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Wageningen heeft de op een na
beste landbouwuniversiteit ter wereld, blijkt uit de QS World Universities Ranking. Alleen het Amerikaanse UC Davis heeft een betere
landbouwfaculteit. De Wageningse

milieuwetenschappen staan op
plek 10 van de wereld.
Het Britse QS (Quacquarelli Symonds) maakt sinds 2004 ranglijsten van de beste universiteiten,
aanvankelijk samen met Times Higher Education. Dit jaar presenteerde QS voor het eerst een ranglijst van universiteiten op het gebied van agriculture & forestry. Wageningen eindigt als tweede, vóór
een serie Amerikaanse universiteiten als Cornell. QS baseert de rang-

lijst op een reputatiescore onder
wetenschappers en werkgevers, de
hoeveelheid citaties per artikel, de
onderwijscapaciteit en het internationale gehalte van de instelling.
Enkele jaren geleden stond Wageningen ook in de top 3 van landbouwuniversiteiten bij een ranking
in Taiwan, maar in de wereld van
de ranking agencies wordt het oordeel van QS hoger aangeslagen.
De QS ranking leidde tot mooie
reclame voor de Wageningse oplei-

dingen Agrotechnologie en Milieuwetenschappen, omdat dagblad
Spits de ranglijst abusievelijk aanzag voor een onderwijslijst en andere media dit overnamen. ‘Ik
kom mijn opleiding niet tegen in
de ranglijst’, zegt course director
Jan Willem Hofstee van Agrotechnologie. ‘De score geldt voor alle
agro- en voedingswetenschappen
te samen. Maar ik heb niet de behoefte gevoeld om dit recht te zetten in de media.’ AS
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Er komt mogelijk een stembureau op de
campus. De gemeente Wageningen gaat
daarover in gesprek met Wageningen UR.
De eerstvolgende verkiezingen zijn die
voor de gemeenteraad op 19 maart
volgend jaar. Het verzoek om een
stembureau komt van D66. Een
stembureau op het werk maakt het
volgens de democraten voor veel
werknemers van Wageningen UR
makkelijker om hun stem uit te brengen.
Het nieuwe stembureau komt in de
plaats van het stembureau bij
studentenﬂat Dijkgraaf. RK

zou een van de blikvangers van Orion
worden. Maar het beschikbare budget
was volgens Driesse lager dan de prijs
van laagste aanbieder. Sponsors of
subsidiegevers moeten de tuin nu
redden. Studievereniging Sylvatica heeft
een boom aangeboden, maar dat aanbod
is eerder afgewezen omdat het
onderhoud te duur zou zijn. Het
geplande groen op de begane grond voor
het café gaat wel door. Aan de
achterzijde van de steigerhouten
banken, op de vloer van
rubbergranulaat, komen plantenbakken.
RK
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De daktuin met bomen op de derde
verdieping van Orion komt er voorlopig
even niet. ‘Er is op dit moment geen
budget voor’, bevestigt bouwpastoor Jan
Driesse. De tuin op de derde verdieping

De Raad van Toezicht heeft in april een
selectiecommissie benoemd voor de
(her)benoeming van de bestuursleden
Martin Kropﬀ (rector) en Tijs Breukink
(ﬁnanciën en bedrijfsvoering). Hun
termijnen lopen op 1 oktober af. De
commissie bestaat uit Margreeth de
Boer, Job Cohen, Harm Evert Waalkens en
- voor de herbenoeming van Tijs
Breukink - ﬁnancieel deskundige Berry
Marttin. Formeel kunnen beide
bestuursleden nog vervangen worden,
maar in een brief van 26 april aan de
medezeggenschap blijkt dat de
toezichthouders uitgaan van
herbenoeming. In januari liet
toezichthouder Margreeth de Boer al
weten dat ze geen reden heeft om uit te
zien naar andere kandidaten. GvC
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Deze maand komen de acht poollanden in de Arctische
Raad bijeen om te praten over de toekomst van de Noordpool. Steeds meer landen hunkeren naar zeggenschap
over het gebied en denken zo een graantje te kunnen meepikken als het gaat om de exploitatie ervan, bijvoorbeeld
van de bodemschatten. Wie mogen meepraten, van wie is
de smeltende ijskap eigenlijk?
Eigendom en bezit, het zijn onderwerpen die de gemoederen al lang bezighouden. Thomas van Aquino stelde in de
dertiende eeuw dat particulier eigendom een verantwoordelijkheid met zich meebrengt, een zorg garandeert. Gemeenschappelijk bezit leidt gemakkelijk tot misbruik en
uitputting, een proces dat later de Tragedy of the commons
is gaan heten. Denk aan de overbevissing van oceanen en
de vervuiling van lucht. De Engelse ﬁlosoof John Locke
(1632-1704) verbond het begrip eigendom aan arbeid. Hij
stelde dat God de wereld aan de mens heeft gegeven in gemeenschap, maar het werk dat hij met zijn handen verricht is van hem. Met andere woorden: een boom is van iedereen, maar maak je er een tafel van, dan is die van jou.
Al deze theorieën ten spijt gaan mijn gedachten toch vooral uit naar de beroemde rede van Chief Seattle uit 1854.
Hoezo eigendom, hoezo bezit? Zijn toespraak was een reactie op de vraag van de Amerikaanse regering om het
land van de Duwanish-indianen te kopen. Maar kan dat
wel? hield Seattle zijn blanke toehoorders voor. Als wij zelf
de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet
kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Hebben
we dan niets geleerd? -RRS6FKDPLQ«H
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