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elektromagnetische straling
zou ‘gesloten boek’ zijn.
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serieuze wetenschapper.’

Opnieuw zet de Vereniging tegen
de Kwakzalverij (VtdK) Wageningen UR in de schijnwerpers. Op de
nominatielijst van de Meester Kackadorisprijs, voor diegene die de

kwakzalverij afgelopen jaar het
meest bevorderde, prijkt hoogleraar Celbiologie en immunologie
Huub Savelkoul. Hij vindt de nominatie ‘een belediging’ en wil
niet inhoudelijk reageren.
Savelkoul onderzoekt de invloed van elektromagnetische velden op het immuunsysteem. ‘Voor
deze invloed zijn geen plausibele
hypothesen en de meeste mensen
in het vakgebied vinden het een gesloten boek,’ zegt Cees Renckens,

uit de VtdK-prijsjury. ‘Met zijn onderzoek prolongeert Savelkoul de
onzekerheid.’ Hij doelt hierbij op
patiënten die hun onverklaarde
klachten aan elektromagnetische
straling wijten. De nominatie richt
zich alleen op de aard van het onderzoek, niet de kwaliteit.
Bovendien geeft Savelkoul
lezingen op bijeenkomsten van
pseudowetenschappers. Renckens:
‘Daar hoort een man van zijn statuur niet thuis. Hij verleent ze legi-

timiteit.’ Komende 17 november
spreekt Savelkoul op de scholingsdag van de omstreden vereniging
Kritisch Prikken.
De nominatie is Savelkoul zelf
in het verkeerde keelgat geschoten. Aan de telefoon reageert hij
met ingehouden woede: ‘Ik ben
een serieuze wetenschapper en ik
herken me hier absoluut niet in. Ik
wil hier dan ook niet mee vereenzelvigd worden.’ RR
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>> BEZORGING

Resource op de mat
Nederlandse studentenhuizen en -ﬂats
blijven Resource gewoon op de mat
thuisbezorgd krijgen. Een eerder aangekondigd besluit om daarmee te stoppen
is teruggedraaid. In Resource van 30 augustus stond vermeld dat het magazine
niet langer bezorgd zou worden in de Nederlandse studentenﬂats en -huizen in
Wageningen. De maatregel was een bezuiniging als gevolg van teruglopende
advertentie-inkomsten. De aankondiging
veroorzaakte echter zoveel zorgelijke reacties dat uitgever en hoofdredacteur op
het besluit zijn teruggekomen. Er wordt
nog bekeken hoe de noodzakelijke besparing op een andere manier bereikt
kan worden. RR

>>LSVB

Checkjekamer.nl
Staan er ﬁetsen en lege ﬂessen voor de
nooduitgang? Betaal je honderden euro’s
huur voor een bezemkast? De Landelijke

Studenten Vakbond is begonnen aan de
jaarlijkse check-je-kamertour. De komende tijd trekt de LSVb door het land met
een kleine, nagebouwde studentenkamer
om aandacht te vragen voor brandveiligheid en redelijke huurprijzen. Op checkjekamer.nl kunnen studenten erachter
komen of hun huis wel brandveilig is.
Zetten de bewoners elektrische apparaten uit als ze niet gebruikt worden of
staan ze op stand-by? Wat voor soort
blusmateriaal is er in huis? Ook kunnen
ze controleren of ze niet te veel huur betalen gegeven de oppervlakte. HOP

>>HALBEHEFFING

Geen boete voor AID-bestuur
Ondanks gemor in de Tweede Kamer is
hij er echt door: de langstudeerboete.
Maar in Wageningen is er een uitzondering. Studenten die een jaar in het AIDbestuur zitten, hoeven de langstudeerboete niet te betalen wanneer hun AIDwerk leidt tot studievertraging. Daarmee
zijn ze de enige groep studentbestuurders die voor de maatregel gecompenseerd wordt, bevestigt beleidsmedewerker Liesbeth van der Linden. ‘De leden
van het AID-bestuur werken in opdracht
van de Raad van Bestuur. Ook onder de
langstudeerboete moeten voldoende
mensen bereid gevonden worden om de
klus te klaren.’ Buiten het AID-bestuur
zijn er nog twee groepen studenten die
in aanmerkingen kunnen komen voor een
compensatie van de langstudeerboete:
studenten die een tweejarige master sociale wetenschappen volgen en studenten bij wie de studievertraging het gevolg is van overmacht, zoals ziekte, een
handicap of bijzondere familieomstandigheden. RG

SCHAMINÉE <<
Eerlijke landbouw
Na de hectiek van de voorbije weken, met fel betwiste uitspraken van Aalt Dijkhuizen tijdens de opening van het
academisch jaar en de Tweede Kamerverkiezingen lijken
de rookpluimen weer wat opgetrokken. Wie wordt minister van Landbouw, waar komt Natuur? ‘Het heeft me verbaasd hoeveel moeite we hebben om in discussies feiten
te gebruiken in plaats van emoties, zelfs door wetenschappers,’ laat Dijkhuizen in een reactie weten. Maar wat zijn
feiten, wat zijn emoties?
Samen met het opraken van onze grondstoffen is de groeiende wereldbevolking het grootste probleem waarmee we
in de toekomst te kampen krijgen, luidde de conclusie van
de Club van Rome veertig jaar geleden. Een waarheid als
een koe, zo is gebleken, en de zorgen zijn verder vergroot
door een sterk toegenomen welvaart in opkomende economieën. En dat betekent dat de voedselproductie per hectare
moet verdubbelen, luidt de conclusie van Dijkhuizen, als
een feit. Gifgroene weiden, plofkippen en varkensﬂats.
De voorbije week togen burgers en boeren naar Brussel
om te pleiten voor een andere landbouw. Zij vragen om
eerlijke landbouw, waarbij de boer een fatsoenlijke prijs
krijgt voor goed voedsel dat hij produceert met respect
voor de omgeving. Geleid door emotie? Zelf denk ik dat intensief en duurzaam goed samen gaan, dat we niet zozeer
ons voedsel maar veeleer onze kennis moeten exporteren,
dat de draagkracht van het landschap altijd het uitgangspunt moet zijn. ‘Van de vette streken der aarde, en overvloed van koren’, sprak Louise Fresco twee jaar geleden
tijdens de Westhoff-lezing in Nijmegen. Ik ga het verhaal
vanavond nog eens grondig lezen. Joop Schaminée
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