op het eerste oog is het een kookboek als alle andere. Mooi opge-

FOTO: GUY ACKERMANS

De presentatie van het eerste Nederlandse insectenkookboek, met
de toepasselijke naam ‘Het insectenkookboek’ leidde dinsdag 17
april tot een mediastorm. De auteurs, Wageningse wetenschappers Marcel Dicke en Arnold van
Huis en docent Henk van Gurp,
voeren al langer campagne om Nederlanders te overtuigen dat het
eten van insecten gezond, lekker
en milieuvriendelijk is. Inmiddels
zijn drie typen insecten te koop in
Nederlandse groothandels, maar
een echte doorbraak is er nog niet.
Dit boek moet enthousiaste hobbykoks over de streep trekken. Eén
daarvan is wellicht prinses Maxima, die op haar landgoed in Wassenaar het eerste exemplaar in ontvangst nam.

Zorgt het gebruik van insecten ook
voor nieuwe mogelijkheden, of is
het alleen een vleesvervanger?
‘Alles wat nieuw is, voegt toe
aan de beschikbare smaken zoals
vergeten groentes. Wel is het zo dat
je de eigenlijke, nootachtige
smaak het best proeven als er niets
wordt toegevoegd. Dus geen kruiden gebruiken, niet te veel bewerking en maar kort bakken.’

$OVYOLHJHQRSGHKRQLQJJURWHPHGLDEHODQJVWHOOLQJYRRULQVHFWHQWDDUW

maakte gerechtjes op strakke foto’s. Maar in alle gerechten (met
namen als bug macs, buglava) zitten sprinkhanenlijfjes en meelwormen. Soms zichtbaar, op petitfours, in de salade en soms onzichtbaar in het pannenkoekenbeslag of de ravioli. Daarnaast staan
er wervende interviews met food
designers, wetenschappers en
koks. Henk van Gurp, één van de
drie auteurs en docent aan de Wa-

geningse vakschool Rijn-IJssel,
zorgde voor de culinaire kant.
Het boek laat zien dat er
wereldwijd al veel keukens
bestaan die insecten gebruiken.
Komen de recepten daar
rechtstreeks vandaan?
‘Nee, ik heb gezocht naar mooie
combinaties. Er is dus wel gekeken
naar traditionele recepten, maar
dan heb ik de kip bijvoorbeeld ver-

Insecten eten roept weerzin op.
Gaat het nog lang duren om die
‘bah-reactie’ te doorbreken?
‘Een snelle doorbraak is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.
De voedingsindustrie en de horeca
moeten het oppakken en de insecten moeten makkelijker te krijgen
zijn, echt in de Albert Heijn. Dan
kan het gebeuren dat mensen heel
snel om zijn. Wageningen lijkt er
in ieder geval klaar voor. We hadden de eerste mensen al aan de telefoon die vroegen of ze hier insecten konden eten.’ RR

+21'(5''8,=(1'

(HUGHUVFKUHHI5HVRXUFHDORYHUGHWLHQGXL]HQGVWHHQGHYLMIWLJGXL]HQGVWHVFKROLHUGLH
GHHOQDPDDQKHWUHL]HQGH'1$ODE'HWHOOHUVWDDWLQPLGGHOVRSKRQGHUGGXL]HQG
2PGDWWHYLHUHQNZDPHQGLQVGDJWZHHKRQGHUGOHHUOLQJHQXLWRQGHUPHHU6SLMNHQLVVH
+DDUOHPHQ'HQ+DDJQDDUHHQJURWHWHQWRS
GHFDPSXV2RNGH%11SUHVHQWDWRUHQ'HQQLV6WRUPHQ9DOHULR=HQR PHWYHLOLJKHLGVEULOOHQ LVROHHUGHQZDWGQD
'HUHL]HQGH'1$ODEVEHVWDDQXLWSURHIMHV
RSVFKROHQZDDUPHH]HVYHUVFKLOOHQGHXQLYHUVLWHLWHQVFKROLHUHQZDUPZLOOHQPDNHQ
YRRUHHQPROHFXODLUHVWXGLH'HPRELHOH
H[SHULPHQWHQRQWVWRQGHQLQLQ:DJHQLQJHQDOVQRRGJUHHSRPVWXGHQWHQWH
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De Goor, zo heet de straat op de
campus waar de aan de WUR-domeinen gelieerde bedrijvigheid
een plek krijgt. Maar de eerste grote binnengehaalde vis, Friesland
Campina, is daar helemaal niet blij
mee. Het bedrijf vindt De Goor
‘niet erg passend bij de activiteiten’ die ze in het nieuwe pand gaat
verrichten. De nieuwe toetjes van
de zuivelgigant moeten juist niet
geassocieerd worden met smerig,
vies, weerzinwekkend, walgelijk,
morsig, ongewassen, verontreinigd, voos, bedorven en onsmakelijk. En dus werd, na overleg met
Wageningen UR, een verzoek tot
naamswijziging ingediend.
Die wijziging is er nu. De Goor

WE ETEN
HELEMAAL
NIET MINDER
VLEES

wordt Bronland. Een compromis,
zo blijkt. Friesland Campina zou
het liefst aan de Valleiweg zitten.
De campus ligt op de overgang
naar de Vallei. En - niet onbelangrijk - de naam verwijst slim naar
Foodvalley, waar de campus een
van de kernlocaties van is.
Maar Valleiweg is het dus niet
geworden’, zegt archivaris Kernkamp, die tevens zitting heeft in de
onofﬁciele commissie straatnamen van Wageningen.’ Kernkamp
erkent dat de meningen in de commissie verdeeld waren. Uiteindelijk is de commissie ‘min of meer
tot overeenstemming gekomen’,
heet het in het ambtelijk advies. Er
is dus een robbertje gevochten.
Geen De Goor, dan ook geen Valleiweg. Als compromis kwam, op
voorstel van Wageningen UR, Bronland uit de hoge hoed. De naam
verwijst naar De Born. Deze woorden betekenen hetzelfde. RK

We eten steeds minder vlees, meldden verschillende media. Maar dat blijkt helemaal niet uit
uw onderzoek.
‘Klopt, er zit een paradox in het onderzoek. Het
aantal mensen dat niet langer elke dag vlees eet,
is toegenomen van 69 naar 77 procent. Maar
we eten nog steeds evenveel vlees, blijkt uit cijfers van het productschap. Gemiddeld 43 kilo
vlees per persoon per jaar, dat is al 15 jaar zo.’

3$.%21

*HYRQGHQLQ15&+DQGHOVEODGYDQ]DWHUGDJDSULO*DVWGRFHQW$G+DEHWVZRUGWYHU]RFKW]LFKPHWSDNERQWHPHOGHQELMGH*RHGHUHQRQWYDQJVW'H%UDYH1HZ:RUOGLVHHQ
IHLW
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‘Ze hebben niet meer dat ideologische, op het
verbetene af, van vroegere generaties.’
Studenten van nu zijn zakelijker, vindt Aalt Dijkhuizen (FD, 7 april)

.,72

Hoe kan dat?
‘Dat weten we niet precies. Compenseren mensen een vleesloze dag met meer vleesconsumptie de dag erna? Nee, dat blijkt niet het geval. In
het onderzoek vinden we sporen van een tweedeling tussen vleesminderaars en hedonisten
die veel vlees eten. Maar dat verklaart de paradox niet.’

:LH"Hans Dagevos,
onderzoeker bij LEI
:DW"Kwam uitgebreid
in de media
vorige week
:DDURP"Uit zijn
onderzoek zou blijken
dat het aantal vleesminderaars toeneemt

Wat motiveert de vleesminderaars?
‘Verheven motieven als gezondheid en milieu
spelen een rol bij het vleesminderen, zij het
een kleine. Er is ook een groep die minder vlees
eet om praktische redenen, bijvoorbeeld geld.
Opmerkelijk genoeg vinden we de vleesminderaars niet speciaal onder de mensen die veel
met dieren hebben - dat is nog een paradox in
ons onderzoek. Het vleesminderen is geen
marginaal verschijnsel. Uit ons onderzoek
blijkt ook dat 42 procent van de Nederlanders
de helft van de week geen vlees eet.’ AS
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FOTO: LINEAIR

Martijn Eggink, promovendus bij
Plantenveredeling teelde 35 verschillende types van de paprika uit
allerlei landen. Daartoe behoorden ook elf pepers - de peper is
nauw verwant aan de paprika. Hij
zette de hete pepers voor aan een
testpanel, dat de knapperigheid,
fruitigheid, zoetheid, zuurheid en
geur van de pepers beoordeelden.
Aan de hand daarvan selecteerde
hij een lekkere peper met een opvallende smaak en kruiste die met
de paprika’s van zijn werkgever,
veredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Dat
levert een nieuw paprika-ras op
met een ‘exotische smaak’.

9OXFKWHOLQJHQNDPSELMGH&RQJRORVHVWDG*RPD

ð &RQJRRYHUVSRHOGGRRUKXOS
QDYHUNUDFKWLQJVGUDPD
ð è'LWJHEHXUWDOVRYHUKHLG
]LFKWHUXJWUHNWé

De hulp van ontwikkelingsorganisaties is niet altijd even effectief.
Ze is sterk gericht op fondsenwerving en kiest daarom vooral voor
projecten die goed liggen bij het
publiek, zelfs als organisaties elkaar daarbij in de weg lopen. Dat
zegt hoogleraar Thea Hilhorst.
Hilhorst en collega’s deden onderzoek naar de hulp aan slachtoffers
van verkrachting in de Democratische Republiek Congo. In de oorlog kwamen er meldingen van
massa-verkrachtingen die verontwaardiging wekten in de internationale gemeenschap. Gevolg was
dat de hulporganisaties massaal
toestroomden. In de provincies
North and South Kivu, waar Hilhorst onderzoek deed, bieden nu
rond de vierhonderd organisaties
hulp aan slachtoffers, met een

budget sinds 2010 van bijna 90
miljoen dollar.
((1=,-',*
Door de aandacht voor verkrachting kregen andere noden minder
aandacht, zoals kraamhulp, stelt
het rapport van het onderzoek, dat
gistermiddag uitkwam. De hulp
was bovendien eenzijdig: veelal
medische bijstand op de korte termijn. Aandacht voor de achterliggende oorzaken, namelijk een
zwakke positie van de vrouw in
Congo, was er niet. De hulp wordt
teveel aangestuurd vanuit de buitenlandse hoofdkantoren van
internationale ontwikkelingsorganisaties, zonder goed onderzoek
naar de behoeften van mensen en
een integrale aanpak daarvan.
Veel internationale organisaties
zijn ‘opportunistisch’, staat in het
rapport: ‘Ze hebben geen concrete
expertise en zijn vooral geïnteresseerd in het zekerstellen van fondsen.’ Organisaties richten zich
vooral op grote aantallen slachtoffers, en kiezen daarom voor mak-

kelijk te bereiken locaties. Ook
blijken arme vrouwen soms verkrachting voor te wenden omdat
het de enige manier is om hulp te
krijgen.
COMMERCIE
Hulp na seksueel geweld is verworden tot commercie, concludeert
het rapport. Daarbij is seksueel
geweld zowel voor internationale
organisaties als voor individuen in
Congo business geworden. Dat
staat de echte bestrijding van het
probleem eerder in de weg dan dat
het helpt. ‘Ontwikkelingsorganisaties spelen te veel in op emoties en
lopen hypes achterna, om op die
manier geld van donateurs te krijgen’, zei Hilhorst in een reactie op
Radio 1. ‘Dit laat in feite zien wat
er kan gebeuren met de ontwikkelingssamenwerking als er minder
overheidsﬁnanciering voor komt.
Ik pleit voor een publiek geﬁnancierde ontwikkelingssamenwerking.’ JT

*/8&26((1)58&726(
Eggink probeert in zijn promotieonderzoek het meer fundamentele
verband tussen het paprikagenoom en de smaak te begrijpen.
Naast de pepers zette hij een
smaakpanel 24 verschillende paprika’s voor. Bovendien bepaalde
hij de inhoudsstoffen van deze paprika’s met een gaschromatograaf.
Zo kwam hij er achter dat de zoetheid van de paprika meest wordt
bepaald door suikers, met name
glucose en fructose. Van vetzuur
afgeleide vluchtige stoffen bepalen
de fruitigheid en de geur van de paprika. Alleen de zuurheid van de
paprika blijft een raadsel. ‘Het lijkt
erop dat de zuurheid wordt gemaskeerd door andere stoffen, vooral
suikers. Welke chemische component de zuurheid bepaalt, weten
we nog niet goed.’ De promovendus publiceerde zijn resultaten in
Food Chemistry.
De volgende stap is om de genen te vinden die verantwoordelijk
zijn voor de inhoudsstoffen die de
smaak veroorzaken. Daar is Eggink
nog mee bezig. Het lastige is dat
maar liefst 224 smaakstoffen mogelijk een rol spelen. $6
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De gevolgen van klimaatverandering op
plant en dier zijn mogelijk veel ingrijpender dan tot nu toe werd gedacht. Onzichtbaar voor het directe oog kan zich een
sluipende genetische erosie voltrekken,
waarbij de genetische variatie van plant
en dier afneemt. Dat concludeert Marleen Cobben, die dinsdag 17 april promoveerde op haar proefschrift Adapt, move or
perish.
De gemiddelde temperatuur op aarde
stijgt. Het klimaat verschuift daardoor
met acht kilometer per jaar in noordelijke richting, uitgaande van een stijging
van de temperatuur van vier graden tegen
het eind van deze eeuw. Soorten bewegen
mee met hun verschuivende leefgebied of

%RQWHVSHFKWGUHLJWJHQHWLVFKHYDULDWLHWH
YHUOLH]HQ
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ze passen zich aan de nieuwe situatie aan.
Evolutie in de praktijk. Zo lijkt het tenminste.

è+HWRYHUNRHSHOHQGHYHUKDDO
RQWEUHHNWELM*é
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Maar onzichtbaar voor het blote oog is
iets heel anders aan de gang: genetische
erosie en een vertraagde aanpassing door
het kolonisteneffect. Kolonisten zijn vaak
individuen die zich goed verspreiden. Ze
zijn daarom geen volledige genetische
afspiegeling van de hele populatie. Voor
de korte termijn is dat goed, legt Cobben
uit. Kolonisten hebben geen concurrentie
en hun kroost koloniseert ook weer snel
een nieuw gebied. ‘Maar op de lange termijn wil je niet alleen die ondernemende
types. Dat is slecht voor de populatie,
want dispersie kost veel energie. In de
nieuwe gebieden is er op termijn dus
behoefte aan minder avontuurlijke individuen, maar die zijn er niet.’
Het kolonisteneffect is fnuikend voor
de genetische basis van planten en dieren. Cobben rekende het effect door in
een modelstudie naar de gevolgen van
klimaatverandering op de middelste bonte specht. Daaruit blijkt dat de rijke genetische variatie in populaties uit het centrum van het verspreidingsgebied de temperatuurstijging niet bij kan benen. Door
uitsterven van de achterblijvers, gaat
kostbare genetische variatie verloren.

'HMRQJHUHQLQ1HGHUODQGURHUHQ]LFK2QGHUOHLGLQJYDQ
6\ZHUWYDQ/LQGHQKHHIWGHè*éHHQPDQLIHVWRSJH
VWHOGPHWSROLWLHNHSXQWHQGLHMRQJHUHQJHUHDOLVHHUG
ZLOOHQ]LHQ(HQJRHGPDDUWHEHSHUNWLQLWLDWLHIYLQGW
EHVWXXUVNXQGLJH*HUDUG%UHHPDQ
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De genetische erosie door klimaatverandering is volgens Cobben moeilijk tot
staan te brengen zolang de temperatuur
blijft stijgen. Tijd winnen is dan de enige
optie. Bijvoorbeeld door leefgebieden zo
groot mogelijk te maken en zoveel mogelijk onderling te verbinden. De genetische rijke populaties in het centrum van
het verspreidingsgebied hebben dan de
grootste kans om te overleven.
De studie van Cobben heeft ook gevolgen voor de manier waarop biodiversiteit
in kaart wordt gebracht. Alleen tellen is
niet genoeg. Dat zegt volgens Cobben
niets over de genetische variatie en dus
vitaliteit van een soort. Voor ecologen is
de studie daarom een soort wake up call.
Cobben: ‘Met dit model heb ik voor het
eerst laten zien dat aanpassing wel eens
veel complexer en langzamer kan zijn
dan gedacht.’ 5.

‘Van de ene kant prachtig natuurlijk. Goed dat de jonge
generatie zich roert en opkomt voor haar belangen. Dat
gevoel proef je overal: in de media wordt er ruim en welwillend aandacht besteed aan de punten van de G500
en Van Linden. Maar wat zijn die punten? Hypotheekrenteaftrek beperken, pensioenvoorzieningen eerlijk
delen. Het is wel erg pragmatisch en opportunistisch allemaal. Je zou er nog een oproep tot solidariteit met de
jongeren uit kunnen halen, maar dan heb je het ook wel
gehad. De G500 constateert dat de belangen van jongeren niet goed vertegenwoordigd zijn, maar heeft daar
geen verklaring of alternatief voor. Een overkoepelend
verhaal is er niet. Dat vind ik jammer, een gemiste kans.
Wat dat betreft gaat de G1000-beweging in België dieper. Die signaleert problemen en pleit vervolgens voor
een systeemwijziging om te voorkomen dat zulke problemen zich in de toekomst opnieuw voordoen. Maar
misschien komt dat wel omdat we in Nederland denken
onze zaken goed voor elkaar te hebben. De noodzaak
voor grote veranderingen zien we niet zo in, zolang we
zelf maar gelukkig zijn.
Een ander punt wat ik mis is het internationale aspect.
Jongeren maken wereldreizen, studeren met Erasmus
in het buitenland en chatten met leeftijdgenoten van
over de hele wereld. Maar wat zie je bij de G500? Nederlandse problemen met Nederlandse oplossingen. En
dat terwijl de afgelopen tijd juist gebleken is hoe sterk
Nederland afhankelijk is van de EU en de wereld.
Dat de G500 zich buiten het politieke spectrum plaatst
en eigenlijk alle partijen aanspreekt is ook niet heel
nieuw. We leven in een tijdperk waarin partijoverstijgende ‘bewegingen’ en one issue parties steeds belangrijker worden als een vehikel om doelen te verwezenlijken. Daar is wat mij betreft niks mis mee, een fact of life.
Politiek bestuur is een dynamisch proces waarin voortdurend nieuwe wegen worden gezocht. De G500 is in
dat speelveld een sympathiek, maar bescheiden nieuw
gezicht.’ 5*

67(//,1*
‘Left unaddressed, the problems of the poor today
will become problems for the rich tomorrow.’
Birhanu Biazin Temesgen. Promoveert op 16 april
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ken zijn ondervoeding, verloren
spiermassa of bijvoorbeeld ontstekingen.’

ð *HHQKRJHURYHUOLMGHQVULVLFR
YRRURXGHUHPHWKRRJ%0,
ð è5LFKWOLMQHQNORSSHQQLHWYRRU
GH]HOHHIWLMGVJURHSé

De algemene richtlijnen voor een
gezond gewicht en buikomvang
kloppen niet voor ouderen. Met
nieuwe grenzen zijn gezondheidsrisico’s voor ouderen nauwkeuriger in te schatten. Wageningse epidemiologen concludeerden dat na
analyse van een enorme gegevensset. Hun studie verscheen 31 maart
in The International Journal of Epidemiology.
De wetenschappers beoordeelden hoe buikomvang en Body Mass
Index (BMI) bij ouderen samenhangt met de kans om te overlijden. Hun conclusie was dat een
verhoogd BMI, risicovol op middelbare leeftijd, die kans nauwelijks blijkt te verhogen. Ook overschrijding van de uiterste gezond
geachte buikomvang, 102 en 88
centimeter bij respectievelijk mannen en vrouwen, blijkt voor oude-

6HQLRUHQPRJHQZDWGLNNHU]LMQGDQMRQJHUHQ

ren geen groot probleem. Het is
daarom tijd om na te denken over
richtlijnen speciﬁek voor ouderen,
concludeert Ellen de Hollander,
onderzoeker bij Humane voeding
en het RIVM.
Een opvallende uitkomst van
het onderzoek is het grote risico

van ondergewicht, een BMI onder
de twintig, voor ouderen. Bij zowel
vrouwen en mannen verdubbelt
daardoor de kans op overlijden.
Het precieze mechanisme erachter
is nog niet bekend, daarvoor is volgens De Hollander aanvullend onderzoek nodig. ‘Mogelijke oorza-

28'(5(1:25'(1.257(5
Voor hun analyse overtuigden de
onderzoekers 28 internationale
collega’s om oude gegevens opnieuw te bekijken, maar nu alleen
voor ouderen tussen de 65 en 74
jaar. In totaal berekenden ze voor
ruim 58.000 proefpersonen hoe
buikomvang, BMI of een combinatie van beide, samenhangt met de
kans om binnen vijf jaar dood te
gaan.
De onderzoekers hebben wel
een vermoeden waarom ouderen
minder last hebben van een verhoogd BMI. Tijdens de veroudering verandert namelijk de samenstelling van het lichaam. Dit betekent onder andere dat ouderen
korter worden. Het BMI neemt
daardoor toe, ook bij een gelijkblijvend lichaamsgewicht. Een BMIrichtlijn voor ouderen zou rekening moeten houden met die afwijkende betekenis van lichaamslengte. RR

%(7(5:(/=,-19$1.,3*(()70((50,/,(8%(/$67,1*
ð %LRORJLVFKHSOXLPYHHKRXGHULM
EHODVWHQGYRRUPLOLHX
ð 3OXLPYHHKRXGHUVPRHWHQPHVW
YHUZHUNHQ

Het verbod op de legbatterij in de
pluimveehouderij leidt tot hogere
emissies van ammoniak en broeikasgassen en meer landgebruik.
Dat blijkt uit het proefschrift van
Sanne Dekker. Ze voerde een levenscyclusanalyse uit, waarbij ze
het effect van verschillende houderijsystemen op broeikasemissies,
verzuring, vermesting, energie- en
landgebruik bepaalde. Zo kwam ze
tot een integrale milieubelasting
voor scharrel, vrije uitloop en biologische eieren.
De milieubelasting van een ei
wordt sterk bepaald door de teelt

van het kippenvoer. Biologisch
kippenvoer komt vooral uit Italië
(maïs) en de Oekraïne (tarwe), het
gangbare voer uit Frankrijk en
Duitsland. Omdat de akkerbouwers in de Oekraïne weinig mest
en grondbewerking toepassen,
halen ze een lage opbrengst en
putten ze de bodem uit. Daardoor
is er veel meer land nodig. Daar
staat tegenover dat het biologische ei weinig broeikasgassen
‘produceert’, weinig energie kost
en geen meststoffen verspilt, wat
bij gangbare eieren wel het geval
is. Per saldo scoort biologisch hier
vergelijkbaar met gangbaar.

(HQELRORJLVFKHLYHURRU]DDNWPHHU
XLWVWRRWYDQ&2
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Tweede belangrijke milieufactor is
de hoeveelheid voer die een kip nodig heeft om een ei te maken.
Gangbare pluimveehouders voe-

gen aminozuren aan het voer toe
die de omzetting van voer naar ei
verbeteren. Biologische doen dat
niet, omdat die aminozuren door
gmo’s worden gemaakt. Daardoor

kost de productie van een bio-ei
meer voer. In de legbatterij is de
voerefﬁciëntie het hoogste.
Derde factor is de ammoniakuitstoot van drie huisvestingstypes
voor de legkip. De legbatterij komt
hier veruit als beste uit de bus, omdat de mest in dit systeem continu
wordt gedroogd en afgevoerd. Volièrehuisvesting (vloer met stapelbedden voor de kippen) scoort gemiddeld, omdat de mest elke drie
dagen wordt verwijderd. En grondhuisvesting (alle kippen op de
vloer) scoort het slechtst, omdat de
mest maanden blijft liggen. In de
praktijk hebben vooral biologische
pluimveehouders grondhuisvesting. Volgens Dekker kan de milieubelasting omlaag door de loslopende kippen anders te voeren en te
investeren in mestverwerking. Ze
promoveert op 20 april. $6
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(HQPRQVWHUGLVFXVVLHRYHURQWZLNNHOLQJVVWXGLHV
HQHQNHOHIUDDLHFDVXVVHQRYHULQWHUQHWPRUHV(U
ZDVQLHWDOWHYHHORQOLQHGLVFXVVLHGH]HZHNHQ
PDDUMRQJHQVHQPHLVMHVKHWZDVDOOHPDDOZHO
PHPRUDEHO

2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO
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Ontwikkelingsorganisaties zijn hypegevoelig, opportunistisch, denken op de korte termijn en et cetera. Een
rapport over ontwikkelingshulp in Congo geeft geen
fraai beeld van de industrie. Eventuele bezuinigingen
versterken deze problemen ook nog eens, stelt hoogleraar Thea Hilhorst.
‘Tja, niets nieuws onder de zon,’ begint -+, die vaker
op dit aambeeld hamert. ,VLWWKH0DUNHW\RXVWXSLG"
vindt dat dit maar een deel van het verhaal en wijst
op de kwalijke rol van Europese landbouwsubsidies
HQ,0)LQJULMSHQLQGHGHUGHZHUHOG-+ is het met die
QXDQFHVZHOHHQVPDDUIHLWEOLMIWGHKXOSNUDDQPRHW
dicht. ‘In het Westen en nu ook Azië zie je dat je met
KDUGZHUNHQHQLQYHQWLHI]LMQ]HOIGLQJHQNXQWEHUHL
ken.’ 0DUNHW reageert daarop dat JH niet hoort te
LPSOLFHUHQGDW$IULNDQHQPLQGHUKDUGZHUNHQ%RYHQ
GLHQLV$IULNDHHQJURWHODSSHQGHNHQPHWYHUVFKLOOHQ
landen en omstandigheden. Daarop gooit -+ de knuppel in het hoenderhok: ‘Ik denk dat het arbeidsethos
YDQ$IULNDQHQRQWHJHQ]HJJHOLMNPLQGHULVGDQGDWYDQ
(XURSHDQHQHQ$]LDWHQ,VHLJHQOLMNPHHUHHQIHLWGDQ
een mening.’ Enkele reageerders vinden dit choquerend, maar -+ staat achter zijn woorden en meent dat
politieke correctheid de blik van zijn tegenstanders
vertroebelt. De gemoederen lopen vervolgens hoog op
en men beschuldigt elkaar van oneerlijke discussie,
racisme. Dan gebeurt het onvermijdelijke, tenminste
YROJHQVGH]RJHKHWHQ:HWYDQ*RGZLQHQPDUNHW
sleept de nazi’s de discussie in. Kijk online hoe
deze discussie zich verder ontwikkelt.

YDF\HHQUROVSHHOW:DWHHQPDDORSLQWHUQHWVWDDW
gaat nooit meer weg. Even googelen en ze kunnen
misschien over dertig jaar zien wat je tijdens je studententijd deed en wat je ergens van vond.’ -+ veronderstelt dat mensen weten wie er achter zijn initialen
VFKXLOWHQLHGHUHHQPRHW]HOIZHWHQKRHKLM]LMUHD
geert: ‘Pas als mensen anoniem vervelend gaan lopen
doen, zou de redactie in moeten grijpen.’ 0DUNHW
vindt dat een discussie uitsluitend om de argumenten
PRHWJDDQè+HWJDDWRYHUDUJXPHQWHQéJHHIW-RULV
7LHOHQVWRHè0DDUKHWLVUHOHYDQWZLHGLHDUJXPHQWHQ
EHQRHPW=ZDUWZLWPDQYURXZVWXGHQWKRRJOHUDDU
YRRU]LWWHUUDDGYDQEHVWXXUVFKRRQPDNHUNDQQRJDO
wat uitmaken.’ Joris vindt het bovendien een voordeel
dat uitspraken terug te leiden zijn naar personen. Je
kunt ze er aan houden en bovendien worden mensen
gedwongen er goed over na te denken. Heb jij hier
ook een mening over, discussieer (anoniem) mee.

((1*(3(3(5'(3$35,.$
Martijn Eggink werkt met JHQRPLFV aan een nieuw
paprika-ras met exotische smaakjes. Aangezien Nederland mega-koopman is op het gebied van paprika’s
bestaan hiervoor commerciële belangen. Het verhaal
roept hierdoor enige argwaan op.
‘Een promovendus die niet veel kan zeggen over zijn
ZHUNëYDQZHJHEHGULMIVEHODQJì'DWNOLQNWQLHWEHVW
voor een universiteit,’ zegt 3DWULFN-DQVHQ. En opvalOHQGJHQRHJKHHIWQLHPDQGGDDU]HOIVHHQDQRQLHP
wat over te zeggen. We weten niet zo goed wat we
daarvan moeten denken.

$DQYXOOLQJHQ&RUUHFWLHV
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‘Ik snap mensen die anoniem willen blijven
wel,’ zegt 0DUOLHV. ‘Kan me zo indenken dat pri-

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Online is anonimiteit nog steeds de norm, ook op
de site van Resource. Niet iedereen wil daar aan
wennen. Resourcefreelancer Joris Tielens stelt
het onder één van zijn eigen artikelen ter discussie. In vruchtbare aarde valt zijn oproep voor
discussie met open vizier niet.

Het artikel In het diepe (Resource 16, p12)
VFKULMIWHHQJLIWWRHDDQKHW:DJHQLQJHQ
Alumni Fonds, dit moet Wageningen Universiteits Fonds zijn.
Niet Livestock Research bouwde nieuwe
stallen op de Wageningse campus
(Resource 16, p6), maar het universitaire
departement Dierwetenschappen. Ook de
DIJHVWRWHQSURHIERHUGHULM'H2VVHNDPSHQ
was universitair eigendom.
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De kogel trof ook
Wageningen
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Vijf schoten maken op 6 mei 2002 even na zes uur in de avond een einde aan
het leven van Pim Fortuyn. De moordenaar is Volkert van der Graaf, oud-student
Milieuhygiëne van Wageningen Universiteit. De stad staat plotsklaps in het
schelle licht van de media. Resource blikt tien jaar na dato terug.
tekst: Roelof Kleis & Nicolette Meerstadt

‘O

nmogelijk. Dat kan helemaal niet’, was de
reactie van toenmalig promovendus Patrick Jansen op het bericht dat Volkert van
der Graaf mogelijk de dader was van de
aanslag. De Volkert die op Droevendaal
had gewoond. Zíjn Droevendaal, de enclave waar hij jarenlang burgemeester was. ‘Droevendalers,
dat zijn juist allemaal idealistische, paciﬁstische mensen.
Ik kon me gewoon niet voorstellen dat een van die mensen
naar de wapens zou grijpen. Droevendaal was wel de laatste plek waar je zo iemand zou verwachten.’ Jansen kende
hem wel. Niet goed, maar gewoon als een bewoner, een
Droevendaler. ‘Volkert was een van die idealisten waar
Droevendaal vol mee zat. Veel studenten Biologie en Milieuhygiëne, zoals Volkert. Hij werkte bij de Vereniging Milieu Offensief, dat paste perfect in dat plaatje.’
De moord op Fortuyn is één van die gebeurtenissen
waarvan je achteraf precies weet waar je was toen je er voor
het eerst over hoorde. Als littekens kerven ze zich in je ziel.
‘Ik zat in de auto op weg naar huis, toen ik het op de radio
hoorde’, herinnert Willem Koert zich. Hij is op dat moment verslaggever van het Wb, de voorloper van Resource.
‘Thuis zette ik de tv aan, en het eerste wat ik zag was dat
beeld van Fortuyn die bloedend op het asfalt lag. Ik was er
kapot van.’
Koert windt er geen doekjes om. ’Voor mij was Fortuyn
een held. Hij legde de vinger op de zere plek. Veel academische Wageningers begrepen niets van de populariteit
van Fortuyn. Ze dachten serieus dat Fortuyn-aanhangers

‘Wageningen had inderdaad
enge links-sektarische trekjes’
Droevendaal werd overstroomd door persmensen
op zoek naar informatie
over Volkert van der G.

alleen in de wijken woonden die tijdens het WK-voetbal
oranje werden geschilderd. Als ze dan merkten dat ook
sommige collega’s van plan waren op Fortuyn te stemmen, waren ze geschokt. Zeker als die potentiële stemmers hoogleraren waren.’ Ook op de redactie van het Wb

heerste volgens Koert dat onbegrip. ‘Vlak voor de moord
was Fortuyn het gespreksonderwerp tijdens de pauzes.
Fortuyn was niet populair. Ik herinner me gesprekken,
een paar dagen voor de moord, waarin mensen zeiden dat
ze het zouden begrijpen als er een aanslag op Fortuyn gepleegd zou worden. Een enkeling hoopte er zelfs op.’
WAGENINGSE CONNECTIE
‘We waren bezig een huis te kopen. Via de makelaar hoorden we wat er was gebeurd’, vertelt hoogleraar Milieubeleid
Arthur Mol. ‘Ik dacht dat zoiets in Nederland nooit zou gebeuren. Maar achteraf is dat naïef, in Zweden was het immers ook al gebeurd.’ Mol wist op dat moment nog niet
dat een oud-student van zijn leerstoelgroep de moord had
gepleegd. Maar ook zonder die wetenschap zat de schrik
er meteen goed in. ‘De eerste uren waren er relletjes op het
Binnenhof. Ik werd geconfronteerd met de fragiliteit van
de democratie. Als sociale wetenschapper hou ik me bezig
met systemen waarin veranderingen vaak heel langzaam
gaan. Toen waren er opeens mensen die de Tweede Kamer
wilden bestormen. Daar schrok ik wel van.’
Simon Vink, woordvoerder van de Raad van Bestuur,
weet niet meer waar hij het nieuws over de moord hoorde.
‘Ik denk niet in mijlpalen’, reageert hij wat korzelig. Het
liefst praat hij niet meer over die tijd. Vink krijgt daags na
de moord zijn eerste telefoontje over de Wageningse connectie met de aanslag op Fortuyn. Hij realiseert zich meteen dat-ie aan de bak moet. ‘Ik wist dat er veel vragen gesteld zouden worden.’ De volgende twee weken is hij fulltime bezig met Van der Graaf. Hij pluist nauwkeurig uit
wat de link is tussen de universiteit en de van moord verdachte oud-Wageninger en staat daarover de pers geduldig te woord. Over die relatie kan hij kort zijn. ‘Die is ﬂinterdun. Voor de universiteit was Van der Graaf een absoluut irrelevante ﬁguur. Nog minder dan een passant. Hij
heeft hier amper een jaar gestudeerd. Binnen de universiteit heeft hij geen enkele rol gespeeld. Van der Graaf is in
die zin geen alumnus, is geen Wageninger.’
Zodra evenwel duidelijk is dat het spoor van de moor-
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denaar naar Wageningen voert, wordt de stad overspoeld
met journalisten uit binnen- en buitenland. ‘Weinig gesprekken in Wageningen gaan nog over iets anders’,
schrijft het Wb tien dagen na dato (er is nog geen website)
in een artikel onder de kop Wageningen geschokt en gespannen. ‘In kroegen en op straat vragen mensen zich hardop
af hoe dit kon gebeuren.’ De spanning is volgens de verslaggever om te snijden. ‘De landelijke media hebben hun
pijlen op Wageningen gericht. Cameraploegen doorkruisen de stad. Elke scheet is nieuws.’
Econostra, het enige boek
dat verscheen over de achtergronden van de moord.

FACT FREE POLITICS
‘De honger naar informatie was enorm’, herinnert Jansen
zich. ‘Ik werd helemaal platgebeld. Ik was in die tijd statenlid voor GroenLinks, de journalisten hadden dus mijn
nummer. Ineens stond Droevendaal in een heel ander
licht. Wie was Van der Graaf en hadden we dit aan zien komen?’ ‘In eerste instantie komen de gewone vragen naar
het wie, wat en waar. Vervolgens gaan journalisten de
diepte in’, schetst Vink met nauwelijks verhuld dedain de
mediabelangstelling. ‘Bijvoorbeeld: had Van der Graaf
een vriendin? Of ze komen met de vraag of er nog een andere invalshoek is. Die hype, dat onderzoek naar de omgeving van Van der Graaf heeft zo’n twee weken geduurd.’
De universiteit bleef daarbij redelijk buiten schot. ‘Er is in
de media veel meer gekeken naar de link tussen Van der
Graaf en extreem dieractivisme dan naar de relatie met de
universiteit’, constateert Vink. ‘In zijn algemeenheid was
de berichtgeving redelijk gedoseerd, als ik naar onze instelling kijk. Onze boodschap is goed overgekomen.’
GroenLinks Wageningen kwam er wat dat betreft veel

De illustratie in HP die een netwerk rond Volkert van der G. suggereerde.

slechter af. Van der Graaf was geen lid van GroenLinks.
Maar dat maakte volgens Jansen voor de beeldvorming
niks uit. ‘Hij kwam op voor natuur en milieu en was dus
links. De kogel kwam van links. Zo ging dat, zonder feitelijke grondslag. Plotseling gaan mensen naar je wijzen als
de bron van het kwaad. Ineens word je in verband gebracht met zoiets verwerpelijks als moord, word je medeverantwoordelijk gemaakt. Dat is heel eng. Links Wageningen werd een zondebok. Dat trokken we ons heel erg
aan.’ ‘Er waren veel verdachtmakingen’, vult hoogleraar
Mol aan. ‘In een artikel in HP De Tijd werd een boom geschetst van het netwerk rondom Van der Graaf. Daar stond
ik ook in, net als Simon Vink. Er klopte niks van die boom,
noch van het verhaal, maar ik voelde me er heel unheimisch bij. Er is in die tijd een heel ander type media, journalistiek en politiek gekomen. Branding werd belangrijker dan de inhoud. Fact free politics, dat is toen begonnen.’
Het artikel (De GroenLinks-connectie) waar Mol aan
refereert, verschijnt overigens ruim een jaar na de moord.
Het is een gesprek met onderzoeksjournalist Peter Siebelt
over zijn boek Eco Nostra. In het boek ‘ontrafelt’ Siebelt
het ‘netwerk achter Volkert van der Graaf’. Een afrekening
met de universiteit, hoogleraren als Arthur Mol en alles
wat links is, progressief of anderszins verdacht. Volgens
Vink slaat het allemaal nergens op. ‘Hij legt verbanden
tussen van alles en nog wat. Wishfull thinking. Natuurlijk
had Van der Graaf zijn eigen sociale omgeving en activiteiten. En daar zal ongetwijfeld een netwerkje omheen hebben gezeten. Maar dat had niets met de universiteit van
doen. Van der Graaf woonde hier een tijdje, maar dat had
elke plaats in Nederland kunnen zijn.’
WAGENINGSE LINKSE KERK
De aandacht voor Wageningen was intens maar vluchtig.
Toch zijn volgens Willem Koert die schijnwerpers heilzaam geweest voor Wageningen. ‘Wageningen had inderdaad enge links-sektarische trekjes. In de jaren tachtig
kon je aan sommige vakken als student alleen met goed
fatsoen deelnemen als je vond dat Nederland moest veranderen in een socialistische heilstaat. Was je een andere
mening toegedaan, dan kreeg je te horen dat je beter kon
vertrekken. De media hebben Wageningen na de moord
op Fortuyn een spiegel voorgehouden. Dat heeft haar goed
gedaan. De moord op Fortuyn bewees dat sommige denkbeelden binnen de Wageningse linkse kerk wel heel erg
extreem waren.’
Patrick Jansen geeft eerlijk toe dat hij destijds de opmars van Pim Fortuyn gevaarlijk vond. ‘Met Fortuyn deed
het populisme intrede in de Nederlandse politiek. Dat
vond je ofwel spannend óf eng en gevaarlijk. Ik vond het
gevaarlijk.’ Maar over Fortuyn denkt hij in retrospectief
een stuk genuanceerder. ‘Fortuyn gaf een stem aan de onderbuik van Nederland. Op zich is dat goed, dat die stem
wordt gehoord. Maar het heeft wel geleid tot fact free politics, tot kortetermijnpolitiek. En dat vind ik heel erg. Als
Fortuyn het populisme in Nederland gestalte had kunnen
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De barak op Droevendaal rond 1990 waar Volkert woonde.

geven, waren we vast beter af geweest dan nu. Wilders
twittert maar wat. Fortuyn was een populist, maar tenminste wel iemand die het debat aanging.’
Sinds de moord op Fortuyn is er veel veranderd. Neem
de toon van het debat, zegt Willem Koert. ‘Het polariserende dat informele politieke discussies kenmerkte, is
verdwenen. Als je in linkse kringen verkondigde dat wat
jou betreft ontwikkelingshulp afgeschaft mocht worden,
dan kreeg je vóór de moord te horen dat je je met zo’n
standpunt buiten de discussie plaatste, dat je een slecht
mens was. Sinds de moord verlopen dergelijke discussies
met argumenten. Dat was betrekkelijk zeldzaam in Wageningen.’ Hoogleraar Mol beaamt dat de toon in het debat
inderdaad voorzichtiger is. ‘Zeker in progressieve groene
kringen. Discussies zijn ook veel minder ideologisch en
veel meer praktisch ingestoken. Daardoor wordt het begrijpelijker voor Henk en Ingrid, en dat is winst. Het is belangrijker geworden draagvlak en begrip te creëren.’
NIEUWE GENERATIE
Wageningen Universiteit is ook een stuk zakelijker geworden, constateert Mol. ‘Het gaat tegenwoordig over ranglijsten, imago en ﬁnanciën. Dat is doorgedrongen tot in
de haarvaten van de organisatie. Voor mijn groep pakt dat
goed uit; we hebben meer armslag en de afspraken zijn
duidelijker. Zolang je je daar aan houdt, kun je zelf bepalen wat je doet. Vroeger moest alles via het bestuurscen-

trum.’ Wat Willem Koert betreft is Wageningen doorgeschoten in die zakelijkheid. ‘De linkse kerk van de jaren
tachtig en negentig is nu vervangen door de kerk van het
management’, vindt hij. ‘Die is net zo intolerant en extreem als de linkse kerk van toen. In geen enkele Nederlandse kennisinstelling is het management zo rigide en
centralistisch als hier. Wageningen heeft kennelijk een
blinde vlek voor zijn eigen extremisme.’
De universiteit is totaal van karakter veranderd, vindt
ook Patrick Jansen. Maar dat komt niet door de moord op

‘Ineens werd je in verband
gebracht met zoiets
verwerpelijks als moord’
Fortuyn. ‘Tien jaar terug was Wageningen nog een geitenwollensokkenstad. Nu is het een mini-metropool, gekenmerkt door de aanwezigheid van heel veel nationaliteiten.
Ik speculeer dat dat komt doordat er een nieuwe generatie
is die de dingen anders doet.’
‘Er is hier nog steeds een bepaald type sociaal bewogen
student’, vindt Mol. ‘Ze zijn wel zakelijker en pragmatischer dan vroeger. Er komen nog steeds mensen die iets
willen met de wereld. Maatschappelijk betrokken studenten. Niet Van der Graaf-achtig, maar mensen die geven om
collectieve goederen en de medemens.’
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GEWONNEN
Totaal uitgeput zijn de Argonautes van de beginners vier, als ze bij de
Varsity over de ﬁnish komen. De eerstejaars dames verrasten vriend en
vijand door als eerste te eindigen in hun klasse tijdens de belangrijkste
studentenroeiwedstrijd van het jaar. Op het hoofdnummer deed Argo het
ook goed: de Oude Vier bereikte voor het eerst sinds 2004 de ﬁnale. In de
eindstrijd sloeg het noodlot echter toe: een paal van de boot van Gyas
raakte het roer van Het Gulden Vlies. De boot werd onbestuurbaar en
eindigde in de kant. NM / foto Merijn Soeters
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Door een roze
Nederland wordt minder tolerant ten opzichte van homoseksuelen,
meldde het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs. Rond dezelfde
tijd werden in Wageningen twee internationale studenten belaagd
omdat ze zich als homo gedroegen. Hoe tolerant is Wageningen nog?
‘We zijn best een beetje verwend in Wageningen.’
tekst: Christoph Janzig / foto: Guy Ackermans

‘I

k schrok me rot toen ik het hoorde,’ zegt student
Carel Fijen verontwaardigd. Zijn vriend, Niko Holstege, knikt. Ze hebben het over de Italiaanse student die onlangs op de Rooseveltweg werd afgetuigd omdat hij liep te dollen met zijn vriend. Carel
en Niko hadden niet verwacht dat zoiets in Wageningen
kon gebeuren. Ze zijn al anderhalf jaar samen en hebben
gelukkig nooit zoiets heftigs meegemaakt. Niko: ‘We lopen heel vaak hand in hand over straat. Je hebt wel eens jochies die je dan gaan uitschelden voor “vieze homo”, maar
daar blijft het gelukkig bij.’
Toch krijgt meer dan een kwart van de homoseksuelen
in Nederland negatieve reacties vanwege hun seksuele
voorkeur, meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Weliswaar is Nederland nog altijd een van de meest tolerante
landen ter wereld als het gaat om homoseksualiteit, maar
dat wil niet zeggen dat er géén negatieve reacties komen.
Soms gaat het mis, ook in Wageningen.
Jeroen en Natasja zijn lid van Shout, de vereniging voor
homoseksuelen in Wageningen. Jeroen is recentelijk uit
de kast gekomen, vertelt hij. ‘Ik ben zelf geen student

‘Lesbiennes begrijp ik niet zo goed. Er zijn
zoveel mannen op zoek naar een leuke vrouw,
en dan gaan de vrouwen met elkaar…’
maar woon al mijn hele leven in Wageningen. Als homo
zit je hier wel goed. Ik ken veel wajo’s en de meeste zijn,
net zoals de studenten, erg tolerant.’ Volgens hem was het
recente incident op de Rooseveltweg dan ook absoluut
een uitzondering. Natasja valt zowel op jongens als meis-

jes. Natasja: ‘Het is niet zo dat iedereen in Wageningen
hoera voor de homo’s roept. Maar de meeste Wageningers
staan er wel voor open.’ Volgens haar worden homoseksuele vrouwen wel eerder geaccepteerd dan homomannen.
‘Zoenende mannen vinden mensen soms vies, zoenende
vrouwen vinden ze opwindend.’
INTERNATIONAAL KARAKTER
Carel en Niko kregen een van hun meest negatieve reacties in Wageningen op een feest in de International Club.
Ze stonden in de feestzaal te zoenen. De uitsmijter kwam
vervolgens naar hen toegelopen. Hij wilde ‘dat soort gedrag’ niet binnen hebben en vroeg de jongens naar buiten
te gaan. Carel: ‘Er staan daar wel vaak heterostelletjes te
kussen. We zijn uiteindelijk gegaan, maar hebben als protest vlak voor de deur uitgebreid gezoend. Ik wil mij best
aanpassen, maar alleen als van hetero’s hetzelfde verwacht wordt.’
Het internationale karakter van Wageningen heeft wel
enige invloed op tolerantieklimaat, merken Niko en Carel,
maar niet extreem. Carel: ‘Internationale studenten kijken wel eens raar op als ik met Niko hand in hand loop.
Maar ik ben nog nooit door ze bedreigd of uitgescholden.’
Bovendien werkt het ook andersom: buitenlandse gasten
kunnen de tolerantie in Nederland juist als positief ervaren, of er in elk geval over in gesprek raken. Nederlandse
tolerantie als exportartikel. Zo stond Niko tijdens de AID
eens op de infomarkt voor Shout. ‘Op een zeker moment
kwam er een Afrikaanse man naar me toe die zei dat homo
zijn van God niet mag. Ik heb een tijdje met hem gepraat
en hij stond redelijk open voor discussie.’
Een rondgang over de campus bevestigt de ‘leven en
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bril
laten leven’-cultuur onder de internationale gasten. In het
Forum treffen we een Afrikaanse student, een moslim. ‘In
West-Afrika worden homo’s niet getolereerd’, vertelt hij.
‘Als homo heb je daar veel kans dat je uitgescholden of in
elkaar geslagen wordt.’ Als hij hoort dat in Wageningen
een homo met geweld te maken kreeg, reageert hij erg verbaasd. ‘Ik dacht dat Wageningen heel erg tolerant was, je
hebt er veel homo’s en er zijn homofeestjes.’ De student
vindt dat iedereen hier zelf over moet kunnen beslissen.
Lesbiennes begrijpt hij niet zo goed. ‘Er zijn zoveel mannen op zoek naar een leuke vrouw, en dan gaan de vrouwen met elkaar…’
Drie Chinese studenten zeggen nog nooit een homo te
hebben gezien in Wageningen. ‘Soms zie je wel eens twee
heel goed geklede jongens naast elkaar lopen.’ Of het
homo’s zijn weten ze dan niet zeker. Een van de meisjes
zegt teleurgesteld: ‘Ik wil heel erg graag een ontmoeten,
maar ik kan ze niet herkennen.’ De meiden respecteren
homo’s en zouden het niet raar vinden als twee jongens of
meisjes zouden zoenen voor hun ogen. Wel vindt een van
hen het een beetje raar als twee mensen van hetzelfde
geslacht een kind opvoeden.
CHRISTELIJKE STUDENTEN
Het christendom staat niet bekend om haar tolerantie ten
opzichte van homoseksualiteit. Maar van christelijke studenten krijgen Carel en Niko bijna nooit negatieve reacties. Carel heeft zelf twee goede vrienden die lid zijn van
Ichthus en de Navigators. ‘Ze veroordelen mij niet. Ze zien
dat ik van Niko houd. Uiteindelijk gaat het allemaal om
liefde.’
Een van die christelijke studenten is Klaas Wieringa.
Hij wordt wel eens boos van christenen die zeggen: ‘Het
mag niet van God.’ Klaas: ‘Dan blokkeer je alle discussie.’
Jurjen de Bruijne knikt en zegt: ‘Ik denk niet dat je als
mens stellig uitspraken kunt doen over hoe God over
homoseksualiteit denkt.’ Klaas zit in het bestuur van de
christelijke studentenvereniging VGSW. Jurjen is oud-lid.
Of een homostelletje geaccepteerd zou worden binnen de
vereniging? Klaas denkt dat ieder lid daar anders mee zal
omgaan: ‘De middenmoot zou het volgens mij niet zo
goed weten. Een klein deel zal er tegen zijn. Maar veel
leden zullen het waarschijnlijk prima vinden.’ De jongens
zijn overtuigd dat de meeste leden homo’s niet veroorde-

Carel en Niko: ‘Je past je altijd wel eens aan, dat doe je ook als hetero.’

len. Wat ze zelf vinden van homoseksualiteit? Klaas: ‘Ik
vind het belangrijk dat mensen trouw en goed zijn voor
elkaar. De seksuele aard is daarbij voor mij niet zo van
belang.’ Jurjen is het daarmee eens. Hij vult aan: ‘Volgens
mij kun je de liefde die iemand voelt voor een ander niet
veroordelen.’ Klaas vraagt zich af of homo’s zich in Wageningen vrij kunnen gedragen. ‘In Wageningen zie je
enorm veel heterostelletjes lopen, maar ik zie nooit
iemand homoseksueel gedrag vertonen.’
Of Carel en Niko zich wel eens aanpassen om negatieve
reacties te voorkomen? Niko: ‘Als we ’s avonds laat op
straat langs een groepje hangjongeren lopen gaan we
natuurlijk niet voor hun neus zoenen. Je past je altijd wel
eens aan, dat doe je ook als hetero.’ Volgens het duo is
Wageningen redelijk homo verdraagzaam. Niko legt uit:
‘Er zijn veel hoogopgeleide mensen en er heerst een tolerant klimaat. We zijn als homo best wel een beetje verwend in Wageningen.’
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‘Wij vertalen proefschriften naar stallen’
Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in het Brabantse Sterksel heeft
zich de afgelopen tien jaar onder manager Mart Smolders ontwikkeld tot
dé plek waar agrarische bedrijfsvernieuwing handen en voeten krijgt.
Smolders vertrekt, maar zijn visie op innovatie is in Sterksel stevig
geworteld. ‘Boeren willen geen rapporten, ze willen de vertaalslag.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Guy Ackermans

D

‘Rapporten
maak je voor
collega-onderzoekers, niet
voor boeren’

rie harige varkens, die de tuin volledig hebben
omgewroet, zijn bij aankomst de blikvangers
op het VIC in Sterksel, onderdeel van Wageningen Livestock Research. Het zijn ‘halve Hongaren’, vertelt manager Mart Smolders. De vader
is een Hongaars wolvarken, een varken in schaapskleren,
dat VIC-medewerkers vonden in Hongarije. ‘Ze hebben
een excellente vleessmaak en een interessante vetzuursamenstelling’, zegt Smolders. ‘Het vlees is voor een nichemarkt waar veel mensen interesse in hebben. Bijvoorbeeld mensen die varkensvlees aan huis willen verkopen.
Het heeft inspiratie gebracht.’ En daarmee passen de drie
wolvarkens in de bedrijfsﬁlosoﬁe van Sterksel: inspireren
door te realiseren.
Het innovatiecentrum ontwikkelt nieuwe bedrijfsconcepten voor de varkenshouderij, zoals een nieuwe kraamkamer voor de zeugen, nieuwe voersystemen en een varkenstoilet. Sterksel liep voorop met de ontwikkeling van
groepshuisvesting en vermindering van antibioticagebruik en heeft meerdere welzijnsprojecten. Dat wordt
gewaardeerd door de varkenshouders, overheid en maatschappelijke organisaties. Sterksel trok afgelopen jaar
ruim tienduizend bezoekers tijdens haar innovatiedagen.
Nieuwste innovatie is de Starplus-stal die in aanbouw
is – een stal met overdekte uitloop voor de varkens, mestscheiding plus mestvergisting en veel licht. De nieuwe stal
moet drie welzijnssterren opleveren van de Dierenbescherming, die ook veel over de vloer komt. Starplus is een
concept van drie bedrijven die samen de kennis hebben
ontwikkeld, vertelt Smolders. ‘Ze waren op bezoek en wij
hebben ze bij elkaar gezet om te kijken of ze hun systemen
– mestscheiding, minivergister en nieuw stalontwerp –
konden integreren. Ze hebben er zelf geld ingestoken en
kregen daarbij steun van de overheid. Straks gaan wij het
concept doorontwikkelen.’ Dat past in de strategie van het

VIC, legt Smolders uit. Innovatie leidt in eerste instantie
vaak tot verlies van effectiviteit. Dat maakt ondernemers
huiverig om ermee aan de slag te gaan. Het VIC ontwikkelt
innovaties verder door tot ze de verwachte efﬁciëntiestijging hebben gerealiseerd, en het concept praktijkrijp is.
‘Wij lossen kinderziekten op.’
ONTMOETINGEN LEIDEN TOT IDEEËN
Het innovatiecentrum produceert geen rapporten, benadrukt Smolders. ‘Rapporten maak je voor collega-onderzoekers, niet voor boeren. Die willen geen rapport, die willen de vertaalslag.’ Door de toegepaste kennis in de etalage te zetten op het centrum, ontstaan ontmoetingen en
gesprekken tussen bezoekers, die weer tot nieuwe ideeën
leiden. ‘Zo is de Prodromi-stal ontstaan. Veertien zeugenhouders wilden een beter ontwerp voor het kraamhok van
de zeugen, waarin ze meer ruimte kregen. Wij hebben
toen stalbouwers erbij gehaald om samen een nieuw concept te maken.’
Ook Wageningen University behoort tot het netwerk
van Sterksel. ‘We doen veel met de leerstoelgroep van Bas
Kemp, Adaptatiefysiologie. We vertalen drie proefschriften nu in nieuwe concepten.’ Eentje wordt al toegepast in
de Prodromi-stal, waarin een nest voor de zeug is gemaakt
zodat ze niet op de biggetjes gaat liggen. Ook brengt Sterksel in praktijk hoe biggetjes van hun moeder kunnen
leren bij het eten van vast voer, en hoe het proces van
afspenen geleidelijker kan verlopen doordat de biggetjes
in het nest blijven terwijl de zeug aan de wandel kan. Voor
de toepassing van Wagenings onderzoek ontving Sterksel
afgelopen jaar de Innovatieprijs van Wageningen UR.
ANTIBIOTICA
Het hoge antibioticagebruik in de varkenshouderij staat
het laatste jaar sterk in de belangstelling, een probleem
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Mart Smolders : ‘Ik ben geen varkenshouder. Voor mij zijn de varkens een tool, om kennis te ontwikkelen.’

waar Smolders vier jaar geleden al stevige vooruitgang op
boekte. ‘Centraal in onze aanpak is dat je de verspreiding
van ziekten op het bedrijf voorkomt. Wij houden de varkensfamilies na het afspenen bij elkaar, zodat er geen
ziekten van gezin naar gezin gaan. Dat levert een reductie
van 80 procent op in antibioticagebruik. De oplossing zit
niet in een potje, maar varkenshouders moeten anders
gaan werken.’
Ook op milieugebied wedt Sterksel niet op één paard,
maar test het meerdere systemen uit. Er staat een forse
covergister op het erf, die genoeg energie produceert om
1.500 huishoudens van stroom te voorzien. Dat is mooi,
maar Smolders moet mais bijmengen om die energieproductie te halen en dat is in het licht van de food, feed of
fuel-discussie niet optimaal. Daarom staat er ook een
minivergister, die energie uit mest haalt zonder toevoeging van andere grondstoffen. Die minivergister maakt
het innovatiecentrum energieneutraal.
De derde en nieuwste energieproducent op het bedrijf
is een microvergister. Die komt van een bedrijf dat vergisters levert aan Afrikaanse dorpen. Smolders liep er tegenaan en vroeg zich af: kan dat in Nederland ook? De kleinschalige tank past in de garage en je kunt er een hok met
biggen mee verwarmen. De bezoekers kunnen zelf bepalen of een van de drie systemen iets voor hen is. Of een
ander systeem, want Smolders wil het liefst nog méér projecten om de mest te verwerken en de mineralen in de
mest te verwaarden. Die diversiteit is nodig, weet hij. Want

varkenshouders gaan zich specialiseren op een bepaald
marktsegment en ze kiezen de systemen die bij dat segment passen.
STERKE GROEI
‘Ik ben geen varkenshouder. Voor mij zijn de varkens een
tool, om kennis te ontwikkelen.’ Niettemin moet hij een
bedrijf runnen, met 330 zeugen en 2.400 vleesvarkens. Die
leveren een omzet van 1 miljoen euro per jaar op. Verder
verdient hij zes ton aan de productie van biogas en een ton
aan excursies. Maar dat is niet de hoofdmoot van het innovatiecentrum. Sterksel haalt de laatste jaren anderhalf
miljoen euro aan projectinkomsten binnen. Tien jaar geleden was dat nog zes ton. Door die groei is het aantal medewerkers gegroeid van zeven naar zeventien.
Smolders staat op het punt om te vertrekken. ‘Ik ben
tien jaar bedrijfsleider geweest, ik ben toe aan wat anders’,
is zijn korte toelichting. Hij wordt divisiemanager Varkens bij MS Schippers, een bedrijf dat apparatuur en systemen levert aan de veehouderij. Maar op zijn laatste
werkdag ondertekent hij nog een samenwerkingsovereenkomst met vijftig bedrijven in de varkensvleesketen die
allemaal gebruik maken van het praktijkcentrum. ‘De
mkb-ers zijn innovatieve jongens. Die komen weinig aan
bod in het geweld van de topsectoren, dus we willen onszelf wat meer zichtbaar maken.’ De ondertekening vindt
natuurlijk plaats in Sterksel, spin in het web van de varkenssector.
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VESTING CAMPUS
Studentenraad, bestuurscentrum en Isric zitten al op de campus.
Studium Generale volgt komende maand, het grote AID-feest komt op de
campus en Food4You trekt zich ook terug op de vierkante kilometer aan
de Born. Laat de universiteit het Wageningse centrum in de steek?
tekst: Rob Ramaker & Kees van der Ark / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Laurens van der Zee

Rob van Haarlem

Stadsdichter Wageningen
‘In een manifest van het kunstenaarscollectief de Tafel van W speculeer ik hoe Wageningen weer meer
WUR moet worden en de WUR meer
Wageningen. Ik zou bijvoorbeeld
graag een superverbinding zien tussen stad en universiteit voor gemotoriseerd transport,
ﬁetsers, voetgangers en wandelaars. Een soort rode loper:
smaakvol, veilig, drempelloos en kruispuntloos. Meer uitwisseling van activiteiten en evenementen moet de scheiding tussen stad en universiteit doen verdwijnen. Het bord
“Wageningen” verplaatsen we dan naar de noordzijde van
de campus. Ten slotte moet de universiteit alsnog haar verantwoordelijkheid nemen voor het gebouwde erfgoed dat
ze in de stad achterlaat: met het schaamrood op de kaken
brengt ze de Spijspotten terug.’

Directeur Studium Generale
‘Nee, dat is niet erg aangezien de
stad nog steeds heel erg dichtbij is.
Bovendien is Wageningen een wereldstad; wat maakt anderhalve kilometer dan uit? Je bent met de trein
binnen elf minuten in Arnhem, je
bent zo in Utrecht en Amsterdam en dan zitten wij hier te
zeuren over een stukje ﬁetsen. Er ontstaat juist een leuk
campusgevoel. Het gebouw Forum vind ik heel levendig
en Impulse gaat een goede bijdrage leveren. Ik zou het prima vinden als Wageningen wordt zoals Amerikaanse universiteiten waar alles 24 uur per dag open is. Dan mogen
er ook gerust meer huizen op de campus, of zelfs kroegjes
en winkels. Nee, ik snap helemaal niets van deze stelling.’

Hugo de Vries
Vijfdejaars student, woont naast het
oude bestuurscentrum
‘De gebouwen om mij heen werden
eerst gebruikt door de universiteit,
maar staan nu bijna allemaal leeg. Ik
had nooit echt contact met de mensen die er werkten, maar er stonden
in elk geval ﬁetsen voor het bestuurscentrum. Er was meer
leven in de straat. Toen de vlag van de universiteit gestreken werd, was het duidelijk: de universiteit gaat weg uit
het centrum. Ik weet niet of dat erg is. Wel vind ik het jammer dat internationale studenten vaak blijven hangen in het
hoekje campus, Bornsesteeg en C1000. Dat wordt alleen
maar erger door de verhuizing. Zo ontdekken ze nooit de
gezellige Wageningse sfeer.’

Sjaak Driessen
Directeur van de bibliotheek Wageningen
‘Robbert Dijkgraaf, scheidend voorzitter van de KNAW, zegt dat wetenschap meer onder de mensen moet
komen. Ik vind dat daar een onontgonnen terrein ligt. Nu de universiteit weg is uit de stad, moet ze zich
opnieuw verbinden met de stad. Er
gebeuren op de WUR ontzettend veel leuke dingen, maar
er zijn te weinig mensen die ze te zien krijgen. Het vertrek
van bijvoorbeeld Food4you is daarom doodzonde. We horen gepraat over de verbinding van de Wageningse universiteit met de hele wereld, maar wat heb je daar aan als je
los staat van je directe omgeving? Nu zien we vooral die
prachtige nieuwe gebouwen en er heerst euforie, maar op
den duur beklijft dat niet. Je hebt zuurstof nodig om te ademen en zo’n campus kan zichzelf niet voorzien van zuurstof.
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Ze heeft een buitenwereld nodig voor creativiteit. In mijn
bibliotheek zie ik steeds meer studenten over hun boeken
gebogen. Zij willen ook wel eens weg van de campus, die
heeft iets heel verstikkends.’

dwijnen naar de campus. Anderzijds heeft de stad er onlangs beelden bij gekregen in het voormalig Botanisch
Centrum op de Dreijen.’

Jo Soolsma

Voorzitter AID bestuur.
‘Dit jaar bouwen we ons festivalterrein op de campus vanwege de verhuizing van het bestuurscentrum.
Toch gaan we er alles aan doen om
de AID-lopers goed te introduceren
in de stad Wageningen. Veel van onze activiteiten, zoals het straattheaterfestival, vinden nog
gewoon plaats in de binnenstad. Het centrum vind ik nog
heel erg gezellig. De studentenverenigingen gaan niet verhuizen en ook het uitgaansleven zie ik niet verschuiven
naar de campus. Misschien dat het door de komst van horeca, Orion en de nieuwe studentenwoningen wel gezelliger gaat worden op de campus, maar ik weet niet of dat ten
koste gaat van de stad.’

Gemeenteraadslid SP en
IT-medewerker Facilitair bedrijf
‘Ik vrees eigenlijk niet dat de activiteiten op de campus ten koste gaan
van de sfeer in de binnenstad. Hoe
groot is Wageningen nou eigenlijk?
Ik zie de campus gewoon als een deel
van de stad Wageningen. Daarnaast zijn er ook veel organisaties die wél in het centrum blijven. Denk aan MovieW
en de voormalige WSO. Dat er dingen uit het centrum verdwijnen heeft Wageningen gedeeltelijk aan zichzelf te
danken. De gemeente betaalt door de bezuinigingen niet
meer mee aan bijvoorbeeld Food4You. Ik vind het wel een
versobering van het centrum dat ook alle kunstwerken ver-

Simone Oostindie

19 april 2012 — RESOURCE

5(6S0,LQGG



24 >> student

‘EEN WETENSCHAPPER
HOEFT GEEN NERD TE ZIJN’
Een opmerkelijke combinatie:
een talentvol promovenda die
meedoet aan een schoonheidswedstrijd voor studenten. De
Bulgaarse Tanya Radoeva, PhD-er
bij Plant Sciences, ziet het
probleem niet. Ze staat inmiddels in de ﬁnale van de Studentof-the-Year competitie.
Tanya is de enige Wageningse kandidaat (van de 24) in de Student-ofthe-Year competitie van Studen-

ten.nl, een commerciële site die de
competitie vooral inzet op basis
van looks. Op de site zijn foto’s van
haar te zien: prachtige portretten
in zwart-wit, maar ook plaatjes
waarbij ze poseert in ondergoed en
als onnozel kamermeisje.
Hoe ben je in deze wedstrijd
verzeild geraakt Tanya?
‘Een vriendin maakte me erop
attent. “Echt wat voor jou”, zei ze.
En daar had ze gelijk in. Ik doe al

jaren modellenwerk. Daarnaast was
ik in 2008 Miss Bulgary Tourism.
Ik ben toen een maand naar China
geweest voor de mondiale ﬁnale.’
Ben je niet bang dat je als
wetenschapper minder serieus
genomen wordt wanneer je je op
deze manier presenteert?
‘Nee, ik krijg alleen positieve reacties, van mijn collega’s maar ook
van mijn supervisor. Zij begrijpen
dat je hiermee juist die rare voor-

oordelen over wetenschappers kunt
bestrijden. Waarom zou ik een nerd
moeten zijn? Ik wil bewijzen dat je
er als wetenschapper ook goed uit
kunt zien. En andersom, ik wil ook
aantonen dat een model niet meteen een dom wicht hoeft te zijn.’
Er zijn in het verleden wat
schandalen geweest rond de
verkiezingen. Kandidaten hielden
het bijvoorbeeld voor gezien toen
bleek dat ze geacht werden op tv
een partijtje strippoker te spelen.
‘Echt waar? Dat wist ik niet. Ik
weet eerlijk gezegd niet zoveel van
de organisatie. Alles gaat via de
mail. Ik heb idee hoe het hele traject verder verloopt. Maar uiteraard heb ik ook duidelijke grenzen. Ik ga niet uit de kleren. Het
moet wel leuk blijven.’
De competitie draait om stemmen
via internet. Ben je campagne aan
het voeren?
‘Nee, alleen familie en goede
vrienden laat ik weten dat ik meedoe. Zo belangrijk is het allemaal
niet. Ik zie wel waar het eindigt.’
Stel je krijgt morgen een topcontract aangeboden als model. Zou je
dan je wetenschappelijke carrière
opgeven?
‘Absoluut niet. Wetenschap is
mijn carrière. Werken als model
zie ik alleen als een hobby en een
leuke bijverdienste.’
Ik heb het over de cover van Vogue,
de wereld rondreizen, roem en
glamour…
‘Ha, ha, het antwoord blijft
nee.’

Tanya als wetenschapper (boven) en als model

Waar liggen dan je aspiraties?
‘De komende jaren werk ik als
PhD met de modelplant Arabidopsis Thaliana. Waar ik daarna terechtkom zie ik wel. Bij een bedrijf
of universiteit, waar dan ook.’ RG
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‘Crisis? Bij de benzinepomp,
niet bij m’n studiekeuze’

Aandachtig kijkt vijfdeklasser
Dennis de Jong in de brochure.
‘Biotechnologie leek me wel wat,
maar dat lijkt hier vooral op biologie met een beetje technologie erbij, terwijl ik het liever andersom
heb.’ Tot nu toe vindt Dennis Delft
leuker, maar hij kijkt nog even verder. ‘Nee, door langstudeerboete
of kredietcrisis laat ik me niet
beïnvloeden.’ Zijn moeder knikt
bevestigend. ‘Het is dom van de
overheid om studenten zo aan te
pakken, want zij betalen straks het
meeste belasting. Over Dennis
maak ik me geen zorgen. Hij is
slim genoeg, die het redt best op
tijd.’
Toekomstig biotechnoloog Jerome Comes is het zelfs wel met de
langstudeerboete eens. ‘Je studie
is niet bedoeld om achterover te
leunen. En het helpt me om een
duwtje in de rug te krijgen. Als ik
een bestuursjaar zou willen doen?
Ach dat zie ik dan wel.’ Erik Lokhorst (4 vwo) heeft een andere
oplossing voor zichzelf bedacht.
‘Ik woon in Veenendaal en kan
dus elke dag heen en weer. Niet
op kamers gaan scheelt een heleboel.’
Zorgen zijn er wel bij Annelies
van Ingen. ‘Ik wil graag iets sociaals, Internationale ontwikkelingsstudies bijvoorbeeld, maar het milieu vind ik ook heel belangrijk.
Wat als ik straks de verkeerde keu-

FOTO: GUY ACKERMANS

De ene na de andere maatregel
treft het hoger onderwijs, denk
aan de langstudeerboete en het
afschaﬀen van de basisbeurs
voor masterstudenten. Bovendien liggen banen niet meer voor
het oprapen. Wat betekent dit
voor de scholieren die nu voor
hun studiekeuze staan? Kiezen ze
met hun hoofd, of nog altijd met
hun hart? We vroegen het ze
tijdens de open dag van zaterdag
14 april op de Wageningse
campus.

2500 Scholieren en ouders kwamen zaterdag naar Forum.

ze maak? Dan kan ik niet meer
overstappen.’
POTENTIËLE ZZP’ERS
Zulke zorgen heeft de zeventienjarige Anke Martens nog niet. ‘Ik
ben me nog aan het oriënteren.
Landschapsarchitectuur lijkt me
wel interessant, omdat je dan aardrijkskunde in de praktijk ziet. Met
baankansen hou ik niet echt rekening.’ Haar moeder schrikt. ‘Nou,
voor ons zou een slechte baankans
best reden zijn om een andere
richting te overwegen. Het is toch
belangrijk om te bedenken wat je
er mee kunt. Voor ouders is het
normaal om daarop te letten.’
Bij Van Hall Larenstein staat
Loes Gorseling, vijfdejaars havo.
‘Ik ben hier voor Applied Animal
Sciences, maar Fysiotherapie lijkt
me ook erg interessant. Kan ik dat
hier ook doen? Of er veel werk in
Animal Sciences is, weet ik eigenlijk niet.’ Haar moeder wil zich in

elk geval niet met de studiekeuze
van haar dochter bemoeien. ‘Dat
hebben mijn ouders bij mij gedaan, ik wil mijn dochter niet hetzelfde aandoen. Over de baankans
van mijn dochter maak ik me geen
zorgen. Als je iets echt wil, dan

‘Nou, voor ons zou een
slechte baankans best
reden zijn om een andere
richting te overwegen
komt het wel goed. Je ziet steeds
meer zzp’ers, als je echt van je opleiding houdt dan verzin je wel iets
waar geld in zit.’
GEWILDE AGROTECHNOLOGEN
Ook een drietal potentiële agrotechnologen uit de Noordoostpolder laat zich niet gek maken.
‘Langstudeerboete of niet, studeren ga ik sowieso wel’, zegt Wouter
de Laat. ‘Ik maak me meer zorgen
over wat erna komt. Het bieten-

quotum gaat op de schop, dat kan
voor mij een bedreiging zijn. Nu
voel ik de kredietcrisis alleen bij de
benzinepomp, niet als ik een studie ga kiezen.’
Ook de familie Van der Meulen
voelt niets voor een functionele
studiekeuze. Dat is niet waar een
wetenschappelijke opleiding volgens hen om draait. ‘Er moet juist
ruimte blijven voor het “nutteloze”
onderzoek’, zegt moeder Marjan
met volle overtuiging. ‘Op een universiteit leer je vooral op een andere manier denken’, vult vader Aarnout aan. ‘De opleiding zelf is een
beginpunt, geen eindstation; latere keuzes zijn veel belangrijker.’
Dochter Paulien knikt, ze wil vooral doen wat ze leuk vindt en voorlopig lijkt dat Voeding en gezondheid of toch Biologie. Hoge kosten
beangstigen haar niet. Paulien
glimlacht. ‘Van mijn ouders verwacht ik toch wel enige support.’
Sander de Kraker en Stijn van Gils
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WORM-SPEAK

LEVEN

Wormen praten met elkaar. En de taal is Ascarosides. Zo heten de chemische stoﬀen waar wormen mee communiceren, ontdekten wetenschappers van het Amerikaanse Calltech. Een doorbraak in wormenland. En
eentje die deuren opent naar geheel nieuwe methoden van gewasbescherming. Benieuwd wanneer de eerste ‘rot op uit mijn tuin’- spray op
de markt komt.

Het is bijna onvermijdelijk dat er ook elders in de ruimte leven is. Op
basis van het jongste onderzoek schatten astronomen dat er miljarden
aardachtige planeten moeten zijn in ons eigen melkwegstelsel. Binnen
dertig lichtjaar zelfs honderd aardes op leefbare afstand van hun zon.
‘It’s Life Jim, but not as we know it.’

‘Te hoge prijs voor buitenlandse studenten’
Internationale studenten betalen
via hun collegegeld mee aan het
internationaliseringsbeleid van
de universiteit. Niet eerlijk,
vindt de studentenraad. Ze
verzette zich daarom tegen een
collegegeldverhoging. Tevergeefs.
Dat het collegegeld van niet-EU
studenten omhoog moet staat buiten kijf. Op dit moment betalen deze studenten 10.500 euro collegegeld, fors minder dan de kostprijs,
die rond de 17.00 euro ligt. Het verschil legt de universiteit zelf bij.

Om daar een eind aan te maken
besloot de Raad van Bestuur enkele jaren geleden om het collegegeld geleidelijk kostendekkend te
maken. Voor het studiejaar 20122013 gaan buitenlandse instellingseerstejaars 12.020 euro collegegeld betalen, een stijging van 15
procent.
‘Wij snappen dat de universiteit
het collegegeld verhoogt. Geld voor
het onderwijs moet ergens vandaan komen’, zegt studentraadslid
Sanne Mirck van VeSte. ‘Maar uit
onderzoek bleek dat de universiteit ook de kosten voor huisves-

ting, recruitment en het International Ofﬁce doorberekent aan de
internationale studenten.’
‘STUDENTEN BETALEN AL HUUR’
De studentenraad heeft vooral problemen met de doorberekening
van de huisvestingskosten. Volgens Mirck zouden internationale
studenten niet hoeven mee betalen aan tijdelijke huisvesting zoals
in Hoenderloo, Brink Residence en
de wooncontainers aan de Haarweg. Hiervoor betalen de studenten immers al een ﬂinke kamerhuur. ‘Het is de keus van de univer-

siteit om zo internationaal te zijn
en actief studenten te werven in
het buitenland. Dan is het niet legitiem om hen vervolgens op te laten draaien voor de kosten wanneer er onvoldoende woonruimte
is. De universiteit zou dat moeten
sponsoren totdat er een structurele oplossing is voor de kamernood.’
Tot teleurstelling van de studentenraad legde de raad van bestuur het advies van de studentenraad naast zich neer. Volgend jaar
gaat de studentenraad de discussie
LvdN
weer aan, aldus Mirck.

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Dat overdreven gedoe op Koninginnedag
heeft lang genoeg geduurd. Leve de republiek!
MARLIES: Steeds weer opnieuw keren mensen zich tegen het koningshuis, om de voornaamste reden dat het ondemocratisch is
en veel geld zou kosten. Ten eerste, dat ‘veel geld’ valt wel mee.
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft er juist veel voordeel van. En
er zitten meer voordelen aan. Alleen al het feit dat ons staatshoofd
politiek neutraal is, is een voordeel op zich, zeker in deze tijd van
polarisering. Ik denk dat we een staatshoofd dat eenheid en verbondenheid uitstraalt goed kunnen gebruiken, ook in onze relaties met het buitenland. Daarnaast, op nog meer politieke poppenkast door middel van presidentsverkiezingen, die trouwens
ook een hoop geld kosten, zit ik niet te wachten. Politieke invloed
heeft de koningin niet, dus wat democratie betreft zie ik het probleem niet.
REACTIE JILLIS: Het koninklijk huis heeft wel degelijk invloed, bijvoorbeeld in de Raad van State waar Willem-Alexander en Maxima
in zitten (ook al hebben ze geen formeel stemrecht). Verder wordt
de formateur van een kabinet door de koningin benoemd. En tja,
de eenheid en verbondenheid zie ik ook niet zo, aangezien veel
mensen helemaal geen monarchie willen. Stoppen met deze middeleeuwse structuur a.u.b!

FOTO’S: BART DE GOUW

Marlies Bos (type linkse pluis) en Jillis Herweijer (type rechtse bal) staan op het gebied van politiek, natuur en studentenleven vaak lijnrecht tegenover elkaar.

JILLIS: Het koningshuis is niet van deze tijd. Een dergelijk ondemocratisch instituut dat zoveel macht heeft, is niet bevorderlijk voor een democratie die zo transparant mogelijk wil zijn. Uiteraard hebben we aan
Beatrix ditmaal een redelijk functionerend staatshoofd. Echter, de geschiedenis wijst uit dat we vaak genoeg minder geluk hebben gehad en
er ook compleet labiele ﬁguren die positie hebben bekleed. Verder is
het nogal eng wat er met je gebeurt als je een waxinelichthouder naar
de koets gooit of ineens hard schreeuwt op de Dam tijdens Dodenherdenking. Relatief onschuldige vergrijpen, maar zodra het koningshuis
erbij betrokken is, worden de gevolgen nogal ingrijpend. Een republiek
kost dan wel meer geld, maar dan hebben we wel meer controle over
wie er aan de macht is. En de president kan worden weggestuurd. Zeker
met het oog op het aanstaande staatshoofd mag er wat mij betreft haast
gemaakt worden met het invoeren van de republiek.
REACTIE MARLIES: ‘Zoveel macht’ is onzin, de politieke invloed van de
koningin is vrijwel nul. Dat relatief onschuldige vergrijpen jegens de
koningin zwaarder worden bestraft lijkt me logisch (wat heeft dat trouwens met de hele discussie te maken?), ze loopt nou eenmaal meer risico’s in het openbaar. Overigens vind ik wel dat het mogelijk zou moeten
zijn om een echt slecht functionerende koning(in) af te zetten.
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FEUTEN, NU OOK SUPERRRR-REALISTISCH

RONDJE OM DE KERK

Op tv ging het er al schán-dá-líg aan toe bij de ﬁctieve studentenvereniging H.S.C. Mercurius uit de BNN-serie Feuten. Zuipen, brallen en daarna
lekker een ‘wijf aanduwen’. Inmiddels begint de vereniging een geheel
eigen leven te leiden. Volgens de Telegraaf werden op een ‘grootsch’
feest vorige week nietsvermoedende gasten getrakteerd op een ontgroening. Wie geen zin had, kreeg nazi-symbolen op het gezicht geschilderd.
En naar goed corporaal gebruik ontkent de ‘Mercurius-senaat’ alles.

De organisatie van de marathon van Utrecht heeft route aangepast.
Reden? De leden en reünisten van studentencorps USC hadden zich afgemeld voor het evenement. De route liep namelijk onder de Dom door,
maar dat mogen USC’ers niet. De organisatie besloot daarop de route om
de toren heen te leggen. Wat een onzin, denkt u? Niet als je de ontstaansgeschiedenis van het mos kent: een corpslid kwam om het leven kwam
toen iemand op hem landde na een sprong van het bouwwerk.

FOTO: BART DE GOUW

THUISWEDSTRIJD. Met
een laatste krachtinspanning rondt een van
de deelnemers van het
NSK Turnen zijn oefening aan de rekstok af.
Het Nederlands Studenten Kampioenschap
vond 14 april voor het
eerst sinds jaren weer
in Wageningen plaats,
en de turners van WSTV
Split hebben goed
geboerd: een gouden
medaille, twee zilveren
en drie bronzen. Van de
negen Wageningse turners die deelnamen aan
het evenement, vielen
er dus zes in de prijzen.
In totaal deden bijna
honderd studenten van
veertien verschillende
verenigingen mee aan
LvdN
het NSK.

‘WE NEMEN DE VERKIEZING ERG SERIEUS’
Leukste dispuut van het jaar, stelt dat wat voor?
‘Er zit een prijs aan verbonden ter waarde van 15.000
euro; ﬁetsen voor het hele dispuut, een jaar lang gratis
eten, een concert met VIP-treatment. Toen we ons
aanmeldden was het ons te doen om de eer, maar die
prijzen zijn natuurlijk een leuke bijkomstigheid. We
nemen het erg serieus, er is een schema en een taakverdeling voor wie wat doet en wanneer.’

Wie? Baukje Nauta
Wat? Lid van damesdispuut
T.M.S.D.C.D.C. Scotia
Waarom? Scotia staat in de
ﬁnale van het ‘Leukste
dispuut van Nederland’

Wat is er zo leuk aan damesdispuut Scotia?
‘We zijn een vrij klein dispuut, met maar twintig leden. Daardoor zijn we heel hecht. Daarnaast proﬁleren we heel sterk ons ‘Schotse’ karakter; we drinken
whisky, dragen Schotse rokjes en gaan samen op vakantie naar Schotland. Bij SSR-W kent iedereen ons,
ook omdat de dispuutsleden allemaal erg actief zijn
binnen de vereniging.’

Maar als het op stemmen aankomt zijn jullie kansloos
tegen disputen uit steden als Amsterdam en Utrecht…
‘Dat is inderdaad wel lastig voor ons. Daarom scheelt
het dat de verkiezing wordt gesponsord door een aantal bedrijven. Je kunt extra stemmen krijgen door opdrachten te winnen, die zijn uitgeschreven door de
sponsors. Die opdrachten zijn voor ons heel erg belangrijk, dus daar steken we veel tijd in. Zo hebben we
bijvoorbeeld voor een online bestelsite een ﬁlmpje gemaakt waarin te zien is dat we samen aan het koken
zijn, waarbij alles misgaat. Uiteindelijk bestellen we
online een pizza. Blijkbaar viel dat in de smaak, want
die opdracht hebben we gewonnen. We hebben dan
ook goede hoop dat we kunnen winnen. Amsterdam
had bijvoorbeeld na de voorrondes maar tweehonderd stemmen meer dan wij. Dat is bijna niks.’
Stemmen kan t/m 26 april via www.leukstedispuut.nl
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>> CULT
Wie? De koninklijke familie Wat? Vieren Koninginnedag
Waar? Rhenen en Veenendaal Wanneer? 30 april natuurlijk

‘Je kunt dé familie niet vaak
van zo dichtbij zien’
Tip van: Hanna Nobels-Sahusilawane, secretaresse bij PRI, Centre for
BioSystems Genomics
‘Het is echt een buitenkans dat Koninginnedag dit jaar zo dichtbij is.
Een fantastische kans om te genieten van de saamhorigheid en gezelligheid. Bovendien kun je dé familie niet vaak van zo dichtbij zien of wie
weet zelfs een hand geven. Je voelt je op zo’n moment net een klein
kind. Zelf ga ik de 30ste met mijn man kijken in Rhenen, omdat ik dat
zo’n mooi dorp vind. Misschien rijden we daarna zelfs nog wel door
naar Veenendaal. De kinderen zullen wel niet meegaan. Voor hen leeft
het oranjegevoel niet zo, bovendien schamen ze zich dood als ik zo enthousiast ben. Een extreme oranjefanatiekeling ben ik niet. Normaal
volg ik Koninginnedag graag op televisie en kijk het journaal als ze ergens zijn geweest. Op 30 april draag ik natuurlijk altijd oranje. Toen het
Forum werd geopend was ik er wel als de kippen bij. We stonden een
paar meter van de koningin en Willem-Alexander. Wat baalde ik die dag
dat ik mijn fototoestel was vergeten.’ RR

>> HET ECHTE WERK
HET NEW YORK VAN CHINA
Wie? Bas Boterman, eerstejaars Urban Environmental Management
Wat? Inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor Nederlandse
bedrijven in de Chinese bio-economie
Waar? Op het Nederlands consulaat in Shanghai
‘Deze stage kwam me eigenlijk niet goed uit, maar toen ik het aanbod
zag wilde ik absoluut gaan. Ik had al wat buitenlandervaring (twee
maanden Mongolië), en daar werd speciﬁek naar gevraagd. Ik reisde
mee met mijn begeleider, dus bij aankomst in Shanghai was mijn bedje
al bijna letterlijk gespreid. Mijn begeleider is diplomaat, en ik kon meteen mee met een afspraak. We gingen daarna ook het nachtleven in,
maar met een verse jetlag was dat toch niet zo handig.
Mijn werkdagen speelden zich vooral af op het Nederlandse consulaat
in Shanghai. Samen met een andere Nederlandse student in Beijing
organiseerden we een expert meeting. Het Rathenau Instituut, dat mijn
stage had aangeboden, wilde weten wat de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven waren in de Chinese bio-economie. Hiervoor zouden
we wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven bij elkaar brengen. Het organiseren van de expert meeting was soms lastig, maar toen
we een belangrijke naam van de Chinese overheid binnenhaalden,
kwam het helemaal goed. Toen wilde iedereen er wel bij zijn.
Werken bij het consulaat heeft zo z’n voordelen, er gaan heel wat deuren voor je open. Ik hield me vooral bezig met interviews, de expert
meeting en het bezoeken van conferenties. Daarvoor moest ik soms

door het hele land reizen. Ik woonde samen met een Amerikaanse jongen en een Chinees meisje in een appartementencomplex. Shanghai is
een heel moderne stad, en het uitgaansleven is fantastisch! Het is echt
het ‘New York van China’.
Ik ben echt heel blij dat ik deze stage heb gedaan. Je hoort in de media
veel negatieve berichten over China en de dictatuur, maar eigenlijk zijn
de Chinezen heel open. Het verandert op zijn eigen manier naar een
democratische cultuur. Daar komt bij dat er wel tien verschillende
soorten China zijn. Het zuiden is weer totaal niet te vergelijken met een
stad als Shanghai.’ SdK
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

in memoriam

Hokjesdenken
Het was een druilerige week, ook voor de hokjesdenkers. Driekwart van hen
had een Intens Verlangen naar zon, zomer en warm weer.
Goede inzendingen kwamen van: Kevin Stoﬀels, Renée en Susan van der
Salm, Willem Menkveld, Leerstoelgroep Nematologie, Marianne van der
Gaag, Joeri Versteegen en Rosaline Tumewu, Ellen Slegers, Sexy Chickies,
Ditje van der Vossen, Coen Westerduin, Ben van de Weerd, Anton Korteweg,
Ja-dit-is-het team, Tia Hermans, Siloah, Ans Lijftogt, milieutechnologie,
Thiomargarita, Gosse Schraa en Hanneke Pompe, Annemarie Patist en Rolf
Moeliker, Pfeiﬀerewald, Lisette Bourquin, Clasien Lock, Team ‘geen groot
succes’.

Horizontaal
1 Kruist Eggink met paprika 5 Voerde De elfde mei op 9 __ Milan
10 Leeghoofd 13 Hoe ging het? 15 Mart die uit Sterksel vertrekt 17 Marleen
die het proefschrift Adapt, move or perish schreef 20 Toe 22 Marine __ Pen
30 Daar draait het om in Drenthe 31 Windjak 32 ‘Onze’ tijdzone
33 Daarmee kun je door de muur kijken 35 Dier dat gestrikt wordt
36 __ Stevenson, schrijver van Schateiland 37 Ingrediënt van een grote taart
40 Kledingwarenhuis 41 Tan of Winehouse 42 Pain in the __ 43 Bloedeloos

Verticaal
1 Brengt Max en Grier bij elkaar 2 Boek over het netwerk achter Volkert van
der Graaf 3 Slot 4 Cramer of Mastenbroek 5 Met René, Wilfred en Johan
6 En zo meer 7 Uitstekend stukje 8 Veluwebewoners 11 Schijnactie
12 Waarschijnlijk ingekort 14 Onbekende 15 Ongewenst relatiegeschenk
16 Breekbaar wapen 18 Wiskundige invoerwaarde 19 Wonnen de
Argonautes van de beginners vier 21 Plastic man 23 Femme fatale
24 Brommer op de wielerbaan 25 ‘Ober, ik __ naar een koud biertje!’
26 Heeft het niet op Israël 27 Voorbijgaande gewoonte 28 Past na mat of
vuilnisbakken 29 Grote feesten 32 Voer je gesprekken zonder enige lijn mee
34 Zo zit dat dus! 36 Willen vier fokkerijbedrijven combineren
38 Gedenkschrift 39 De __ is weer __ te laat! 40 Staat op Colombiaanse
auto’s
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Klaas Kerkstra
Op donderdag 29 maart 2012 is op
66 jarige leeftijd emeritus hoogleraar Klaas Kerkstra overleden. Hij
overleed na een kort ziekbed aan
ALS. Hij doorstond deze ernstige
ziekte op bewonderenswaardige
wijze met de hem kenmerkende relativering en humor.
Klaas Kerkstra was hoogleraar
Landschapsarchitectuur van 1989
tot en met 2007. Daarvoor werkte
hij als universitair (hoofd)docent
bij de leerstoelgroep en was enkele jaren directeur van de Stichting
voor Landschapsplanning en Ontwerp (STILO). Het STILO werkte
aan projecten als Neeltje Jans, tracéontwerpen voor hoogspanningslijnen, en paleistuinen voor de Sultan van Oman. Vanaf 2000 werkte
hij met grote toewijding aan regionale ontwerpprojecten in Noord en
Zuid Limburg. Nog tot een paar
maanden terug was Klaas druk met
de uitvoering van ‘zijn’ herinrichtingsproject Zuid Limburg. Het
werk was zijn leven en vooral het
onderwijs had zijn volledige aandacht. Zijn liefde gold het landschapsontwerp op de regionale
schaal en de barokke tuinkunst. Vitruvius was zijn inspirator. Samen
met anderen ontwikkelde hij onder
meer het cascomodel, een landschapsmodel waar plaats was voor
natuur en mens. Hij introduceerde
ook de idee van het triplex landschap. In de praktijk is dit idee bewerkt en overgenomen als de ‘lagenbenadering’.
Samenhangende patronen leveren
een ‘leesbaar’ en begrijpbaar landschap op. Zijn onderwijs en vormgeving bouwden hierop voort. Eén
van zijn favoriete onderwijselementen was de tweedejaars landschaps- en tekenexcursie, eerst
naar de Ardennen en het Sauerland, en later naar Terschelling en
het Geuldal. Daarbij wist hij het
abstracte triplex model pakkend te
verbeelden aan de hand van de
structuur en de historie van het lokale landschap. Tekenen werd hiermee ook analyseren. Ondanks zijn
noordelijke zuinigheid nam hij ook
graag deel aan de Bourgondische
kant van de excursie die menige
schetsweek legendarisch maakte.

Daarnaast begeleidde Klaas promotieonderzoeken. In 2002 ontving zijn promovendus Jack Ahern
een prijs voor het beste landschapsonderzoek van de American
Society of Landscape Architects.
Hij was een bevlogen en toegankelijke man, altijd bereid om met studenten en collega’s in discussie te
treden. Wat dat betreft waren de
donderdagmiddagborrels van de
studievereniging Genius Loci een
favoriet moment. Vele collega’s en
afgestudeerden zullen zijn inspirerende discussies, studiobegeleiding en colleges herinneren.
Wij wensen Afke, Jissel, Steven en
Hazel, Pier en Eve veel sterkte bij
het dragen van dit verlies. Het
werk van Klaas leeft voort in de fysieke werkelijkheid en in onze visie op het landschap. Als mens
leeft hij voort in ons hart.
De collega’s van de leerstoelgroep
Landschapsarchitectuur: Adri, Jusuck, Marlies, Ingrid, Rudi, Adriaan,
Monique, Sanda, Paul, Sven, Adrie,
Renée, Gabriëlle, Annet, Wiebke,
Audrey, Maarten, Hanneke, Karlijn,
René, Marjo.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.
Election Student Council 2012/13
On 26 April 2012 the Student
Council Election Committee will
publish the lists of candidates at
https://ssc.wur.nl/air210/student/,
under Elections (choose ‘Elections’
in the left menu). From 26 April,
students will know who might represent them in the Student Council during next academic year. The
candidates lists will also be available for inspection at the oﬃce of
the Secretary of the Student
Council.n
Any person concerned may lodge a
notice of objection to the validity
of a published candidate list until
4 May 2012 inclusive, with the Secretary of the Student Council,
Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room D.109), P.O. Box
9101, 6700 HB Wageningen.
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mededelingen(vervolg)
WEES lecture: Viruses as beneﬁcial
symbionts of insects
In the Wageningen Ecology and
Evolution Seminar (WEES) series,
professor Michael Strand from the
University of Georgia (USA) will
give a lecture entitled: ‘Viruses as
beneﬁcial symbionts of insects:
the evolution and function of the
Polydnaviridae’. Date: April 26,
16.00 h. Place: C222, Forum building. Prior to the lecture there will
be a master class for MSc and PhD
students (check website below to
subscribe).
INFO: WWW.WAGENINGEN-EVOLUTION-ECOLOGY
-SEMINARS.NL/

Lectures from the ﬁeld: Centre for
Sustainability Philippines
The Centre for Sustainability (CS)
is a non-proﬁt organization working on sustainable development
in Palawan, the Philippines. CS is
operating independently as social
entrepreneurs and focusses on
contributing to the creation of a
sustainable future for Palawan
through the execution of projects
that are practical, environmental
friendly and long lasting. “With

our style of developing and implementing sustainable projects, we
aim to serve as a blueprint for sustainable development in other
areas of the Philippines.” Kyra
Hoevenaars, vice chair of the CS in
the Philippines, will tell about life
in the Philippines. Besides that,
she will touch upon internship and
thesis possibilities at CS!
Thursday, April 26, 19.30 hrs in
bWTC (building With The Clock),
Generaal Foulkesweg 37
REGISTER IN ADVANCE: OTHERWISE@WUR.NL

I-Workshop Fishery game: stakeholder participation for sustainable ﬁshery
Linked to the evening Lectures
from the Field, the I-Workshop will
focus on sustainable ﬁshery.
You will participate in a game on
ﬁshery, where you simulate stakeholders in ﬁshery and try to work
towards working together in a sustainable manner. Workshop facilitated by UpGreenUp! Interested?
Join this evening. Limited places
available.
Thursday, May 3, 19.30 hrs in
bWTC (building With The Clock),
Generaal Foulkesweg 37.

Vrijdag 11 mei

agenda

THYMOS RUN BIKE RUN 2012

Maandag 23 april, 20.00 uur

NIEUWE VERBINDINGEN TUSSEN
LANDBOUW EN BURGER
In de debatreeks: ‘De toestand in
de wereld verklaard vanuit voedsel’ in de Rode Hoed spreken o.a.
Marjan Minnesma van Urgenda
(nummer 1 in de duurzaamheids
top-100 van dagblad Trouw) en
Samuel Levie van Youth Food
Movement. Gespreksleider: Felix
Rottenberg. Met gratis hapjes van
topkok Eric van Veluwen.

De Run-Bike-Run is een Duathlon
die jaarlijks plaatsvindt in Wageningen. Deze wedstrijd is inclusief
Parc Fermée, oﬃciële jury, verkeersregelaars en wordt gereden
onder alle voorwaarden van de Nederlandse Triathlon Bond. Op dit
evenement wordt eerst 5 km hardgelopen, vervolgens 20 km geﬁetst
en tot slot nog 2,5 km hardgelopen,
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK VIA
WWW.NTBINSCHRIJVINGEN.NL.

WWW.RODEHOED.NL - WWW.CLM.NL

Goed voorbereid op een
succesvolle toekomst!

Mastervoorlichtingsavond: 9

mei 2012

Meld je aan
www.tilburguniversity.edu/voorlichtingsavond

REGISTER IN ADVANCE: OTHERWISE@WUR.NL

Forum Irregular Opening Hours
during May 2012
2012

The Building

The Library

Student
Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Language
Services

Thursday
Ascension Day

17 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

18 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

19 May

10 am-5 pm

10 am-5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

20 May

10 am-5 pm

10 am-3 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

25 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

9 am-1 pm

9 am-2 pm

11.30 am-1.30 pm

8 am-3 pm

9 am-5 pm

Saturday

26 May

10 am-5 pm

10 am-5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Sunday

27 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Whit Monday

28 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Wageningen UR zoekt:
PhD Cater with Care
AFSG Humane Voeding, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0030

Research assistant
AFSG Milieutechnologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ETE-0014

Business Developer Biobased Chemicals
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-BBP-0005

Analist
AFSG Levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FHM-0002

Veterinair microbioloog in opleiding
ASG CVI onderzoek, Lelystad
Vacaturenummer: ASG-CVI-ONDZ-0021

Onderzoeker paardenziekten
ASG CVI onderzoek, Lelystad
Vacaturenummer: ASG-CVI-ONDZ-0022

Full Professor Soil Chemistry and Chemical Soil Quality
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL003

Full Professor Soil Geography and Landscape
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL004

Full Professor Soil Physics and Land Management
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL005

Projectleider Binnenwateren
IMARES Afdeling Vis, IJmuiden
Vacaturenummer: 0013-2

Gedreven analist Authenticiteit en Nutriënten
RIKILT Authenticiteit & Nutrienten, Wageningen
Vacaturenummer: RIKILT-AN0004

WeDay

Directeur Bedrijfsvoering Social Sciences Group
SSG LEI, Wageningen/Den Haag
Vacaturenummer: SSG-LEI-DIR-0001

22 mei 2012

Een middag vol sport en activiteiten voor alle medewerkers. Dit jaar nieuw: o.a. Segway, Leer Chinees
in 2 uur, Karikatuur tekenen en Zeepketting maken.
Voor meer informatie en aanmelden vanaf 3 april t/m 9 mei,
kijk op: www.intranet.wur.nl/people/voorzieningen/weday
e-mail: weday@wur.nl
Locatie: Wageningen UR, Sports Centre de Bongerd,
Bornsesteeg 2, Wageningen.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The Dutch dishwasher revolution
Sixteen years ago, when I did my Master’s in Wageningen, there were no dishwashers, at least not
in Dutch society. I used to be invited by Dutch families for dinner and the like. It was part of
Dutch culture in those days that after a meal you had to help wash up (by hand), otherwise it was
very impolite!

Doing the dishes by hand used to take between 15 and 30 minutes, depending on the number of
people who had enjoyed the meal. It was while doing the dishes that much of the conversation
went on. Personally, I was wondering why Dutch people liked their guest to participate in this
dish-washing ceremony. Was it because it’s tedious? Was it because it’s fun? I never got a clear
response to my questions. In Tanzania, we don’t let guests do the dishes. Nevertheless, I used to
enjoy doing the dishes with Dutch families after a meal.
More than ten years later, in 2009, I returned to the Netherlands, and this time my network expanded. Now almost every week I get an invitation for dinner. Thanks to Dutch people for inviting
me to come and enjoy their meals! I have noticed some changes in Dutch culture. In almost every
house I have visited there is an automatic dishwasher. No more washing up by hand, and the guest
is not even allowed to assist in clearing up or drying the utensils. So the time for conversation is
also minimized! I am asking Dutch people if they can make provision for at least helping to dry
the utensils, so at least we continue talking! Annadomana Nyanga (from Tanzania), PhD Researcher at the
Land Degradation and Development chair group

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.

5(6SVHUYLFHLQGG

VAATWASSERREPRESSIE
Zestien jaar geleden studeerde de Tanzaniaanse
Annadomana in Wageningen. ‘Als ik bij vrienden
ging eten was het gebruikelijk om achteraf te helpen met de afwas. Anders was je onbeleefd.
Een groot deel van het
gesprek speelde zich af
rond de afwas, die soms
wel een half uur duurde.
Tegenwoordig heeft iedereen een afwasmachine, en zijn de gesprekken
dus ook korter. Je mag nu
niet eens meer helpen
met afdrogen van het bestek. Ik vraag de Nederlanders hierbij of dat volgende keer wel weer
mag. Dan kunnen we tenminste doorgaan met het
gesprek.’



