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Zin om eens iets geks te gaan doen?
Ren dan met zijn zessen in estafettevorm zo hard mogelijk een keer
de trappen van Forum op en neer.

Je moet wel geld meenemen, want
de Huzestafette waar het hier over
gaat, is een sponsorloop. Brein
achter dit evenement dat op donderdagavond 28 maart plaatsvindt
zijn de negen Wageningers die dit
jaar meedoen aan Alpe d’Huzes,
het megasponsorfestijn tegen kanker. De estafetterace is het sportieve deel van een avondvullend programma, waarin naast de trappenloop ook ruimte is voor lezingen,

studentenactiviteiten als overallhangen en koemelken, een buffet
en een loterij. De negen deelnemers van Wageningen UR aan Alpe
d’HuZes zijn verdeeld over twee
ploegen: BIG Challenge en Head
over Wheels. Het evenement in Forum is een gezamenlijke sponsoractie. De trappenloop is nieuw.
Teams van zes personen lopen in
estafette de 160 treden van het
acht verdiepingen tellende gebouw

op en af. Inleggeld per team: 66 euro (of meer). Voor het goede doel
en inclusief eten en drinken. De
snelste vier teams mogen in de ﬁnale nog een keer traplopen. Voor
de snelste ploeg liggen kaartjes
voor de befaamde Zwarte Cross in
de Achterhoek klaar. Lezingen van
Ellen Kampman (hoogleraar voeding en kanker) en Coen van Veenendaal (oprichter Alpe d’HuZes)
omlijsten het geheel. 5.
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De man uit Renkum die vorig jaar februari probeerde een Wageningse studente te
verkrachten moet twee jaar de cel in, eiste het openbaar ministerie vorige week
in Arnhem. Dat meldt De Gelderlander.
Na een feestje ﬁetste de studente terug
naar huis. Op de Ritzema Bosweg trok
een man haar van de ﬁets. Hij sleurde
haar de struiken in en probeerde haar te
verkrachten. Het meisje verzette zich en
wist op de ﬁets te ontsnappen. Op haar
jas is DNA van de man aangetroﬀen. De
man is zwakbegaafd en heeft eerder zedenmisdrijven gepleegd. De uitspraak
volgt volgende week. GvC
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Wageningen is de op een na belangrijkste stad ter wereld voor de productie van
nieuwe biotechnologische kennis. Dat
stellen twee Utrechtse onderzoekers, die
de publicaties in drie belangrijke biotechtijdschriften telden tussen 1986 en
2008. Daarmee stelden ze de concurrentiekracht van kennisregio’s vast. De on-

derzoekers zien een sterke opkomst van
Aziatische steden bij de ontwikkeling
van biotechnologische kennis en een afnemend belang van Europese en Amerikaanse steden, maar Wageningen blijkt
een stabiele groeier. Alleen het Amerikaanse Cambridge, waar MIT zetelt, produceerde de afgelopen 20 jaar meer
nieuwe biotechnologische kennis. Wageningen laat steden als Londen, Seoel, Tokio en Zurich achter zich. AS
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De Maastrichtse hoogleraar Onno van
Schayk krijgt steun van vakgenoten. In
een open brief nemen 27 hoogleraren het
op voor Van Schayk, die onder vuur
kwam te liggen omdat hij getuige zegt te
zijn geweest van een wonder. De Wageningse bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte Henk Jochemsen staat
op de lijst van ondertekenaars. ‘We zijn
verontrust dat het volgens sommige
mensen blijkbaar niet is toegestaan dat
een wetenschapper in een persoonlijk
verhaal zijn opinie geeft naar aanleiding
van zijn eigen ervaringen,’ stellen de 27
hoogleraren. Van Schayck kwam in opspraak na zijn uitspraken over het wonder dat hij meemaakte: een been dat te
kort was, groeide aan na gebed. Zijn uitspraken leidden tot protest. Inmiddels is
Van Schayck teruggetreden als directeur
van het Maastrichtse onderzoeksinstituut Caphri. +2355
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Nederland is voor de derde maal op rij in een recessie beland, blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Economen spreken van
een triple dip en buitelen over elkaar met analyses. Somberheid regeert. Het zit vooral tussen de oren, is de meest
gehoorde conclusie. Als het vertrouwen in de economie
terugkeert, komt het allemaal als vanzelf weer goed. We
gaan dan meer consumeren, wat leidt tot meer productie
en herstel van de werkgelegenheid. En tegelijkertijd: grote
bedrijven smelten samen tot nog grotere bedrijven. Stallen worden megastallen. Ik lees over een megabedrijf in
Rusland dat onlangs de varkensproductie heeft opgevoerd
tot 180.000 ton levend gewicht per jaar (in zulke termen
worden gesproken).
Small is beautiful luidt de titel van een boek van de Brits
Econoom Ernst Friedrich Schumacher uit 1973. Hou het
klein. Eén jaar na publicatie van het rapport van de Club
van Rome, nu veertig jaar geleden. In al die tijd heeft geen
econoom mij kunnen uitleggen wat er mis is met de opvattingen in deze studies.
De voorbije weken word ik ‘s ochtends wakker met ﬂarden
van een droom, telkens dezelfde droom. Ik ben een krijger en sta op wacht bij de toegangspoort van een stad. Op
de vlakte buiten de muren ontwaar ik een gigantisch
paard. Een groep burgers krioelt rondom het houten gevaarte. Met man en macht proberen de mensen het bovenmaatse geval de stad binnen te trekken. Op de ﬂank
van het paard prijken Griekse letters, maar het lukt me
niet die te lezen. Tot vandaag, als de letters opeens een
woord vormen: alt¡f  -RRS6FKDPLQ«H
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