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Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen UR
en wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.
Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail resource@cereales.nl;
secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail korne.versluis@cereales.nl;
Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail liele.de.kwant@cereales.nl;
Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail yvonne.de.hilster@cereales.nl;
Gert van Maanen (landbouw, plant, dier), telefoon 0317 466684, e-mail gert.van.maanen@cereales.nl;
Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail sara.van.otterloo@cereales.nl;
Win Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail wim.bras@cereales.nl;
Teun Hofmeijer (algemeen nieuws), telefoon 0317 466690, e-mail teun.hofmeijer@cereales.nl;
Laurien Holtjer (studenten), telefoon 0317 466689, e-mail laurien.holtjer@cereales.nl;
Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail willem.koert@cereales.nl;
Koen Moons (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail koen.moons@cereales.nl;
Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail joris.tielens@cereales.nl;
Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail martin.woestenburg@cereales.nl.
Landelijk nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee
Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot
Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail hans.weggen@cereales.nl. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming
Druk/ Dijkman Offset BV
Directeur Cereales/ Henk Prevaes
Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;
anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.
Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.
Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.
Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.
Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.
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Student Mark Ooijevaar
werd zevende op het NK
ONGELOOFLIJK
‘Haartje in je oog?’, vraagt Tijs Breukink,
als hij de tranen ziet die over de wangen
van de leider der leiders naar beneden
biggelen.
Aalt Dijkhuizen schudt zijn hoofd. ‘Geenszins, belangstellende Tijs’, zegt hij. ‘Ik
werd een kort moment overmand door
emotie.’ Dijkhuizen gebaart naar het
schilderijtje aan de muur. ‘In verband hiermee.’
‘Dat lijkt mij een ingelijst exemplaar van
Economische en Statistische Berichten’,
zegt Breukink. ‘Het mooiste tijdschrift dat
onze natie kent.’
‘De allernieuwste editie, Tijs. En ik sta
erin.’
‘Pleeg een telefoontje, en eis dat de hufter die het rotstuk heeft geschreven wordt
ontslagen’, aviseert Breukink. ‘Je kent
mensen zat.’
‘Volgens dit blad is mijn H-factor 21’, zegt
Dijkhuizen met dichtgeknepen keel.
‘Ze zeggen maar wat’, troost Breukink. ‘Ze
zien alleen maar de buitenkant van je.
Niemand die jou goed kent zou jou een
haatfactor toeschrijven.’
‘Een H-factor van 21 betekent dat ik 21
publicaties heb die 21 keer of vaker zijn
geciteerd’, zegt Dijkhuizen. ‘Dat maakt me
de belangrijkste econoom van Nederland.
En daarom ben ik nu beter dan Wittink.’
‘Nog beter dan Wim Wittink?’, roept Breukink uit. ‘Ongelooflijk.’
‘Nog beter dan Dick Wittink’, corrigeert
Dijkhuizen.
‘Nog beter dan Dick Wittink?’, roept Breukink uit. ‘Ongelooflijk. Hoe krijg je dat voor
elkaar?’
‘Ik heb als hoogleraar mijn aio’s altijd veel
liefde gegeven, Tijs. Ik heb ze gestimuleerd, maar op tijd ook afgeremd als dat
beter voor ze was. Ik heb ze vrijheid gegeven om zich te ontwikkelen, ook als dat
ten koste van mijzelf ging. Daardoor ben
ik uitgegroeid tot een vaderfiguur waar
economen graag naar refereren.’
Breukink neemt Dijkhuizen een moment
schattend op. ‘Meen je dat nou?’, vraagt
hij.
‘Eigenlijk niet’, zegt Dijkhuizen. ‘Ik klets
maar wat.’
‘Ik ook’, zegt Breukink.
Willem Koert

#10

Pag. 6
Bloemenverkopers uit
Ethiopië hebben last
van een hongerimago

Pag. 10
Veel Friese studenten
diermanagement dromen van een leven op
de Savanne

Pag. 22
De toneelvereniging van
Ceres probeerde alles uit,
van Griekse tragedies tot
De Jantjes

BOVEN
HET
MAAIVELD
‘Geen platteland zonder
landbouw?
Dat getuigt
van een stuitend
gebrek aan fantasie’
‘Ik ben echt niet voor het afschaffen van de
Nederlandse landbouw. Ik signaleer alleen
dat het weinig zin heeft wenskaartjes voor
het platteland te maken.’ Dit zei dr. Pieter
Vereijken van Plant Research International
dinsdagavond 7 november tijdens het debat
‘Belang van de landbouw’ dat stichting Ruraal Wageningen (RUW) had georganiseerd.
‘De harde realiteit is dat de meeste grond nu
in handen is van ondernemers en dat we
dus bij hun te biecht moeten gaan als je iets
op het platteland wil doen. We kunnen toch
niet net als Pol Pot mensen verplichten op
het platteland te blijven?’, aldus Vereijken.
Met teksten op kaartjes lokte hij tijdens het
debat discussie uit.
Het positieve bericht is volgens de wetenschapper dat er een zeer welvarend buitengebied mogelijk is zonder landbouw. ‘Zelfs
in de meest rurale dorpjes wordt negentig
procent van het geld niet in de landbouw
verdiend.’ Het zou daarom weinig zin hebben om alleen de landbouw als redder van
het landschap te zien en krampachtig vast
te houden aan een agrarische bestemming
voor het platteland. Die spelregels zijn achterhaald, aldus Vereijken. Er wordt immers
meer verdiend op de erven en kassen dan
op de akkers en weilanden. ‘Dat er geen
platteland mogelijk zou zijn zonder landbouw getuigt echt van een stuitend gebrek
aan fantasie.’
Ook Gijs Kuneman van de stichting Natuur
en Milieu stelde dat het belang van de landbouw niet de troefkaart moet zijn in de discussie over de toekomst van het platteland.
PvdA-kamerlid Evert Waalkens wilde zich
hier echter niet zo maar bij neerleggen. ‘Ik
kan me echt geen land voorstellen zonder
landbouw. Landbouw is natuurlijk geen
werkgelegenheidsproject, maar ik zie toch
wel een rol voor de overheid. Ik ben niet voor
niks sociaal-democraat. Natuurlijk luisteren
we in Den Haag met veel geduld naar de
praatjes van Vereijken, maar we zijn ook eigenwijs genoeg om zijn kaartjes soms aan
de kant te gooien. De landbouw hoort er gewoon bij.’ / GvM
Omslag: De ontgroening van nieuwe Ceresleden in 2000 / foto Guy Ackermans
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VERTREK ROMME KOMT STUDENT GOED UIT
Dat Gianni Romme vorige week besloot
te stoppen met wedstrijdschaatsen
kwam in ieder geval één Nederlander
goed uit. Mark Ooijevaar, student Bos- en
natuurbeheer aan Wageningen Universiteit, kon door het wegvallen van Romme
alsnog deelnemen aan de Nederlandse
Afstandskampioenschappen in Assen.
Vrijdagavond 3 november tegen half acht
klonk het startschot voor de eerste wedstrijd over vijf kilometer. Mark Ooijevaar finishte in 6 minuten en 49,32 seconden.
Hij werd uiteindelijk tiende, genoeg om
zich te plaatsen voor de tien kilometer die
twee dagen later werd verreden.
‘Ik was best tevreden met mijn race, zeker
gezien mijn voorbereidingen’, vertelt Ooijevaar. ‘Ik wel heb hard getraind deze zomer - fietsen, hardlopen, zwemmen maar ik sta pas sinds een paar weken
weer op het ijs. De ijsbaan in Nijmegen is
door brand nog gesloten. Ik heb nog wel
in Utrecht geschaatst, maar door het warme weer was het ijs nog heel slecht. Ik
heb eigenlijk alleen eind oktober in Erfurt
in Duitsland een wedstrijd gereden, en
moest nu in Assen meteen hard rijden
zonder gewend te zijn aan snel ijs.’
De tien kilometer, zondag 5 november,
reed Ooijevaar zonder tegenstander omdat die vlak voor de wedstrijd niet goed
werd. ‘Dat is niet echt fijn.’ Zijn rit werd als

Drie Wageningse promovendae kregen
zaterdag 4 november het Storm-van der
Chijs-stipendium. Deze stimuleringsprijs
voor talentvolle onderzoeksters werd
voor de vijfde maal uitgereikt. De
gelukkigen zijn ir. Ramona van Marwijk,
Roxina Soler Gamborena MSc en ir.
Sarian Korsten.

Mark Ooijevaar deed afgelopen weekend meer aan Nederlandse Afstandskampioenschappen schaatsen in Assen. / foto GA
enige niet op tv uitgezonden; er werd geschakeld naar de marathon van New
York. Tv-commentator Herbert Dijkstra zei
na afloop dat Ooijevaar, regerend Nederlands studentenkampioen, ‘zeker geen
onverdienstelijke tien kilometer had gereden’. Zijn eindtijd van 14.13,34 was goed
voor de zevende plek. Na de afzegging
van Sven Kramer is hij nu eerste reserve

MR-VERKIEZINGEN
HOGESCHOOL ONGELDIG
De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad van hogeschool Van Hall
Larenstein (VHL) op 30 en 31 oktober zijn
door de verkiezingscommissie deels
ongeldig verklaard. Bij de locatie Velp is
mogelijk fraude gepleegd door het
verkeerd uitreiken van stembiljetten.
‘Bij het Vraagpunt konden stemgerechtigden op vertoon van de personeelspas een
stembiljet krijgen’, legt Igor Bennik van de
verkiezingscommissie uit. ‘Er zijn echter
ook mensen geweest die stembiljetten
hebben uitgedeeld aan collega’s, om ze
zo op te roepen te gaan stemmen. Daar-

PRIJZEN VOOR
PROMOVENDAE

door heeft een aantal mensen gestemd
zonder zich eerst te melden. Er zaten tien
stemmen meer in de bus dan er stemmers geregistreerd waren. Het zou dus
kunnen dat er dubbele stemmen zijn uitgebracht.’ Aanwijzingen voor werkelijke
fraude heeft de commissie niet, maar
door de onregelmatigheden is toch besloten op 8 en 9 november een nieuwe stemronde te houden.
Bij VHL in Wageningen hoeft niet opnieuw
gestemd te worden. VHL Leeuwarden
heeft een eigen medezeggenschapsraad. / KM

(INGEZONDEN MEDEDELING)

voor de wereldbekerwedstrijd in Moskou,
25 november.
Ooijevaar weet nog niet hoe zijn seizoen
er verder uit zal zien. ‘Ik hoop me te plaatsen voor de Universiade in Turijn in januari, de mondiale spelen voor studenten, en
verder zie ik het wel. Ik zit momenteel ook
zonder trainer. Maar het belangrijkste is
dat ik vooruit blijf gaan.’ / YdH

Het stipendium, vernoemd naar pionierster in de landbouwwetenschappen en
pleitbezorgster van onderwijs aan meisjes
Mienette Storm-van der Chijs (18151894), bedraagt 1500 euro. Het is bedoeld voor een bezoek aan een buitenlandse instelling of congres.
De jury prees Soler voor de complexiteit
van haar project; in haar onderzoek naar
de wisselwerking tussen planten en insecten combineert ze inzichten uit vele disciplines. Korsten, aio bij de leerstoelgroep
Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer, onderzoekt ecosystemen in ZuidAmerika. Zij werd geprezen om haar talenkennis en goede contacten met wetenschappers, deskundigen en de lokale bevolking. Van Marwijk, aio bij de leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid, noemt de
prijs ‘een erkenning en een stimulans’. Ze
onderzoekt hoe natuur en recreatie beter
gecombineerd kunnen worden. / YdH

‘STRAATNAAM NIET WIJZIGEN’
De naam Droevendaalsesesteeg heeft
cultuurhistorische waarde, en zou
daarom niet veranderd moeten worden.
Dat vindt de Wageningse onderzoeker ir.
Luuk Keunen, die historisch onderzoek
doet naar landgebruik.
Keunen heeft zich boos gemaakt over een
voorstel om de naam van de weg te wijzigen. ‘Namen zeggen iets over de geschiedenis van een gebied. Daar moet je zuinig
op zijn’, aldus Keunen. ‘Wij maken vaak
gebruik van namen die iets zeggen over
de functie van een gebied. Namen hebben cultuurhistorisch grote waarde. Juist
ons instituut moet daar zuinig op zijn.’
De naam Droevendaalsesteeg is volgens
Keunen minstens twee eeuwen oud en
wellicht zelfs middeleeuws. Hij is afgeleid
van een perceel met de naam Droevendaal dat ten noorden van de huidige steeg

lag. ‘Droef verwijst naar somber, donker.
Niet in de zin van menselijke emotie,
maar als slechte grond. Daal verwijst naar
de lage ligging van het gebied. Het was
een aanduiding die de boeren voor het gebied gebruikten.’
Pauline Greuell, die bij corporate communicatie nadenkt over een nieuwe naam
van de weg, zegt dat er nog geen besluit is
genomen over een nieuwe naam. ‘Het is
zeker niet zo dat de naam móet veranderen. Eén van de redenen om erover na te
denken is dat we nieuwe straten krijgen
vanwege de nieuwbouw. Daar moeten sowieso nieuwe namen voor komen. Bovendien zijn er moeilijkheden met de postbezorging in het gebied ten westen van de
Bornsesteeg. Ik zal het argument van de
cultuurhistorische waarde zeker laten
meewegen in het advies dat ik opstel voor
de raad van bestuur.’ / KV

NIEUWS VIA INTRANET
Afgelopen week is stapsgewijs de nieuwsvoorziening van personeel en studenten
via intranet begonnen.
Op de site www.intranet.wur.nl staan nu
vooral korte organisatorische berichten.
De proef met het vernieuwde intranet
moet begin volgend jaar uitmonden in
een volledig eigen virtuele werkplek – MySite – die voor iedereen met een WUR-account naar persoonlijke wens kan worden

ingericht. Projectleider Greco Steenmets:
‘Ook studenten kunnen er bij, hoewel de
berichtgeving tijdens de proef nog sterk
gericht is op personeel. Studentennieuws
staat voorlopig nog vooral op Eduweb.’
De berichten zijn nu grotendeels in het
Nederlands, maar zullen vanaf 2007
ook steeds meer in het Engels verschijnen. / GvM
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RESOURCE #10
‘Wij willen ook
vrije nieuwsgaring
over bestuurlijke
zaken’

STUDENTEN MAKEN REBELSE RESOURCE
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De Wageningse Studenten Organisatie
(WSO) en Progressieve Studenten Fractie
(PSF) hebben deze week een alternatief
weekblad voor Wageningen UR
verspreid: Rebel Resource. De studenten
willen het blad wekelijks verspreiden tot
Resource haar ‘volledige redactionele
onafhankelijkheid’ terugkrijgt.
In haar mission statement roept de redactie van Rebel Resource de raad van bestuur op om verantwoordelijkheid te nemen voor het ‘instellen van censuur’ op
Resource, en om de censuur ongedaan
te maken. In haar huidige vorm is
Resource volgens de auteurs ‘een van de
vele miskramen van het ongelukkige

huwelijk tussen de WU en DLO’.
Resource, het weekblad dat in augustus
de plaats innam van Wb, richt zich conform de afspraken met de raad van bestuur meer op opinievorming en achtergronden. Intranet is in de nieuwe opzet de
eerste bron voor organisatorisch nieuws.
Rebelredacteur en WSO-voorzitter Diederik van der Loo is daar niet tevreden over.
‘Wij willen ook vrije nieuwsgaring over bestuurlijke zaken. Niemand zit te wachten
op alleen mooiweerverhalen, we willen
ook lezen over dingen die niet goed gaan.
Bovendien is er nog geen goed functionerend intranet. Ze beloven iets en beginnen gelijk al de poten onder je stoel vandaan te zagen. We vinden dat heel scha-

delijk.’ Het initiatief wordt volgens hem
breed gedragen. ‘Alle studieverenigingen
hebben aangegeven ons te steunen.’
Hoofd communicatie Viola Peulen wil niet
inhoudelijk reageren op Rebel Resource.
‘We zijn verbaasd over het initiatief omdat
we voor later deze maand al een afspraak
met de studenten hebben om hun kritiek
te bespreken. Er zijn blijkbaar misverstanden over de afspraken rond Resource
en die willen we in dat gesprek rechtzetten.’ / GvM
Zie ook het redactionele commentaar op
pagina 15
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Het blad heeft een nieuwe top twintig van
economen vastgesteld op basis van de
zogenaamde h-factor. Een h-factor van
tien betekent dat een auteur tien publicaties heeft die tien keer of meer zijn geciteerd. Dijkhuizen heeft een h-factor van
21, drie meer dan de grootste concurrent,
Dick Wittink (Groningen/Yale).
Ook op de ranglijst staat de directeur van
de Animal Sciences Group, bedrijfseconoom Ruud Huirne, met h-factor veertien
op plaats negen. Wageningen UR staat in
de instellingenlijst van ESB op de vijfde
plaats. Tilburg voert de lijst aan, voor de
Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. / KV

Het onderzoek voor de glastuinbouw
heeft een eigen businessunit gekregen:
Wageningen UR Glastuinbouw. De groep
presenteerde zich vorige week officieel op
de vakbeurs Hortifair.
De businessunit Glastuinbouw, onderdeel
van de Plant Sciences Group (PSG), verenigt glastuinbouwonderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) en
van Agrosysteemkunde van Plant Research International (PRI). ‘We wilden de
glastuinbouw beter bedienen en het fundamentele en toegepaste onderzoek van
PRI en PPO vanzelfsprekender op elkaar
aan laten sluiten. Nu zit al het onderzoek
in één groep’, zegt PSG-woordvoerder Erik
Toussaint. De sector is volgens hem blij
met de verandering. / YdH
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Aalt Dijkhuizen is de meest invloedrijke
econoom van Nederland. Dat stelt het
blad Economische en statistische berichten (ESB) op basis van een citatieanalyse.

ONDERZOEK
GLASTUINBOUW
GEBUNDELD
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DIJKHUIZEN
BESTE ECONOOM

Prof. Jos van der Maesen tijdens de presentatie van de Flora van Benin, met achter hem zijn opvolger prof. Marc Sosef. / foto GA

LOOPBAAN BEZEGELD MET FLORA VAN BENIN
Hij weegt ruim twee kilo en behandelt
2800 plantensoorten. Plantentaxonoom
prof. Jos van der Maesen presenteerde
op dinsdag 7 november trots de eerste
actuele Flora van Benin aan rector prof.
Martin Kropff.
‘Het is een flinke excursieflora geworden.
Misschien geen boek dat je zo in je achterzak steekt, maar verder is hij heel praktisch. Het bevat alle sleutels waarmee je
de nu bekende plantensoorten van Benin
op naam kunt brengen’, aldus Van der
Maesen. De flora is één van de tastbare
resultaten van een project dat negen jaar
heeft gelopen en werd uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen botanici van de

nationale universiteit van Benin en Wageningen Universiteit.
De gebrekkige kennis van de eigen natuur
was voor Benin een belangrijk obstakel
om aan het Biodiversiteitsverdrag van Rio
te voldoen. Het land riep daarom in 1996
de hulp van Wageningse taxonomen in bij
het uitvoeren van een aantal botanische
studies en de productie van een analytische flora. ‘We hebben met onze projectauto alle hoeken en gaten van het land
bezocht’, zegt Van der Maesen.
Naast de flora voorzag het project in de
opzet van een database om plantensoorten te kunnen monitoren, de bouw van
een herbariumgebouw en de training van
botanische tekenaars en staf om een her-

barium te beheren. Benin kan het botanisch onderwijs en onderzoek nu zelfstandig voortzetten.
De flora vormt het sluitstuk van de betaalde loopbaan van Van der Maesen. Hij
gaat met vervroegd pensioen en blijft –
geheel volgens traditie – nog wel als gastmedewerker aan de leerstoelgroep Biosystematiek verbonden. / GvM
Flore Analytique du Bénin, uitgeverij Backhuys, Leiden, isbn 90-5782-181-8.
Deze week verscheen ook een flora houtige planten van West-Afrikaanse bossen,
zie pagina 7.

WETSUS KOOPT
KERK
Wetsus koopt de Sint Johannes de Doperkerk tegenover het gebouw van Van Hall
Larenstein in Leeuwarden. Volgens zakelijk directeur Johannes Boonstra is de
overname zo goed als rond.
In de kerk komen kantoren en bedrijfsruimtes voor startende ondernemers die
aan Wetsus zijn verbonden. Het interuniversitaire onderzoeksinstituut voor
duurzame watertechnologie kampt met
ruimtegebrek nu het onderzoeksprogramma flink wordt uitgebreid.
De neo-gotische katholieke kerk uit 1934
is met zijn karakteristieke zadeldaktorens
een fraai relict aan het modernistische
binnenplein van het instituut. In het verleden gebruikte de hogeschool de kerk incidenteel als ontvangstruimte bij koninklijk
bezoek. / WB
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

BLOEMEN UIT ‘HONGERLAND’ ETHIOPIË
Rondom Addis Abeba zijn bloemen
booming business. Reden voor enthousiasme van plaatselijke overheden en de
nieuwe Nederlandse landbouwraad in
Ethiopië, die in Wageningen aankloppen
voor ondersteuning. Toch klinkt het niet
helemaal logisch, rozen verbouwen in
een land dat bekend staat als hongerland.
Al een aantal jaren komt een aanzienlijk
deel van de rozen die in Nederland verhandeld worden uit Kenia. Nieuw is dat
ook Ethiopië zich ontwikkelt tot bloemenland. De afgelopen drie jaar zijn in het
land zeventig grootschalige teeltbedrijven
verrezen die aan 25 duizend mensen
werk bieden. Na koffie en vlees zijn bloemen nu het derde exportproduct van
Ethiopië.
Het Nederlandse landbouwministerie
heeft de ontwikkelingen een stimulans
gegeven door een nieuwe landbouwraad
in Ethiopië te installeren. De Ethiopische
overheid ondersteunt de productie door
land vrij te maken voor bloemenkassen,
lage belastingen te heffen op buitenlandse investeringen en subsidie te geven
voor luchttransport van bloemen. En
Nederlandse en Ethiopische bedrijven
zijn graag bereid om te investeren in

De inpakafdeling van een bloemenkwekerij in Ethiopië. / foto André de Jager

nieuwe teeltbedrijven in Ethiopië.
Op maandag 6 november bezocht een
Ethiopische delegatie Wageningen UR. Af-

gevaardigden van het ministerie van handel en dat van landbouw, de dean van
een universiteit en een vertegenwoordiger

DIKKERE WORMEN DOOR DRIJFMEST
In grasland dat is behandeld met
drijfmest komen minder, maar wel
dikkere regenwormen voor dan in met
stalmest bemeste of onbemeste
percelen. Het is nog de vraag wat dit
betekent voor de weidevogelstand.
‘Er wordt wel gedacht dat bemesting, en
dan vooral met stalmest, goed is voor wormen, de voornaamste voedselbron voor
weidevogels,’ vertelt dr. Ron de Goede,
onderzoeker bij de leerstoelgroep Bodemkwaliteit. ‘Uit dit langlopende experiment
blijkt echter dat het gebruik van stalmest
op beheersgrasland geen significante invloed heeft op de regenwormproductie.
Bij drijfmest kreeg je duidelijk minder wormen, ook in biomassa, maar de wormen
waren wel dikker. Wat dit betekent voor
weidevogels weet ik niet.’
De Goede is medeauteur van een artikel
over de langetermijneffecten van bemesting op het voorkomen van regenwormen
in beheersgraslanden, dat vorige week
verscheen in het tijdschrift Pedobiologia.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in opdracht van Staatsbosbeheer. ‘Zij hebben
een reeks proefvakken bemonsterd op regenwormen in de Hempensermeerpolder
in Friesland. De waarnemingen lopen van
1982 tot 1990 en zijn nog eens herhaald
in 2005.’
In de veldexperimenten zijn drie bemestingsregimes vergeleken: geen bemesting, toepassing van drijfmest en toepas-

van de Ethiopische organisatie van bloementelers lieten zich informeren over het
onderzoek dat Wageningen UR gaat doen
en de training die Wageningen International gaat geven. Er zullen bijvoorbeeld trainingen komen over teelt, maar ook over
bedrijfsvoering en Europese kwaliteitsstandaarden. Veel afnemers vragen bijvoorbeeld om een sociale gedragscode,
en bedrijven moeten leren wat dat inhoudt. Daarnaast zal onderzoek gedaan
worden naar een duurzaam gebruik van
water en het ecologisch beheersen van
ziekten en plagen in de bloementeelt.
De delegatie was zeer te spreken over de
kansen die de bloementeelt Ethiopië
biedt. Maar verdringt de lucratieve teelt
van bloemen niet de verbouw van voedsel
dat hard nodig is een arm land als Ethiopië? ‘Ons probleem is hoe we van het imago van een hongerig land afkomen’, reageerde de vertegenwoordigster van het
Ethiopische ministerie van landbouw, Tsehay Azage. Er wordt volgens de leden van
de delegatie voldoende voedsel verbouwd
in Ethiopië. Het grootste probleem is dat
de mensen niet genoeg koopkracht hebben. En omdat de bloementeelt veel mensen een baan geeft die daarin ook beter
verdienen dan in de landbouw, zien ze de
bloementeelt als een uitkomst. / JT

AKKERBLOEMEN
GOED VOOR
BIODIVERSITEIT
Bloemen zijn zeldzaam geworden op
akkers. Maar voor het behoud van de
biodiversiteit zou het goed zijn als er
weer meer akkerbloemen tussen het
graan verschijnen. Ook het landschap
fleurt er van op, wat het imago van de
landbouw weer kan opvijzelen.
Ir. Eveline Stilma doet promotieonderzoek
naar de teelt van akkerbloemen en peulvruchten in akkers. Ze berekende samen
met het LEI de kosten van het planten van
akkerbloemen tussen gerst en rogge.
Daaruit blijkt dat op zandgrond de combinatie van rogge, erwt en akkerbloemen
evenveel inkomsten oplevert als teelt van
gerst voor veevoer. De opbrengsten zijn
weliswaar lager, maar de kosten ook.
Stilma rekende de kosten van het zaaizaad voor de bloemen niet mee, omdat ze
er van uitgaat dat – zeker in de biologische teelt – die bloemen in de toekomst
weer vanzelf zullen verschijnen. / JT

Een regenworm heeft zich opgerold voor zijn ‘zomerslaap’. / foto Ron de Goede
sing van stalmest. Opmerkelijk is volgens
De Goede vooral dat er over zo’n lange
termijn geen grote verschillen in wormbiomassa gevonden worden tussen onbemeste en met stalmest behandelde proefvakken, terwijl geïnjecteerde drijfmest wel
een duidelijk effect heeft op de wormenproductie. Dit kan volgens hem te maken

hebben met verschillende effecten op de
drie ecologische groepen wormen die onderzoekers vaak onderscheiden: de wormen in de bovenlaag (‘strooiseleters’), de
dieper levende wormen (‘de grondeters’)
en de wormen die in permanente gangenstelsels leven en organisch materiaal de
grond intrekken (‘de pendelaars’). / GvM

SPREEUW WAS MUS
Niet de spreeuw heeft het moeilijk, zoals
Resource vorige week meldde, maar de
huismus. De blunder stond in een artikel
gebaseerd op de publicatie van dr. Chris
Klok in Acta Biotheoretica. De redacteur
in kwestie ging er vanuit dat ‘sparrow’ Engels is voor ‘spreeuw’. / WK
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‘Zou jij weten wat
de meest logische
vluchtroute is als
Wageningen
overstroomt?’

NEDERLAND SLECHT VOORBEREID OP OVERSTROMINGEN
Nederland is op de lange termijn onvoldoende voorbereid op overstromingen.
Dat staat in een rapport dat de Adviescommissie Water onlangs aanbood aan
minister Karla Peijs van Verkeer en
Waterstaat. Klimaatdeskundige prof.
Pavel Kabat, die door de commissie werd
geraadpleegd, vindt dat ook burgers een
verantwoordelijkheid moeten nemen.
Het is een alarmerend advies.
‘Ik verbaas me over de reactie van minister Peijs toen ze het advies kreeg overhandigd. Zij zei: we zijn bezig en we doen
meer dan genoeg. Zoals zo vaak reageren
beleidsmakers defensief. Maar ten eerste
lopen we achter, zelfs op de doelen van
Waterbeheer 21e eeuw. We lopen achter

GEZOND GROEN HEEFT
EEN AL GORE NODIG
De vermeende relatie tussen natuur en
gezondheid houdt vooralsnog vooral
wetenschappers en mensen uit de groene
wereld bezig. Vanuit de gezondheidszorg is
er weinig aandacht voor. Dat was de teneur
van het seminar van het expertisecentrum
Landbouw, Groen en Gezondheid, woensdag 1 november bij Alterra in Wageningen.
‘Het ministerie van VWS is de laatste die dit
thema zal omarmen’, zei hoofd Medische
milieukunde Fred Woudenberg van de GGD
Amsterdam. Hij reageerde op de constatering van een medewerker van Staatsbosbeheer dat vooral de groensector zelf vol is van
de relatie tussen groen en gezondheid. ‘De
gezondheidszorg is heel traditioneel. Je
moet echt met harde feiten komen om daar
verandering in te brengen’, aldus Woudenberg.
Op het seminar presenteerden onderzoekers van Wageningen UR lopende onderzoeken naar de relatie tussen natuur en gezondheid en naar de effecten van werk op
zorgboerderijen. Beide onderzoeksgebieden
zijn vrij nieuw, wat betekent dat harde gegevens nog nagenoeg ontbreken.
Sjerp de Vries van Alterra, een van de sprekers, doet onderzoek naar gezond groen onder de noemer Vitamine G. Hij concludeerde
onlangs op basis van statistische gegevens
dat kinderen uit groene wijken minder dik
zijn. Eerder onderzoek wees uit dat uitzicht
op groen stress kan verminderen. Maar veel
bewijs voor een directe relatie is er nog niet,
gaf De Vries toe.
Toch zijn dit soort rapporten belangrijk, vindt
Woudenberg. ‘Hiermee kan onze wethouder
in Amsterdam aan de slag. Dit zijn ook onderzoeken die de kranten halen. Rapporten
voor de bühne zijn het. En naast harde gegevens en goede rapporten hebben we voorvechters nodig. Je ziet nu hoe Al Gore aandacht genereert voor klimaatverandering.
Zo iemand hebben we ook nodig om het belang van groen voor de volksgezondheid op
de kaart te zetten.’ / KM

met investeringen, en we kijken niet verder dan 2015. En ten tweede is het beleid
niet visionair genoeg. We houden vast
aan de normen van gemiddelde klimaatscenario’s en zijn alleen maar bang voor
de gevolgen van extreme scenario’s.’
Gebeurt er dan helemaal niets?
‘Het verantwoordelijke ministerie van Verkeer en Waterstaat is wel bezig met het
versterken van dijken en zwakke plekken
in de kustverdediging. Ook worden overstromingsrisico’s gecheckt en doorgerekend. Bij Lent bijvoorbeeld bleek het risico op een overstroming niet één op de
twee- tot drieduizend jaar maar één op de
tachtig tot honderd. Maar naast die defensieve maatregelen moet je ook naden-

ken over andere mogelijkheden. Zo kwamen natuurorganisaties onlangs met het
Verdronken Land van Saeftinge als voorbeeld van kustverdediging. Dat natuurgebied ligt nu hoger dan de omringende
landbouwgebieden. Ik sta dan ook volledig achter het advies voor een integrale
aanpak van de veiligheid; dat je andere
functies combineert met water en niet alleen de dijken verhoogt.’
De commissie wil dat burgers meer bij de
veiligheid worden betrokken. Zijn de Nederlanders in slaap gesust?
‘De burger heeft het idee dat er voor hem
gezorgd wordt. De overheid doet het wel,
is de gedachte. Tot nu toe is alles van hogerhand geregeld, maar burgers moeten

meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. De overheid moet daarom open
kaart spelen over de mogelijke risico’s, en
het beter communiceren. Waterschappen
informeren bijvoorbeeld burgers heel
slecht. Geen enkel waterschap geeft informatie over evacuatieplannen, terwijl in Japan en Frankrijk regelmatig folders met
evacuatieplannen in de bus vallen. Er is
door hoogleraren ook forse kritiek op de
evacuatieplannen. Zou jij weten wat de
meest logische vluchtroute is als er hier in
Wageningen een overstroming is?’
Wat gaat er nu met dit advies gebeuren?
‘We moeten wachten tot na de verkiezingen. De politiek moet nog reageren, en
dat zal wel enige tijd vergen.’ / MW

FLORA ONTSLUIT WEST-AFRIKAANS OERWOUD
Tien jaar werkte dr. Carel Jongkind van
de leerstoelgroep Biosystemathiek met
een Britse taxonoom aan de flora Woody
Plants of Western African Forests. Het is
een vuistdik boek geworden, dat als
eerste flora een compleet overzicht geeft
van alle bomen, struiken en lianen voor
een middelgrote tropische regio.
Het probleem met tropische bossen is, aldus Jongkind, dat veel bloemen, bladeren
en andere kenmerken die helpen bij de
determinatie van bomen en lianen alleen
heel hoog in de toppen van de bomen te
zien zijn. De nieuwe flora is daarom zo ingericht dat mensen op de grond kunnen
determineren, met de daar aanwezige
bladeren, twijgjes en vruchten, met slashes van boomstammen – waardoor via
het weghouwen van de bast het hout, de
hars en andere kenmerken te zien zijn –,
en met doorsnedes van lianenstengels.
Jongkind werkte samen met de Britse
taxonoom dr. William Hawthorne van de
Universiteit van Oxford tien jaar aan de
flora. Er staan 2.200 soorten in beschreven, onderverdeeld in 87 groepen. Het
boek bevat 2.600 kleurenfoto’s van bladeren, knoppen, bloemen en vruchten.
Twee tekenaressen werkten twee jaar full
time aan de 2.600 zwartwit-tekeningen.
De flora is gefinancierd met geld uit Europese onderzoeksprojecten, vertelt prof.
Frans Bongers, hoogleraar Bosecologie
en bosbeheer. Het is een soort ontwikkelingssamenwerking, want de kosten van
elk gedrukt exemplaar waren 1.500 euro,
terwijl de verkoopprijs iets boven de honderd euro ligt. Bovendien mogen de onderzoekers achthonderd flora’s verdelen
onder bosbeheerders, natuurbeschermers en verwante organisaties.
Het naslagwerk is zeer waardevol, stelt
Bongers, want het West-Afrikaanse regenwoud is één van de plekken met de rijkste
biodiversiteit op aarde. ‘Voorheen deden
allerlei getallen de ronde’, vertelt Jongkind. ‘Er zouden tussen de duizend en
vierduizend soorten zijn. Wij zijn nu uitge-

Afbeeldingen uit Woody Plants of Western African Forests. / foto’s William Hawthorne

komen op 2.800 bekende soorten, maar
er zijn nog allerlei onbekende soorten. In
de loop van de jaren hebben we tientallen
nieuwe soorten ontdekt.’ Ongeveer een
kwart van die soorten is alleen te vinden
in de regio. ‘Nieuwe soorten ontdekken
wordt ook makkelijker met deze flora’, aldus Jongkind. ‘Als een houtige plant niet
in de flora staat is de kans groot dat de
soort wetenschappelijk nog onbekend is.’
Na deze flora en twee boeken over biodi-

versiteit, plantenverspreiding en ecologie
van bomen en lianen, werken de onderzoekers nu aan een boek waar de vertaalslag wordt gemaakt naar het bosbeheer. / MW
William Hawthorne en Carel Jongkind,
Woody Plants of Western African Forests A Guide to the Forest Trees, Shrubs and
Lianes from Senegal to Ghana, Kew Publishing, isbn 1842460897, 103 euro.
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Tot voor kort waren KSV en Ceres de enige echt traditionele studentenverenigingen
van Wageningen UR. Maar sinds de fusie met hogeschool Van Hall Larenstein
hebben de clubs er twee concurrenten bij gekregen: Quercus en Nji Sri.
Welke van de vier mag zich anno 2006 de ‘meest corporale studentenvereniging
van Wageningen UR’ noemen?

door TEUN HOFMEIJER en KOEN MOONS, foto’s GUY ACKERMANS en BRAM VAN VELZEN

Van links naar rechts: De ontgroening
van Ceres in 2001. Conventus, het
meest corporale dipuut van Quercus.
Ceresleden maken zich op voor het
gala van 2006. KSV’ers zingen voor
een afgestudeerde verenigingsgenoot.

Onbewaakte
handtas op de
bar? Volbraken
is toegestaan

E

en echte student zit tijdens zijn studie bij
een studentenvereniging. In deze ondoorgrondelijke bastions van traditie en elitarisme host het kroost van industriëlen op
bierbesmeurde vloeren, om het hardst
clubliederen schreeuwend die voor het
‘plebs’ buiten onbegrijpelijk zijn.
Om zich te onderscheiden heeft elke vereniging eigen
rituelen en tradities die alleen bij de leden bekend zijn.
Toetreders ondergaan een ontgroening die veel lijkt op
de initiatierites van Afrikaanse stammen. Daar leren de
adolescenten de rituelen van de stam. Maar een ontgroening is meer dan het leren van de rituelen. Het is
het gezamenlijk ondergaan van vernedering. Hoe harder de initiatie, hoe sterker de onderlinge band. En hoe
meer eigen rituelen een vereniging heeft, des te trotser
zijn de leden op hun vereniging.
De Wageningse studentenverenigingen waren altijd al
wat minder traditioneel en hard dan corpora uit bijvoorbeeld Amsterdam of Leiden. Maar welke studentenvereniging van Wageningen UR komt hier desondanks het
dichtst bij in de buurt?
NJI SRI: VASTHOUDEN AAN MORES
Hoewel Nji Sri in 1904 in Wageningen is opgericht, verhuisde ze al na enkele jaren naar Deventer. De dit jaar
teruggekeerde vereniging is daarom toch een nieuwkomer in Wageningen en moet opboksen tegen de
gevestigde orde van statige universitaire verenigingen
met een rijke historie. Dat de leden van Nji Sri als
hbo’ers door sommigen niet als echte studenten worden gezien, maakt dat niet gemakkelijk. En ook het
pand – voormalig café Peer in de Nieuwstraat – mist

de grandeur van de andere Wageningse clubs. Zo bezien heeft de vereniging een dubbele achterstand.
Die compenseert Nji Sri echter doordat zij veel tradities
heeft die streng in acht worden genomen. Zo moesten
de aspirant-leden dit najaar urenlang marcheren door
het centrum van Wageningen, het zogenaamde ‘stoepen’. De ‘klooiendrijvers’ – ouderejaars leden – hielden
nauwlettend in het oog of ze het clublied wel correct
zongen.
Ook de mores in de nieuwe kroegzaal aan de Nieuwstraat zijn heilig. Bestellen met de jas aan? Geen bier.
Met de rug naar de bar? Emmertje water. Het bestuur
loopt altijd jasje-dasje, maar ook van de andere leden
wordt op z’n minst een nette polo verwacht. De leden
moeten voor middernacht binnen zijn en mogen niet
voor middernacht weggaan. Om twaalf uur precies
wordt namelijk rondom het beeld van Nji Sri – de Indonesische godin van de vruchtbaarheid – het verenigingslied gezongen.
Door deze focus op regels en rituelen is Nji Sri een zeer
goede aanvulling op het bestaande spectrum aan verenigingen. Ze houdt de andere verenigingen scherp. De
povere behuizing en het gebrek aan academici in de
gelederen zorgen er desondanks voor dat Nji Sri niet
het predikaat ‘meest corporale vereniging van WUR’
kan dragen.
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CERES: HET HART IS ER UIT
Op het eerste oog is WSV Ceres het toonbeeld van corporale cultuur. De oudste studentenvereniging van Wageningen UR behoort tot de Algemene Senaten Vereniging waar beroemde corpora als Minerva uit Leiden en
Vindicat uit Groningen ook deel van uit maken. Het
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echte werk dus. En staande voor de statige villa aan de
Generaal Foulkesweg kan een mens niet anders dan
een zich beetje geïntimideerd voelen.
De rituelen liegen er ook niet om. Handtasjes die onbewaakt op de bar liggen? Het is toegestaan ze vol te braken. Iemand die een wagenwiel aan het plafond weet
te bereiken, krijgt van iedereen die er onderdoor loopt
een biertje. En een lid dat in zijn blootje via de openhaard de schouw in weet te klimmen, bezorgt de hele
kroegzaal gratis drank. Ceres is altijd de standaard geweest in Wageningen. De leden – veelal kinderen van
gegoede burgers – hebben een air over zich van: ‘klooien jullie maar aan, knorren. Hier op Ceres gebeurt het.’
Maar anno nu lijkt dit beeld vooral een kiekje uit een
oud fotoalbum. Het Wageningse corps heeft in 2002
de ontgroening afgezworen. Alcoholincidenten bij andere corpora en het verlies aan leden noopte de vereniging dit naar eigen zeggen ‘vooruitstrevende besluit’ te
nemen. Tegenwoordig blijven tijdens de introductie de
keien schoon wanneer de eerstejaars traditiegetrouw
langs de Cereshuizen lopen. Geen meel of groenafval
meer, geen schor feutengezang met op de achtergrond
het geklets van stukslaande eieren.
Maar wat is een gangsterrapper zonder dat hij in de gevangenis heeft gezeten? Een corps zonder ontgroening
is een waterig aftreksel. Het hart is eruit.
QUERCUS: EEN ZWALUW MAAKT GEEN ZOMER
Op de andere locaties van de hogeschool, Leeuwarden
en Velp, is weinig corporaals te vinden. De Leeuwarder
vereniging Osiris heeft wel wat tradities, maar kent verder een heel losse omgang tussen de leden, te vergelijken met de omgangsvormen op SSR-W en Unitas in

Wageningen. Datzelfde geldt voor Arboricultura in Velp.
Alleen Quercus, met een sociëteit in een klein monumentaal pand in Arnhem, heeft wat corporale trekjes.
De vereniging is ontstaan in de jaren vijftig toen de bosbouwschool in Arnhem nog een opleidingsinstituut van
Heidemij was. De ‘Schoolvereniging der Nederlandsche
Heidemaatschappij’ groeide uit tot een serieuze studentenvereniging met eigen mores en een pittige ontgroening. Deze ‘vereikeling’ is nu echter verdwenen. De
‘Quercus Trophy’ die daarvoor in de plaats kwam, is
niet meer dan een gezellig kennismakingsweekend.
Alleen het Heerendispuut Conventus steekt wat betreft
corporale trekjes boven de rest van de vereniging uit. De
leden van het dispuut lopen vrijwel altijd in jasje-dasje en
gedragen zich uitgesproken elitair. Tijdens de introductieweek van de hogeschool kijken ze vanaf een bankstel op een boerenkar neer op de eerstejaars. Af en toe
wordt de zetel verlaten om aan het spit te draaien waaraan het al dan niet zelf geschoten zwijn hangt. Een
klein elitair groepje binnen de vereniging en een aardig
optrekje geven Quercus echter nog geen recht op de
titel ‘meest corporale vereniging van Wageningen UR’.
KSV: HET ONNEEMBARE FORT
Sinds jaar en dag is KSV St. Franciscus Xaverius de katholieke tegenhanger van het Wageningse corps Ceres.
Het pand ‘Cantil’ – steile rots in het Latijn – aan de
Stadsbrink heeft een uitstraling die veel zegt over de
vereniging. Het gebouw uit 1967 lijkt op een onneembaar fort. Het is een plek voor noeste, zwijgzame boerenzonen en –dochters, niet voor fijnbesnaarde achterbankkinderen uit het Gooi.
KSV is de enige vereniging van Wageningen UR die nog

een ontgroening heeft, al mag die niet zo heten. Het
gaat er minder ruig aan toen dan vroeger – geen kaalgeschoren koppen en het programma wordt gecontroleerd door de studentenarts – maar voor een goede
‘kroegbinding’ is psychologische druk op de nuldejaars
volgens de vereniging onontbeerlijk. Ze krijgen weinig
slaap en moeten keihard werken. Terwijl hun begeleiders lallend rond het kampvuur zitten, moeten de feuten om elf uur zonder bier naar bed.
Waar Ceresleden elkaar aftroeven met goede argumentatie in een discussie, gaat het er bij Franciscus fysieker aan toe. Voor een avondje kroegen trekken de leden een oud jasje en stevige schoenen aan. Op zo’n
avond wordt er namelijk gebrast – elkaar bij het colbert
vastpakken en door de kroegzaal slingeren – en ingevochten – proberen vooraan de bar te blijven staan om
bier te krijgen. Er belandt er nog wel eens iemand met
zijn kont in de spoelbak of languit tussen het glas op
de grond. Sommige leden dragen hier de rest van hun
leven de littekens van. Verder gaan er verhalen over
een dispuut dat onlangs in de kroegzaal heeft gevoetbald met een levende kip. En tijdens een ouderdag zou
een moeder met een brandslang van een trap zijn afgespoten omdat die alleen door mannen mag worden betreden.
Concluderend scoort KSV op meerdere vlakken goed.
Zowel qua behuizing als elitair gedrag steekt ze boven
Quercus en Nji Sri uit. Op het gebied van de ontgroening laat de vereniging de anderen zelfs ver achter
zich. Hoewel Franciscus geen corps is, komt zij er momenteel het dichtst bij in de buurt. KSV krijgt dan ook
het predikaat ‘de meest corporale vereniging van Wageningen UR’. <
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Vraag aan een willekeurige studente Diermanagement naar het hoe en waarom van
haar studiekeuze en in negen van de tien gevallen krijg je als antwoord: ‘Ik wilde iets
met dieren.’ Van alle onderwijsrichtingen binnen Wageningen UR trekt de opleiding
van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden verreweg de meeste eerstejaars.
Dit jaar weer 220. De onweerstaanbare aantrekkingskracht van ‘iets met dieren’.

door WIM BRAS, foto GUY ACKERMANS

W

ie denkt dat Diermanagement
(DM) enkel een alibi biedt aan
paardenmeisjes die nog even
verder willen dromen, heeft het
mis. ‘Paardenmeisjes maken
een kleine tien procent uit van
het studentenbestand’, zegt
adjunct-directeur Jos Vaas van Van Hall Larenstein in
Leeuwarden. ‘Maar dat zijn dan ook dames die precies
weten wat zij willen: paard en management, punt. De
rest kiest voor de overige vijf majors.’
Het onderdeel Wild Life spreekt bij zestig procent van
de instromers het meest tot de verbeelding. Dat schept
wel weer een luxeprobleem, volgens Vaas. ‘Afrikaanse
safarireservaten zit natuurlijk niet te wachten op elke
student die wij hier afleveren.’ DM voert dan ook een
actief ontmoedigingsbeleid om de romantische verwachtingen wat te temperen. Kijk ook eens naar de
voorlichtingskant of zoek het in natuurbeheer, raadt
Vaas de studenten aan.
Het verplichte brede basispakket van de eerste twee
jaar brengt een aantal Wild Lifers in spe gelukkig al
gauw op andere gedachten. Zij kiezen vervolgens voor
studierichtingen als Beleid en communicatie, Diergezondheidszorg, of Companion Animal Management.
Zelfs het bij aanvang impopulaire Proefdierbeheer wint
de nodige zieltjes. Vaas maakt zich dan ook niet al te
veel zorgen over het toekomstperspectief van zijn studenten. ‘Wij leiden managers op. Met hun professionaliteit scheppen zij hun eigen banen. Een onderzoek onder de alumni in 2003 wijst uit dat maar vier procent
zonder werk zit.’

nog in Groningen – wat aan te doen zijn, bedacht Rietberg. Een denktank van beide disciplines stelde een
propedeuse samen die in het eerste jaar al 250 studenten trok, hoewel de vervolgopleiding nog ontwikkeld moest worden. Een gat in de onderwijskundige
markt.
‘Diermanagement overbrugde de witte vlek tussen de
paraveterinaire dierverzorging en de veterinaire studies’, zegt Jos Vaas. ‘De vraag uit de branche naar leidinggevenden en de drang bij potentiële studenten om
van hun passie hun beroep te maken, viel samen. De
naam Diermanagement sloeg daarbij in als een bom.’
Het viel Vaas in de beginjaren op dat de studie vooral
Brabantse studenten trok. ‘De overgang op het zuidelijke platteland van de intensieve varkenshouderij naar
andere bronnen van inkomsten zoals de paardenfokkerij speelde zeker een rol.’ Ook vanuit België mocht de
unieke studievariant op warme belangstelling rekenen.
Vandaag de dag is de studentenstroom uit het zuiden
opgedroogd; Brabantse hogescholen hebben intussen
hun eigen opleidingen Diermanagement en ook in het
Belgische Leuven is het succesnummer gekopieerd.
Om de dip in de aanmeldingen op te vangen richt DM
zich sinds een paar jaar met succes op de Duitse onderwijsmarkt.

staat zoiets niet. Of je wordt hoog opgeleid, of je gaat
direct aan het werk en leert dierverzorging in de praktijk. Daar tussenin is niets.’
Om de studentenaanwas verder op peil te houden
werft Diermanagement ook nadrukkelijk op het mbo.
Het helpt dat inmiddels nogal wat oud-studenten voor
de klas staan bij de aoc’s; van hun aanwezigheid gaat
een wervende stimulans uit. Zij wijzen hun leerlingen
er op dat ‘iets met dieren’ niet per se hoeft op te houden bij een verzorgend beroep. Voor mbo’ers heeft
Diermanagement een verkort driejarig programma
waarin de brede oriëntatiefase is samengebald in één
jaar.
‘Dieren hebben iets magisch’, peinst Suzanne Seinen.
‘Dieren maken de wereld tastbaar voor een kind.’ Honden, katten, kippen, een paard, zolang de tweedejaars
studente zich herinnert, heeft ze zich omringd met
beesten. Tot verdriet van haar ouders, die er een hekel
aan hadden, en haar allergische zusje. Als achtjarige
bestookte ze de dierenarts met zoveel vragen dat hij
vond dat ze maar mee moest op zijn rondes. Vanzelfsprekend wilde Suzanne ook dierenarts worden, ‘maar
ik ben zo dyslectisch als een deur’.
Een bijbaantje in de dierenwinkel leidde naar de opleiding dierverzorging van het Groenhorst College in Barneveld. Eigenlijk zat ze zich daar te vervelen. Ze ging er
PROEFDIEREN
nog een studie naast doen, bedoeld om met proefdie‘Hoe meer bloed, hoe beter’, lacht Kristina Simon, een ren te leren werken. Pas op stage bij een paraveterinair
van de vele Duitse studenten Diermanagement. ‘Daar- station in Colorado kon ze zich echt ontplooien. ‘Ik
om doe ik Proefdierbeheer, dan mag je ook snijden.’
mocht daar van alles. Anatomie, bloedonderzoek, ging
Haar majorkeuze komt het dichtst in de buurt van ope- zelfstandig bij boeren langs. En er was een vrouw die
reren en dat is uiteindelijk wat ze het liefst zou willen.
de boel daar bestierde. Ik dacht: dat wil ik ook.’
Diermanagement in Nederland studeren was dan ook
Nu volgt Suzanne de major Beleid en communicatie en
KINDERBOERDERIJ
haar tweede keus. Drie keer stootte Kristina zich aan
legt ze zich toe op preventie in de diergezondheidszorg.
Vierdejaars Erik de Vries knikt grijnzend. Ja ook hij wilde numerus fixus van de Duitse diergeneeskundefacul- Haar liefde voor dieren heeft nog niets aan kracht ingede ‘iets met dieren’. In zijn geval is dat ook niet zo gek;
teiten. De cijferlijst van de gymnasiaste bleek elke keer boet, maar ze kan zich inmiddels ook een beroep zonals negenjarig jongetje draaide hij al mee op de kinder- net niet toereikend. Ze heeft de hoop op toelating ech- der voorstellen. Ze is straks toch geschoold manager?
boerderij. Hij hield er pas mee op toen hij in Leeuwarter nog niet laten varen; de universiteiten beweren
Ze kan alle kanten op.
den ging studeren. ‘De grote schaal van de bio-indusstraks ook plaats te willen bieden aan extra gemotitrie stond mij tegen. Wild Life paste helemaal in het
veerde studenten. Ze verwacht met het diploma DierSTERKE MOTIVATIE
straatje van een wat idealistische en naïeve jongen als management een plekje te veroveren. ‘DM is een brede ‘Iets met dieren klinkt misschien wel vaag, maar het
ik.’
opleiding, je legt je niet meteen vast. In Duitsland bestaat voor een sterke intrinsieke motivatie’, weet Jos
Erik ontdekte al snel dat zijn overtuiging wat bleek afVaas. De eerste ontnuchterende kennismaking met
stak bij die van sommige medestudenten. ‘Werken in
verplichte kost als statistiek, bedrijfskunde en een flink
een wildreservaat is natuurlijk de kers op de taart. Alportie wiskunde is dan ook juist bedoeld om de beleen bijzondere studenten die al in een vroeg stadium
weegredenen verder aan te scherpen en de realiteitsbereid zijn om hier alles achter te laten, schoppen het
zin van studenten te vergroten. Na de propedeuse is de
zo ver. Ik miste die drive.’ Eigenlijk liggen zijn interesses
uitval van studenten daardoor volgens Vaas opvallend
meer bij management en voorlichting, zoals Jos Vaas
gering voor hbo-begrippen: nog geen vijf procent.
het graag ziet. Iets mét mensen, vóór dieren.
Dat er met de gedrevenheid van de overwegend
De eerst ideeën over een hbo-studie voor non-producvrouwelijke DM-studenten niet te spotten valt, ondertiedieren ontsproten begin jaren negentig aan het brein
vinden de nieuwbakken landbouwjongens van Van Hall
van Marnix Rietberg. De docent van het toenmalige
Larenstein als zij zich schamper uitlaten over de softe
Van Hall Instituut onderkende als een van de eersten
non-productiesector. In de onvermijdelijke clash of
de groeiende behoefte in de huisdierenbranche aan
cultures bijten de DM-meisjes flink van zich af met tiraeen professionele benadering van verzorging, beheer
des over de bio-industrie. Diermanagement is volledig
en regelgeving. Daar moest met een kruisbestuiving
ingeburgerd op het instituut; dat de stoere boys er
tussen de studies Landbouw en Milieukunde – destijds
maar even kennis van willen nemen. <

‘Iets met dieren
staat voor een
sterke intrinsieke
motivatie’
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IN BEELD
moeizame stoelgang zich niet hoeft te vervelen. Het
toilet van Iolkos aan de Hoogstraat heeft een rood
zwaailicht in plaats van een slot. Fynn, de rode kater
van huize Trippel aan de Hollandseweg, speelt graag
met het waterkraantje. En op het slaapfeestje waarmee
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foto’s MARTIJN WETERINGS, tekst LIEKE DE KWANT
De verf bladdert, de muren hangen vol knipsels en het
schoonmaakrooster is een bron van ergernis.
Studentenplees. De Wageningse fotograaf Martijn
Weterings vereeuwigde de wc van studentenhuis G7
aan de Gravinnenstraat, waar een bezoeker met

O

onafhankelijk dispuut Vad Fundum onlangs afscheid
nam, stond een ‘wc voor bedplassers’. Onduidelijk is
wat er na het langdurige potje plasdarten met het
matras is gebeurd.
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
door GERT VAN MAANEN
DE WAGENINGSE ONTDEKKER VAN HET VIRUS
In 1982 vierden de Wageningse
virologen uitbundig het honderdjarig
bestaan van de virologie. Opmerkelijk,
want de Russen vierden hetzelfde
feestje tien jaar later, en volgens de
overheersende opvatting werd het virus
zelfs pas in 1898 ontmaskerd. Hoe Adolf
Mayer uit Wageningen het virus ontdekte
en vervolgens door zijn vingers liet
glippen.

Adolf Mayer (1843-1942) en zijn vrouw. / foto Historisch
archief FB

Pokken bij mensen, mond- en klauwzeer
bij rundvee en ‘bladrol’ bij aardappels:
virusziekten zijn al eeuwen bekend. Pas
aan het eind van de negentiende eeuw
gaan onderzoekers echt op zoek naar de
micro-organismen die deze ziekten veroorzaken. Dat blijkt lastig omdat ze niet
met een lichtmicroscoop zijn waar te
nemen. Een ziekte in tabak zet de onderzoekers uiteindelijk op het spoor van het
virus.
Adolf Mayer, de eerste directeur van het
Rijkslandbouwproefstation in Wageningen en leraar Landbouwscheikunde aan
de Rijkslandbouwschool, werpt zich in
1879 op de veroorzaker van ‘vuil’ in tabak.
Verontruste tabakstelers uit Amerongen
sturen hem zieke tabaksbladeren met
een karakteristiek vlekkenpatroon.
Mayer geeft de ziekte haar naam – ta-

baksmozaïekziekte – en met ingenieuze
proeven probeert hij de oorzaak te achterhalen. Hij ontdekt dat alleen het sap van
zieke tabaksplanten al voldoende is om
gezonde planten ziek te maken, ook als
dit sap eerst door filtreerpapier wordt geleid. Er kan dus geen schimmel in het spel
zijn. In zijn eerste ‘voorlopige mededeling’
over de ziekte – gepubliceerd in het Landbouwkundig Tijdschrift van 1882 – schrijft
Mayer dat hij denkt aan een bacterieziekte ‘of wellicht aan eene oplosbare enzymachtige smetstof, ofschoon voor deze
laatste veronderstelling bijna elke analogie in de wetenschap ontbreekt’.
Met deze laatste veronderstelling is hij de
eerste onderzoeker ter wereld die het nog
onbekende begrip virus handen en voeten geeft. Mayer is warm, heel warm.
Helaas trekt hij in zijn latere publicaties
– die internationale belangstelling krijgen
omdat ze in het Duits zijn geschreven –
de veiligere conclusie dat de mozaïekziekte wordt veroorzaakt door een bacterie
waarvan de infectieuze vorm nog niet is
geïsoleerd.
Ook Mayers collega Martinus Beijerinck
(1851-1931) die tot 1885 in Wageningen
botanie doceert, werpt zich fanatiek op
de tabaksziekte. Zelfs na zijn benoeming
tot hoogleraar in Delft zet hij zijn proeven

voort en ontdekt dat het sap van zieke
planten ook nog besmettelijk is als het
door een Chamberlandfilter – een ongeglazuurd porseleinen filter dat alle bacteriën zou tegenhouden – is gegaan. Dit
leidt tot zijn klassieke publicatie uit 1898
waarin hij spreekt over een vloeibare levende smetstof (‘contagium vivum fluidum’) en de term ‘virus’ introduceert.
Dan meldt de Rus Iwanowski (1864-1920)
zich met de mededeling dat hij vergelijkbare proeven heeft uitgevoerd en daarover al in 1892 – in het Russisch – heeft
gepubliceerd. Beijerinck toont zich een
heer en erkent de ontdekking van Iwanowski. Jarenlang geldt de Rus als ‘ontdekker van het virus’ en in 1964 wordt hij
zelfs nog geëerd met een postzegel. Volgens recente handboeken is dit toch te
veel eer, aangezien Iwanowski zich net als
Mayer in latere publicaties buitenspel
heeft geplaatst door te stellen dat de ziekte toch veroorzaakt wordt door een bacterie.
Iwanoski en Mayer zijn dan wel geen ontdekkers van het virus, ze worden wel vaak
in één adem genoemd met Beijerinck als
grondleggers van de virologie. En daarom
wordt het 125-jarige bestaan van de virologie in Wageningen al in 2007 gevierd.

WERKPLEK
MARTINA WERKHOVEN

UIT DE HAND GELOPEN VAKANTIEBAAN
‘Ik ben net bezig met een bijscholingscursus’, zegt Martina Werkhoven, wijzend op
haar beeldscherm. Ze is informatiebemiddelaar bij universiteitsbibliotheek de
Leeuwenborch in Wageningen. ‘Ik help
medewerkers en studenten met het zoeken naar literatuur als ze iets niet kunnen
vinden.’
Geboren en getogen in Wageningen vond
Martina op haar achttiende een vakantiebaantje in het Jan Kopshuis, de toenmalige centrale universiteitsbibliotheek. ‘Daar
bleef ik vervolgens plakken.’ Ze deed een
opleiding tot bibliothecaris en bleef er tot
haar 25ste werken. ‘Mijn man ging toen
voor zijn werk naar Curaçao, ik ging met
hem mee.’
Na vijftien jaar keerde het echtpaar terug
en kon Martina in de Leeuwenborch aan
de slag. ‘Ik merkte wel dat er in al die ja-

ren een grote stap was gezet in de automatisering.’ Maar via cursussen was ze
snel weer bij op haar vakgebied. Inmiddels werkt ze zeven jaar in de Leeuwenborch. Nog steeds volgt ze geregeld cursussen. ‘De ontwikkelingen op het gebied
van informatiesystemen gaan heel snel.’
Naast bijscholing en baliewerk vult Martina haar tijd met het ‘linken’ van nieuw
binnengekomen literatuur met de digitale
database. Dit doet ze in een kantoortje
achteraf. ‘Ik vind het lekker daar af en toe
in mijn eentje te werken, zonder veel storende omgevingsgeluiden.’ Dat mensen
dan toch nog geregeld hun hoofd om het
hoekje steken als ze hulp nodig hebben,
vindt ze geen probleem. ‘Ik vind juist de
combinatie van werken met mensen en
het bezig zijn met de actualiteit erg leuk in
mijn werk.’ / Laurien Holtjer
foto Guy Ackermans
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Als we niets doen, zit er in 2048 geen vis meer in de oceanen.
Dat voorspelt een groep wetenschappers deze week in Science.
De onderzoekers veegden verschillende eerdere onderzoeken bij
elkaar en concluderen dat vooral soortenarme ecosystemen
kwetsbaar zijn. Maar zelfs de meest robuuste systemen zullen op
termijn instorten. Wat te doen?

VISSEN WE DE ZEE LEEG?

Dr. Martin Scholten, directeur
Wageningen Imares
‘De kern van de boodschap is dat al
het leven in zee zwaar onder druk
staat, niet alleen commercieel interessante vissoorten. Als we daar
niet serieus aandacht aan besteden
gaat het fout. En we zitten op die
verkeerde weg. Voor visserijbiologen
en andere wetenschappers die zich
met het leven in de zee bezig houden, is dit geen nieuws. Wel nieuw is
de grote aandacht ervoor in de pers.
Je ziet dat het ook bij de redacties
van Nature en Science is doorgedrongen dat het tijd is om de noodklok te luiden. Misschien heeft de
verbeterde samenwerking tussen
zeeonderzoekers daar ook wel toe
bijgedragen.
We weten dat niet alle vis uit de natuur kan komen. Eén van de oplossingen is dus meer kweken. En bedenk: het zijn niet alleen de vissers
die de terugloop veroorzaken. Het
gaat ook om sluipende vervuiling en
de manier waarop wij met de kust
omgaan. Dat is de kraamkamer
voor veel vissen. Maar wij gaan er
vrij ruw mee om. We leggen nieuwe
havens aan, dammen rivieren af.
Dat heeft ook effect.
Naast een goed vlootbeheer moeten we snel gaan werken aan de bescherming van kwetsbare gebieden
en een strenger milieubeleid. Als we
niks doen, komt dit scenario uit.’

‘Als we niks
doen, komt dit
scenario uit’

‘Het kan best
zijn dat we over
een jaar of tien
weer omkomen
in de kabeljauw’

Prof. Marten Scheffer, hoogleraar
Aquatische ecologie:

Dr. Han Lindeboom, directeur
wetenschap van Wageningen
Imares

‘Het sterke is dat de onderzoekers
heel veel verschillende studies
naast elkaar leggen, net als de Millennium Ecosystem Assessment.
‘Het artikel in Science is een bevesDat geeft een breed overzicht. En ze
tiging van dingen die we ook in de
laten ook zien dat ecosystemen zich
Noordzee zien. Zo blijkt dat de biodikunnen herstellen als we als menversiteit bij mijnbouwinstallaties in
sen een stapje terug doen. We kunde Noordzee hoger is dan in gebienen er dus iets aan doen.
den waar gevist wordt, en dat ecoBijzonder is de claim dat een verlies
systemen in beviste gebieden slechaan biodiversiteit een probleem is.
ter functioneren.
Dat is iets wat we altijd al dachten,
Het goede nieuws aan het artikel is Prof. Johan Verreth, hoogleraar
Aquacultuur en visserij
en het is mooi dat daarover nu data
de analyse dat het verlagen van de
op een rijtje zijn gezet. Ook vissers
biodiversiteit een grotere impact
zijn van die biodiversiteit afhankeheeft op het ecosysteem van de zee ‘Nee. De aquacultuur gaat niet alle
lijk. Ik was een maand geleden in
dan het verdwijnen van een soortje. problemen oplossen. Ik verwacht
wel dat tegen 2048 een groot deel
Derk Jan Berends, secretaris van de Hoe meer biodiversiteit het ecosysMaine in de Verenigde Staten, en
van de vis die we eten uit de teelt
Nederlandse Vissersbond
daar hebben ze aan de kust de
teem bevat, des te beter kan dat
hoogste kreeftendichtheid van de
systeem omgaan met stress van vis- komt, maar het zal de visserij niet
helemaal vervangen. De teelt zal
‘Wij kijken vooral lokaal, naar de
wereld. Dat komt doordat grote visserij of klimaatverandering.
zich altijd richten op een beperkt
Noordzee. Daar zie ik in ieder geval De vraag is hoe je een visserij krijgt
sen als de kabeljauw zijn weggevist.
aantal soorten die makkelijk te kwe- Vissers hebben de mazzel dat er nu
de visstanden niet instorten. In de
die duurzaam is vanuit ecologisch
ken zijn en waar een goede markt
Noordzee zijn veel populaties wel
een commercieel interessante soort
perspectief. De manier waarop we
gezond, andere minder, er is geen
zit, maar ze maken zich wel zorgen
met de kokkelvisserij zijn omgegaan voor is. Als je kijkt naar het totale
uniform beeld. Met haring en schel- is typisch een voorbeeld van hoe het palet van zeeorganismen die de
over ziekten.
mensheid eet, zal dat altijd een klei- Er zijn voorbeelden van visserij die
vis gaat het bijvoorbeeld erg goed.
niet moet. De mechanische kokkelEr zijn altijd verschuivingen in een
ingeklapt blijven, zoals de kabelvisserij verbieden, de arbotechnisch ne fractie zijn.
De veehouderij houdt zich eigenlijk
ecosysteem. Ook in het verleden
jauwvisserij in New Foundland, waar
slechte handkokkelvisserij wel toezijn die er geweest.
de kabeljauw compleet verdwenen
staan en zelfs uitbreiden. Beter was maar met drie diersoorten bezig,
koe, varken en kip. Als je ruim reWij doen in ieder geval het maxima- het geweest om mechanische kokis. De algemene theorie is dat je het
kent zijn het er misschien vijftien.
le. Jaar na jaar worden de quota ver- kelvisserij met andere technieken
meeste oogst als je de populatie tot
Vergelijk dat eens met het aantal
kleind, het aantal visdagen is bede helft terug vist. We weten best
beperkt ruimte te geven.
soorten dat wij nu al gebruiken in de ongeveer hoeveel dat is, maar wat
perkt, enzovoort. Het is biologen
Ik denk overigens wel dat de boodvisteelt. Dat zijn er nu al ruim tweevaak ook niet duidelijk wat de oorza- schap begint door te dringen. In
we in het algemeen doen is het afken zijn van teruglopende populahoge kringen wordt al geopperd om honderd. Dat zorgt voor een enorme knijpen van allerlei soorten. En
verdunning van kennis. Ik denk dus daarmee snijden we onszelf in de
ties. Kijk naar de kabeljauw in de
de trawlervisserij wereldwijd te verniet dat we alles op kunnen lossen. vingers.’
zuidelijke Noordzee. We hebben
bieden. Bij die manier van vissen
onze hele vloot afgebouwd, en van- wordt zonder onderscheid vis boven Een grote hobbel is het gebruik van
vismeel en visolie. Dat zijn eindige
gen nog nauwelijks kabeljauw. Toch gehaald.’
grondstoffen die nu in veel teelten
zie je de populatie niet herstellen.
worden gebruikt. Een mogelijkheid
Waar ligt dat dan aan? Wetenschapis om daar veel zuiniger mee om te
pers denken bijvoorbeeld dat de opgaan. Zalmkwekers kunnen bijvoorwarming van de laatste jaren dat
beeld alleen visolie geven in de afdeel van de Noordzee ongeschikt
mestfase, de laatste maand voordat
heeft gemaakt voor de kabeljauw.
de vis wordt verkocht. Dan heb je
Of misschien zwemt er zoveel haring
wel de smaak en de gezonde effecdat de kabeljauw geen kans meer
ten van vis, maar het legt een veel
krijgt.
kleiner beslag op de grondstoffen.’
Ecosystemen zijn erg complex. Wij
hebben de knoppen nog niet gevonden. We praten nu veel over maximum sustainable yield, de maximale opbrengst die een gebied duurzaam op kan leveren, maar ook dat
geeft geen garanties. De ontwikkelingen blijven erg onvoorspelbaar.
Het kan best zijn dat we over een
jaar of tien weer omkomen in de kabeljauw, wie zal het zeggen.’

‘Er wordt al
geopperd om
trawlervisserij
te verbieden’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 7600 AJ Wageningen.

‘Politieke beloften
moeten met een
flinke korrel zout
worden genomen’
HERBARIUM (2)
Ik las in Resource 9 een reactie van
Renaat Van Rompaay op de aankomende opheffing van het Wagenings
herbarium. Ik heb de aanloop tot dit
gebeuren helaas van dichtbij
meegemaakt en wil graag vanuit een
andere gezichtshoek nog twee punten
aan zijn brief toevoegen.
De organisatoren van het Nationaal
Biodiversiteits Centrum (NBC) verhalen
telkens weer over de mooie toekomst
die de diverse op te heffen onderzoeksrichtingen binnen het NCB door Den
Haag beloofd zijn, een toekomst die
binnen de verschillende universiteiten
niet (meer) mogelijk zou zijn. Natuurlijk
zijn dit politieke beloften en het is
bekend dat politieke beloften met een
flinke korrel zout genomen moeten
worden.
De geschiedenis van herbaria die
ingedeeld zijn bij een museum van
natuurlijke historie, neem de musea in
Londen, Parijs of het Smithsonian in
Washington, kunnen hier als voorbeeld
worden genomen. Bij al deze musea
delft botanisch onderzoek het
onderspit in concurrentie met de
zoölogie en publieksfuncties. In Parijs
bijvoorbeeld kan men het grootste
herbarium van de wereld vinden, maar
de staf is daar vandaag een schim van
wat het ooit geweest is. Het ooit
toonaangevende Afrika-onderzoek van
het herbarium in Parijs is totaal
verdampt. Het museum in London is
voor een groot deel veranderd in een
soort biologisch Disneyland, mogelijk
heel leuk en nuttig voor jeugdige
bezoekers maar niet voor de ontslagen
wetenschappers.
Wat mij verbaast is dat de verschillende
universiteiten, en vooral Wageningen,
zich er blijkbaar zo gemakkelijk van
laten overtuigen dat Leiden de plaats
van het gehele NBC moet zijn.
Bezuinigingen zijn duidelijk een prima
middel om de universiteiten over te
halen. Er is echter in het verleden al
vaker door Den Haag gesproken over
opheffen van duplicerende
studierichtingen, en het is wel zeker dat
de richting biologie van Leiden in dat
geval niet opgeheven zal worden. Met
het NBC in Leiden heeft de
biologierichting daar een duidelijke
meerwaarde boven die aan de andere
universiteiten.
Dr. Carel Jongkind, leerstoelgroep
Biosystematiek
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V.D.REDACTIE
OVER ONSZELF
Verschillende lezers hebben de afgelopen
weken verontrustte brieven geschreven
over de positie van Resource. Deze week
kwam bovendien de Rebel Resource uit,
een protestblad van studenten die zich
verzetten tegen twee afspraken die de
raad van bestuur van Wageningen UR met
de Resourceredactie heeft gemaakt. Dat
vraagt om een reactie.
De omstreden afspraken gaan over de
aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van de afdeling communicatie bij de redactievergadering van Resource, en over
het recht van de raad van bestuur om een
artikel over ‘organisatorische ontwikkelingen’ tegen te houden.
De redactie heeft niet het initiatief genomen tot die afspraken. Wij willen een journalistiek en geloofwaardig blad maken.
Beperkingen in onze redactionele vrijhe-

den maken dat moeilijker. Waarom zijn wij
dan toch akkoord gegaan? Wij stonden
deze zomer, na een paar weken praten,
voor een heldere keuze: we maken het
blad onder de nieuwe voorwaarden van
de raad van bestuur, of we maken geen
blad en gaan met zijn allen solliciteren.
Wij hebben voor de eerste optie gekozen.
Voor ons was belangrijk dat we een platform blijven voor opinie en debat over alle
zaken die studenten en medewerkers belangrijk vinden. De afspraken met de raad
van bestuur gaan niet over meningen.
Het ‘veto’ van de raad van bestuur betreft
belangrijke organisatorische besluiten,
zoals reorganisaties en benoemingen. Wb
heeft vorig jaar bijvoorbeeld de benoeming van rector Martin Kropff bekendgemaakt voordat het officiële besluit was
genomen. Dat deden we op basis van be-

trouwbare bronnen rond de benoemingscommissie. Dat zullen we nu waarschijnlijk niet meer doen. Net zoals we met de
bekendmaking van een reorganisatie zullen wachten tot er een formeel plan is.
Wel zijn we vervolgens vrij om er meningen over te verzamelen, en er in commentaren en columns zelf een oordeel over te
vellen.
Belangrijk is ook dat de redactie uiteindelijk beslist wat wél in het blad komt.
De vertegenwoordiger van de afdeling
communicatie kan onderwerpen aandragen tijdens de vergadering, maar uiteindelijk beslist de redactie wat we wel
en niet behandelen. Kritiek op bestuurders gaan we niet uit de weg, en als er
onvrede is over chipknip, huisvesting of
bureaucratie, dan doen we daar iets
mee. / Korné Versluis, hoofdredacteur

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
BRANCHEVERVAGING
We hebben er weer een prachtblad bij.
Ons nieuwe blad heeft een nogal mysterieuze naam Resource/Insite #01. Resource
is Engels, maar wat betekent Insite? Wellicht is dat vreemde woord door de censuur geglipt en iets heeft het te maken
met managers van de Wageningse F-side.
Of is het misschien een poging om via Wageningen de Engelse taal te verrijken. Dat
kan natuurlijk met een universiteit die
aan enige zelfoverschatting leidt.
Er is meer mystiek en duisternis in de
driemaandelijkse periodiek te vinden. Het

blad wordt door onbekenden geschreven.
Soms staat er een foto of een e-mailadres
bij, maar wie de eigenlijke schrijver is blijft
vaag. Hebben bijvoorbeeld Viola Peulen
– wat een beeldige coltrui – en Aalt Dijkhuizen – hij gaat een beetje op Job Cohen
lijken – zichzelf geïnterviewd of heeft een
of andere voorlichter zich als journalist
uitgegeven en daardoor de toch al aanwezige branchevervaging in Wageningen
vergroot?
En waarom is de inhoud zo oorlogszuchtig
en opschepperig? Het lijkt erop dat ons

een militaire operatie te wachten staat,
want het gaat over een marsroute, een
strategisch plan, strategische nieuwbouw
en meer van de termen uit het handboek
van Von Clausewitz. Daarbij komt nog dat
we ook een proeftuin van de wereld gaan
worden, terwijl ik altijd heb gedacht dat
dat de Volksrepubliek is.
Kortom, het nieuwe blad brengt ons in
verwarring. Daarom is het toch beter
een journalist in te huren, want aan
deze branchevervaging heeft niemand
iets. / Kees de Hoog
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‘I grew up with the
sight of snow on
Kilimanjaro – now it’s
gone’ / Photos Nasa

DIJKHUIZEN BEST
Aalt Dijkhuizen is the most influential
economist in the Netherlands, according
to a citation analysis in the periodical
Economische en statistische berichten
(ESB). The publication compiled a new
economists’ top-twenty, based on the ‘hfactor’. An h-factor of 10 means that an
author has ten publications that have
been cited ten or more times. Dijkhuizen
has an h-factor of 21, three times greater
than his nearest competitor, Dick Wittink
(Groningen/Yale). The Director of the
Animal Sciences Group, business
economist Ruud Huirne, is ninth on the
list, with an h-factor of 14. Wageningen
UR is fifth on the list of institutions
compiled by ESB. / KV

INTRANET NEWS
The first news for personnel and students
appeared on the intranet last week. At
present, mostly short notices of an organisational nature can be found on
www.intranet.wur.nl. The current trial
should result in a full virtual workplace –
MySite – by the start of 2007. Everyone
with a WUR-account will be able to make
their own homepage. Project leader Greco
Steenmets: ‘Students also have access,
although most of the news messages
contain information that is more geared
towards personnel. Student news is still
mostly on Eduweb.’ At present, the new
messages are nearly all in Dutch, but from
2007 an increasing amount will also be
available in English. / GvM

WHAT’S ON
Thursday 9 November
11.00 / Theater Adhoc presents
Blueprint. See www.theateradhoc.nl
20.00 / RoomService! Theatre festival.
http://roomservice.hemeltje.org
20.00 / Lecture, State Collapse?
Cracking within or Failing Models by
Martin Doornbos. LA13.
20.30 / Movie W: Va, vis et deviens. See
www.movie-w.nl
23.00 / Post-Introduction Time party for
everyone at student club Ceres.
23.00 / ISOW party at Unitas with Latin,
dance and world music.
Saturday 11 November
23.00 / Hardcore at Unitas, organised by
Core ConneXion.
Sunday 12 November
10.00 / Special Ghanaian service in the
Vredebergkerk, Oosterbeek with
Ghanaian pastor and gospel choir.
Tel. 06-53970484.
15.00 / Documentary We Feed the World,
Heerenstraattheater cinema.
Thursday 16 November
22.00 Open party at KSV International.
23.00/ DJ Sidney Samson plays funky
house at Unitas; afterwards DJ Fuser.

IN THE NEWS
‘PEOPLE HAVE NO IDEA ABOUT CLIMATE CHANGE’
The consequences of global warming are
especially disastrous for Africa, concluded
UNEP, the UN environment organisation,
last Monday at the 12th conference on
climate change in Nairobi. Droughts on
the one hand and flooding on the other
will damage harvests. ‘From the grassroots to the global level, measures should
be taken,’ says Anna Maria Simon, Tanzanian student of Environmental Studies.
‘I was born and raised in the Kilimanjaro
region in Tanzania. As a small girl I was
used to the view of the snow on Kilimanjaro. But nowadays little snow is left. It is
decreasing due to global warming. And
the weather is changing as well in the
region. As it is a high and mountainous
area, the weather used to be pretty cold.
Now it is hot as elsewhere in the country.’
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According to Anna Maria Simon, the
changes due to climate change in her
country are obvious. Apart from the
melting snow and increasing temperatures, droughts are also occurring more
often and rivers that used to run all year
round are now little seasonal streams.
‘Tanzania has hydroelectric power plants
in the river Ruaha in the south. But these
are no longer delivering power because
there is not enough water in the river.’
Anna Maria arrived just this September in
Wageningen to do an MSc in Environmental Studies, after completing her
bachelor’s in Nature Management, and
wants to specialise in environmental
policymaking later on in her study. She
believes global as well as local action
should be taken to reverse global
warming before it’s too late. ‘Even at a
grassroots level things need to be done,
for example reforestation. And in the big
cities awareness should be raised as well.
For example, it is a fashionable desire
among young people in Dar-es-Salaam to
drive a private car of your own. Instead, I
believe a good system of public transport
should be developed.’ The Tanzanian
government is taking measures, Anna
Maria knows. For example it raised the tax
on importing old and polluting cars, and it
lowered the taxes on alternative energy
sources like gas, to discourage the use of
charcoal for cooking which is common in
Tanzania. But also on a global level efforts
should be made, she believes. ‘Countries
should be forced in some way to reduce
their CO2 emissions.’
At the conference on climate change in
Nairobi, industrialised countries were
called upon to contribute more to help
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Anna Maria Simons. / photo GA
Africa to cope with the consequences of
climate change in Africa. But Anna Maria
is not so enthusiastic about this idea. ‘Of
course, highly industrialised countries
produce a lot of CO2. Efforts should be
taken both at a global level and at a local
level, and they should be well
coordinated. But I don’t like the idea of
aid, aid and more aid. It would be better if
industrialised countries like the USA
agreed to stop the emission of CO2. And
developing countries should do
something themselves as well.’
One of the issues that requires attention

in Tanzania is awareness, Anna Maria
believes. ‘Normal people in Tanzania have
no idea about climate change. This is
something that only educated people
know about. But that does not mean that
farmers don’t talk about the changes.
They see that the rain pattern is changing;
that there is more drought. They may not
know about the causes, they may believe
that God got mad with them, but they see
what is happening. I think that an awareness campaign should be organised to
inform the public and to make clear what
people themselves can do to prevent
further climate change.’ / Joris Tielens
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CAREER
Daniela Kessler-Kirchmayr from Austria,
MSc Crop Science, 2001:
‘After graduation I returned to Vienna to finish
my study at the University of Natural Resources
and Applied Life Sciences. Then I attended a pedagogical course for teachers and consultants
in the agricultural business, while doing parttime administration work for training courses.
This resulted in a job at the TÜV Österreich
Akademie, a technical academy, four years ago.

There I coordinate the training of professionals
in environmental care, construction, elevator
technology, and courses for management and
personal skills. I design courses, do marketing
and also course administration. My extensive
education and my broad-ranging interests have
stimulated my career most. From my time in
Wageningen, I value the scientific approach
I learned and that I got to know so many
different people from so many nations.’/ YdH

STUDENTS PUBLISH REBELLIOUS RESOURCE

E’

This week the Wageningen Student
Organisation (WSO) and Progressive
Students’ Fraction (PSF) distributed an
alternative English-language
Wageningen UR newspaper: Rebel
Resource. The students intend to publish
the newspaper every week until
Resource regains its ‘full editorial
independence’.

marriage between WU and DLO research
institutes’.

In their mission statement, the editors of
Rebel Resource demand that the
Executive Board takes responsibility for
the ‘censorship it has imposed’ on
Resource, and that the censorship is
withdrawn. In its present form, Resource
is according to the authors ‘one of the
many unfortunate results of the unhappy

Rebel editor and WSO president, Diederik
van der Loo, is not happy about the state
of affairs. ‘We want independent
reporting on management issues. No one
wants just fair-weather stories; we also
want to read about things that are not
going well. Added to that, the intranet is
not yet functioning properly. They promise

In accordance with the agreements made
with the Executive Board, Resource, the
successor to Wb since August, focuses
more on opinion and background
reporting. In the new setup, intranet is the
first source of organisational news.

something, and immediately start pulling
the rug out from under your feet. We find
this very damaging.’ The students’
initiative is receiving wide support, he
says. ‘All student associations have
indicated that they support our move.’
Head of communication Viola Peulen was
not prepared to comment on the content
of Rebel Resource. ‘We are very surprised
by the initiative, as we already had a
meeting planned for later this month with
the students to discuss their criticism. It
appears there are misunderstandings
about the agreements made concerning
Resource, and we want to set these right
in the meeting.’ / GvM

FLOWERS FROM ‘FAMINE LAND’ ETHIOPIA
Around Addis Ababa, flowers are
booming business. The local authorities
are enthusiastic as is the new Dutch
agriculture council in Ethiopia, and all
parties are seeking support from
Wageningen. Nevertheless, growing
roses in a country where hunger reigns
doesn’t sound entirely logical.
A large amount of the roses traded in the
Netherlands have been coming from
Kenya for a number of years now.
A new development is that Ethiopia is
also an up-and-coming flower exporting
country. In the last three years, seventy
large-scale flower growing businesses
have started, employing some 25
thousand people. After coffee and meat,

flowers are now Ethiopia’s third export
product.
The Dutch ministry of agriculture has
supported this development by setting up
a new agriculture council in Ethiopia. The
Ethiopian government is supporting
flower production by making land
available for greenhouses, lowering taxes
on foreign investments and offering
subsidies for transporting flowers by air.
Dutch and Ethiopian companies are very
willing to invest in new flower cultivation
companies in Ethiopia.
Last Monday an Ethiopian delegation
visited Wageningen UR. Delegates from
the ministries of trade and agriculture, a

university dean and a representative of
the Ethiopian flower growers’ organisation
heard about research that Wageningen
UR plans to do and training that
Wageningen International will be giving.
There will be courses on cultivation, but
also on business management and
European quality standards. Many buyers
require that their suppliers comply with a
social code of conduct, and businesses
need to learn what that entails. In
addition, research is planned on
sustainable use of water, and ecological
management of disease and pests in
flower growing.

about the opportunities that flower
growing offers Ethiopia. But doesn’t
lucrative cultivation of flowers reduce the
amount of food crops grown, which a poor
country like Ethiopia badly needs? ‘Our
problem is how to get rid of the image that
we are a famine-ridden country,’
responded the representative from the
Ethiopian ministry of agriculture.
According to the delegates, Ethiopia
grows enough food. The biggest problem
is that people do not have enough
purchasing power. As flower growing
provides many people with jobs that pay
better than agricultural work, they regard
flower growing as a solution. / JT

The delegation was very enthusiastic
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CHEERS/ The Wine Committee of the Wageningen Student Union (WSO) organised a wine tasting evening last week Thursday. Eighteen interested students tasted two French white
wines and three red ones. The appraisal was based on colour, smell and, of course, taste. ‘None of the wines was marked as top quality, but they were all tasty,’ said WSO board member
Charlotte van Erp Taalman Kip. At least tasty enough to swallow, apparently, as the bucket provided for spitting out the wine remained as good as empty. / LH, Photo Martijn Weterings
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Circa zestig Australische koeien krijgen
dagelijks een portie fruitige wijn omdat
de Japanse kok Akio Yamamoto graag
levend gemarineerd vlees gebruikt.
Min of meer gelijktijdig werd bekend
gemaakt dat een tweejarige Australische
koe na een ongeluk een kunstbeen heeft
gekregen. De prothese is gemaakt van
hout en glasvezel en functioneert
opvallend goed. Het is ons helaas nog
niet duidelijk of de twee berichten
verband met elkaar houden.

Aziatische olifanten kunnen zichzelf in de
spiegel herkennen. Dat concluderen
ethologen. Ze hingen een spiegel op in
het verblijf van Maxine, Patty en Happy in
de dierentuin van de Bronx. Het was
Happy die het witte kruis boven haar
linkeroog herhaaldelijk aanraakte met
haar slurf. We verwelkomen de olifant in
het rijtje dolfijnen, mensapen en
mensen, maar waarschuwen alvast dat
regelmatige confrontatie met spiegels
weinig gelukt brengt.

>

VAN GRIEKSE TRAGEDIES TOT DE JANTJES
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Donkerrood tapijt, fluwelen gordijnen,
diepe fauteuilles, grote spiegels.
Studentenvereniging Ceres was zaterdag
voor één dag omgetoverd tot een
theaterzaal uit 1906, het jaar waarin de
Wageningse Studenten Toneel
Vereeniging (WSTV) werd opgericht.
Hoeveel toneelstukken er in die honderd
jaar zijn opgevoerd is onbekend. Maar het
zijn er veel. ‘De eerste was in 1907. Een
stuk van Frederik van Eeden, gevolgd
door Von Schönthau. Niet alle leden waren enthousiast. Sommigen vonden het
spel en de decors te amateuristisch’, vertelt Willem Selen, lid van de WSTV Pierrot
et Colombine. ‘In de jaren twintig, de crisisjaren, is er een keer niet gespeeld door
geldgebrek, en in de Tweede Wereldoorlog was Ceres dicht. Maar in de jaren zeventig speelden ze zelfs meerdere stukken per jaar. Experimenteel theater, veel
eenakters. In die periode speelden en regisseerden de studenten zelf.’
Doorgaans had de toneelvereniging echter een professionele regisseur van buiten. In 1928 kwam Adriaan Hooykaas, die
dertig jaar bleef. Kunstenaar Eppo Doeve,
die onder andere tekende voor Elsevier,
bouwde jarenlang de decors. En door de
contacten met de toneelopleiding in Arnhem heeft ook regisseur Gerardjan Rijnders, van onder meer Toneelgroep Am-
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Op deze foto uit 1934 speelt de WSTV het stuk Le figurant de la Gaîté. / foto Ceres
sterdam, aan het begin van zijn carrière
nog twee jaar op Ceres gewerkt.
Met de fusie van het mannelijke en vrouwelijke studentencorps tot WSV Ceres in
1970, werd de naam van de toneelvereniging uitgebreid met Pierrot et Columbine.

Momenteel heeft de vereniging vijftig leden, van wie iets minder dan de helft echt
actief zijn.
De stukken van de laatste jaren variëren
nogal, vertelt Emilie Theunissen, oud-Cereslid en betrokken bij de lustrumfestivi-

teiten. Griekse tragedies, Popcorn van
Ben Elton, absurdistisch theater van Alex
van Warmendam, de Jantjes en een stuk
van Agatha Christie somt ze op. ‘Ieder bestuur wil weer iets anders, iets nieuws
doen.’ / YdH

VINCENT IS VET
Een minuscuul blauw autootje rijdt door
een lieflijk landschap. Het is Vincent the
Vet, op weg om het leven van dieren en
hun tobberige eigenaren te veraangenamen. Studenten Diermanagement van
Van Hall Larenstein in Leeuwarden
bedachten de cases voor het educatieve
computerspel voor vmbo-leerlingen,
waarin Vincent de hoofdrol speelt.

ESTAFETTE/

Het Nederlands studentenkampioenschap Ekiden, een
estafetteloop over 42,195 kilometer, is voor de derde keer op rij gewonnen door
een team van de Wageningse studentenatletiekvereniging Tartlétos (foto). Ekiden
is een Japanse estafetteloop waarbij een team van zes personen een marathon
aflegt en steeds een sjerp, de tasuki, overdraagt. Lonneke Janssen-Duijghuijsen,
Ivo Lustenhouwer, Esther Swart, Jan Roos, Marloes van Loon en Jorieke Castelein
brachten de sjerp het snelst naar de finish. De NSK Ekiden vond zondag 5
november plaats in Amstelveen. / YdH, foto Tartlétos

Moeten de teennagels van een varkentje
geknipt worden? Vraag het Vincent. Deze
schapen hebben een blauwe tong - hoe
kan dat nou? Vincent the Vet legt het allemaal uit. Maar voordat Vincent zijn weetjes rondstrooit worden de dierhouders
eerst, aan de hand van zes vragen, getest
op wat ze al weten. Case afgehandeld?
Punten gescoord? Daar gaat het autootje
weer, op naar de volgende missie.
‘Dit had ik op de middelbare school ook
wel willen doen’, zucht Ralph Frissen bij
het bekijken van de ruwe versie. Ralph is
één van de studenten die de vijftig cases
voor het computerspel hebben bedacht
en uitgewerkt. Elke case heeft een eigen
symbool dat ergens op de plattegrond te
vinden is. De vmbo-leerlingen moeten zelf
de kortste route langs de opgegeven
cases bepalen. ‘Om te voorkomen dat het
in een racespelletje ontaardt, kunnen zij
punten verdienen met de vragen’, licht
projectcoördinator Hendrik Boekhoud toe.
‘Punten en snelheid bepalen de eindsco-

re.’ In het begin zal het spelelement de
boventoon voeren, verwacht Boekhoud,
maar uiteindelijk gaat het er om de interesse van de jongeren te wekken voor de
wijze waarop je met dieren omgaat.
Hans Hopster, lector Dierwelzijn aan Van
Hall Larenstein kreeg het idee voor het interactieve spel toen hij thuis op de computer Kolonisten van Catan speelde. De opzet van het populaire computerspel leek
hem bij uitstek geschikt als onderwijsinstrument om gezondheid en welzijn van
dieren bij scholieren onder de aandacht
te brengen. Boekhoud gaf het concept
vervolgens vorm en charterde een paar
collega-docenten, onder wie tekenaar Derek Kuipers, om het spel low budget te
gaan maken.
‘We hebben bij elke case Derek ook een
voorstel gedaan voor het plaatje’, vertelt
studente Susan Megens. In de ruwe versie mist ze rond de schapenkoppen nog
de zwerm knutten, die blauwtong overbrengen. Kuipers belooft het recht te zetten.
Om zeker te zijn dat de vragen en de teksten aansluiten bij het niveau van de
vmbo-doelgroep is aan docenten van het
AOC in Leeuwarden gevraagd de cases te
beoordelen. ‘Zij kennen ten slotte de mensen voor wie we het maken.’
Een uitgever van lesmateriaal brengt het
spel naar verwachting begin volgend jaar
op de markt. / WB
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EM, het magazine van de Erasmus Universiteit, sluit na acht weken de discussie over
escortbureau Society Service, opgezet door
oud-studente Zoë Vialet (foto). Vialet is boos
over het woord ‘vernederend’ in de brief van
een docent praktische filosofie. ‘Dat kan
nooit van toepassing zijn op activiteiten die
volwassen mensen op vrijwillige basis met
elkaar aangaan. Vernederend is het pas om
les te moeten krijgen van een betweter die de eerste beginselen van zorgvuldig
analyseren en betogen niet beheerst.

De Amerikaanse site PipeLineNews,
gespecialiseerd in nieuws over radicale
moslims, heeft deze week een verhaal
over politieke moorden in Nederland. De
auteurs voeren uiteraard ook Volkert van
der G. op. Ze weten te melden dat hij in
Wageningen – ‘a suburb of The Hague’ –
de lokale partij Koevoet heeft opgericht.
Bij de verkiezingen van 1990 kreeg die
welgeteld 202 stemmen. Vandaar dat we
er nog nooit van hadden gehoord.

BOER MARTIJN KIEST
WAGENINGSE STUDENTE
Het duurde negen afleveringen, maar
afgelopen zondag wist heel Nederland
het: boer Martijn is gevallen voor
Marlies van Zeeland. De Wageningse
studente Bedrijfs- en consumentenwetenschappen doet mee aan de
populaire televisieserie Boer zoekt
vrouw.
In dit KRO-programma gingen tien boeren
op zoek naar een partner. Vriendinnen
van Marlies vonden Martijn wel een ‘gezellige, stoere boer’ en stuurden namens
haar een brief. In tien afleveringen kon iedereen zien hoe Marlies 170 concurrentes versloeg en uiteindelijk over bleef met
vrouw nummer twee, Bibi.
Welke van de twee Martijn zou kiezen,

RESOURCE #10

bleef, in tegenstelling tot bij enkele
andere deelnemende boeren, spannend
tot het eind. Zeker na een periode van
twijfels over Martijn als mogelijke liefde,
verwachtte Marlies geen kans te maken.
Maar hij dacht daar anders over en
stuurde Bibi naar huis met het argument:
‘Marlies heeft meer gevoel voor de boerderij.’
Of Marlies de match en het boerenleven
ook ziet zitten, is niet bekend. Zolang de
serie nog wordt uitgezonden, mag zij van
de KRO niets zeggen over haar tv-optreden en het verdere verloop. Aanstaande
zondag, 12 november, is om kwart over
acht op Nederland 1 te zien of Martijn
in de smaak valt bij de ouders van Marlies. / LH
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SNORKELEN ROND
COCONUT ISLAND
Lian Zigterman koos als student Kust- en
zeemanagement aan Van Hall Larenstein
in Leeuwarden voor een uitstapje naar de
tropische zeeën rond Coconut Island,
Hawaï.
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’Terwijl Wageningen er alles aan doet om
van haar landbouwimago af te komen,
koestert Twente juist de boerenafkomst.
Het college van bestuur van de
Universiteit Twente heeft besloten het
gastenrestaurant dat nu nog Faculty Club
heet, om te dopen tot de Boerderij. Wij
hopen dat het Forum uiteindelijk in de
volksmond ook gewoon de Farm gaat
heten. / GvM

Marlies en Martijn. / foto KRO
(INGEZONDEN MEDEDELING)

‘Mijn medestudent Casper Lazet en ik wilden ons wat meer verdiepen in mariene
biologie en Hawaï is natuurlijk een mooie
plek om dat te doen. We zaten op Coconut Island waar onderzoekers zitten van
de universiteit van Hawaï. We hebben aan
heel veel verschillende onderzoeken
meegewerkt. Natuurlijk ook onderzoek in
zee, naar verbleking van koraal. Daarvoor
moesten we snorkelen. Jammer genoeg
mochten we niet duiken, daar heb je een
speciaal onderzoeksbrevet voor nodig.
Maar snorkelend lukte het onderzoek ook
goed en dat was ook heel leuk. We labelden de eerste keer stukken koraal en
zochten die daarna regelmatig op om te
kijken of ze verbleekt waren. Dat is een
eerste teken dat het koraal afsterft.
Verder hebben we echt aan van alles
meegewerkt. Er waren bijvoorbeeld haaien in een bassin waar een soort zender
ingebracht was die de zuurgraad in de
maag meet. Die moesten opnieuw ingebracht worden. Casper heeft toen in het
water gestaan om de haaien vast te houden. Ik heb alleen vanaf de zijkant aanwijzing gegeven, en dat vond ik wel prima eigenlijk.
We hebben ook onderzoek naar koraalziektes gedaan in het laboratorium. En we

hebben gekeken naar parasieten bij
vissen. Daarvoor moesten we onder de
microscoop bekijken welke parasiet bij
welke vis veel voorkomt. Uiteindelijk wordt
onderzocht of dat iets met het voedselpatroon van de vissen te maken heeft.
Onze dagindeling was heel flexibel. Soms
begonnen we pas om elf uur, maar dan
gingen we ook door tot acht uur ’s avonds.
En we gingen ook wel eens kijken naar de
zogenaamde spawning van het koraal.
Dan laten ze ’s nachts hun eieren en
zaadjes tegelijk los in het water. Dat werd
dan voor onderzoek opgevangen. Je bent
dan ook midden in de nacht bezig, maar
eigenlijk voelde het toch allemaal niet
echt als werk. Het was gewoon leuk.
In het weekend konden we van het eiland
af, naar het stadje Waikiki. We hebben
daar ook veel mensen ontmoet en gefeest. En we hebben in onze vrije tijd toch
nog gedoken, dat was wel leuk. Geen
haaien gezien, maar dat was al gebeurd
tijdens het snorkelen. Kwam er opeens
een hamerhaai langs zwemmen. Toen
hebben we maar ons bootje opgezocht.
Wat heel interessant was en goed bij onze
opleiding past, was het overleg van een
managementbureau dat we hebben bijgewoond. Bij zo’n overleg wordt onderzoeksgeld verdeeld. Dat is iets waar ik
me na mijn studie mee bezig wil houden:
het contact tussen managers en onderzoekers. En ik weet nu een beetje hoe het
er in het mariene onderzoek aan toe
gaat.’ / Koen Moons
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VOOR JE MOOISTE FOTO, JE EERSTE VERHAAL, JE EIGEN CARTOON
Derdejaars student Biologie Björn van Loon heeft
veel over voor zijn hobby.
Op zaterdag 7 oktober was
hij ‘s morgens om kwart
over acht al onderweg
naar Scheveningen om
daar het duingebied te
fotograferen. ‘Dat deze
foto zo mooi is geworden
is eigenlijk per ongeluk
gebeurd’, mailt hij. ‘Ik
maak vooral foto’s van
natuur, maar ik moest op
Ede-Wageningen op mijn
trein wachten. Omdat ik
niets anders bij me had
dan een camera ben ik
wat gaan experimenteren.
De mensen op het perron
dachten waarschijnlijk dat
ik gewoon een treinengek
was.’ Björn stuurde de foto
in voor Prikbord ‘omdat
heel veel studenten van
Wageningen UR hier vaak
komen, maar waarschijnlijk nog nooit hebben
gezien dat het een mooi
stationnetje kan zijn.’/ LdK

GESNAPT

NICOLETTE

CURRICULUM VITAE
Geachte heer/mevrouw, via deze brief wil
ik laten weten hoe graag ik stage wil lopen
bij uw bedrijf.
Al enige tijd ben ik bezig met het bedenken
van allerlei kwaliteiten waar u ook maar
enigszins in geïnteresseerd zou kunnen
zijn. Maar hoe meer ik op zoek ga naar de
diepgang, hoe meer ik erachter kom dat ik
het beter oppervlakkiger kan houden.
Ik studeer Milieukunde in Wageningen en
spreek Spaans, net als iedereen die ik ken.

WIE?
Louise Nuijens, student Meteorologie aan Wageningen Universiteit rekt maandag in de avondschemering haar benenspieren bij Dijkgraaf.
LEKKER GEREND?
‘Ik heb denk ik drie kwartier gelopen. Dat doe ik
ongeveer twee keer per week, sinds een jaar of
twee. Eerst wilde ik mijn conditie op peil brengen, maar de laatste tijd is het vooral om tussen
mijn afstudeervakken door lekker buiten te ontspannen. Vandaag heb ik het laatste stuk van
het verslag van mijn kleine afstudeervak
geschreven.’
MUZIEKJE ERBIJ?
Ze schuift de linkermouw van haar T-shirt omhoog. ‘Een iPod, met speciale renmuziek. Dat is
eigenlijk alles wat een beat heeft. Alleen heb ik
vandaag met rustiger nummers gelopen.’ / YdH

De afgelopen twee jaar heb ik geen academische prestaties van formaat geleverd.
Ik heb wel op internationaal niveau gerugbyd. Hoewel dit van enig doorzettingsvermogen getuigt, ben ik mij ervan bewust
dat dit verder totaal niet aansluit bij de
wereldverbeterende en pacifistische idealen van uw bedrijf.
Op uw website geeft u aan dat u op zoekt
bent naar stagiaires die vooruitstrevend
en getalenteerd zijn, en die u op de hoogte brengen van de laatste academische
ontwikkelingen. Hoewel ik mezelf erg
vooruitstrevend en redelijk getalenteerd
vind, kan ik niet aantonen dat dit ook echt
het geval is. Van de laatste academische
ontwikkelingen heb ik geen benul.
Ik heb tijdens mijn studententijd in vele
commissies gezeten. Een stuk of twintig.
Getuigt dit van grote betrokkenheid, of
kan ik gewoon niet kiezen?

Trouwens, een betaalde bijbaan heb ik
nooit gehad. Geen structurele in elk geval.
Of wilt u horen over al die keren dat ik tegels heb gestapeld in de jaarbeurs, aardbeien uitgedeeld heb op een tennistoernooi of een schilderworkshop heb gegeven? Het afgelopen jaar heeft iemand wel
mijn schrijftalent ontdekt, dus over de
vórm van eventuele verslagen hoeft u zich
geen zorgen te maken.
Graag zou ik fulltime aan de slag gaan,
ondanks het feit dat ik veel mensen zie instorten door een veertigurige werkweek.
Ik ben niet stressbestendiger dan zij, dus
eigenlijk wil ik het tegen beter weten in.
Kortom, ik ben een enthousiaste,
betrokken, dynamische en een beetje
onzekere jonge vrouw die hoopt dat de
gaten in haar cv in het niet zullen vallen
bij haar eerlijkheid. Met vriendelijke
groet, Nicolette Meerstadt

