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Op de algemene ranglijst van
THE stijgt de universiteit van
plaats 75 naar 70, op de selecte lijst
van life sciences universiteiten
daalt Wageningen van plek 17 naar

22. De ranglijst meet vooral de onderzoekskwaliteit van universiteiten. Wageningen krijgt vrijwel dezelfde score als een jaar geleden.
Alle Nederlandse universiteiten
stijgen op de algemene ranglijst.
Leiden stijgt van plaats 79 naar 64,
Utrecht gaat van 68 naar 67 en Wageningen is nu de derde Nederlandse universiteit op plek 70.
Maar het kan nog krasser. Rotterdam stijgt met stip van plaats 157

naar 72, Delft gaat van 104 naar 77
en Groningen van 134 naar 89. Die
‘outstanding performance’
(Times) is vooral te danken aan
een betere aanlevering van onderzoekdata aan het bureau dat de
scores uitrekent. Vorig jaar deed
Wageningen UR hetzelfde en steeg
daarmee van plaats 144 naar 75.
Andere universiteiten doen dat
kunstje nu na.
Internationale analisten die

door THE geraadpleegd werden,
menen dat de Nederlandse opmars de feitelijke stand van zaken
in onderwijsland verdoezelt. De
Aziatische landen investeren fors
in hoger onderwijs, de Europese
landen en de VS beknibbelen daarop, mede door de economische crisis. De dominantie van westerse
universiteiten in de lijst neemt af,
AS
aldus de analisten.
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Kwartiermaker Jeroen Naaijkens heeft
zijn opdracht afgerond. De oud-collegevoorzitter van HAS Den Bosch was door
de raad van toezicht aangetrokken om
onder meer een nieuw RvT voor een
zelfstandig Van Hall Larenstein te zoeken. Naaijkens’ kandidatenlijst is door
de RvT van Wageningen UR aanvaard
en ter goedkeuring voorgelegd aan
staatssecretaris Bleker. Het is niet bekend wanneer die met een reactie op
het voorstel komt. /YG1
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De grote kei die sinds kort voor Lumen
ligt, is van Isric. Het ding is verhuisd
van Duivendaal naar de campus.
De steen is een klomp bauxiet uit
Moengo, Suriname en was destijds een
cadeautje van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen. Stephan Mantel van Isric heeft ervoor gezorgd dat de kei
wordt opgenomen op de lijst met buitenobjecten op de campus. De kei is
daarmee dus kunst geworden. De steen
krijgt straks een plek bij de ingang van
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het nieuwe museum van Isric, waarvan de bouw een dezer dagen van
start gaat. *Y&
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De studenten die op september protesteerden tegen de uitlatingen van
Aalt Dijkhuizen, gaan op maandagavond 22 oktober met hem in debat.
Ook rector magniﬁcus Martin Kropﬀ
en Wageningse onderzoekers doen
mee. De voertaal is Engels, de plek
nog onbekend (houd intranet en studentnet in de gaten). En dan is er op
vrijdag 12 oktober nog een debat met
criticasters van de intensieve landbouw, georganiseerd door ondermeer
Otherwise en Boerengroep. Om 20:00
in Forum. *Y&
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Aalt Dijkhuizen is een vieze man. Althans, dat vindt de jury van de Vieze
top 50, een ‘verkiezing van de grootste vervuilers’ door Greenpeace, Wise, Joop.nl en Vroege Vogels. Dijkhuizen heeft zijn hoge notering te danken aan zijn nauwe banden met vleesen zuivelindustrie en zijn uitspraken
over intensieve landbouw en weidegang. Maxime Verhagen staat één
plekje hoger. Henk Bleker voert de
lijst aan. *Y&
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De speelﬁlm Kauwboy dingt als Nederlandse inzending
volgend voorjaar mee naar de Oscar voor de beste buitenlandse ﬁlm. De ﬁlm vertelt de liefde tussen een jongen en
zijn kauw. Van Achilles Cool verscheen jaren geleden het
boek Kauwen in de spiegel, waarin de schrijver als eerste de
kauwentaal analyseert. Maar liefst veertig basisgeluiden
zijn te onderscheiden. De ﬁlm en het boek voeren mij onvermijdelijk terug naar mijn eigen jeugd, toen ik op de lagere school mijn eigen kauw grootbracht. Sjaak heette hij.
De vogel was uit het nest gevallen, door een dorpeling gevonden en bij ons thuis gebracht. Mijn ouders runden een
kroeg, hun jongste zoon had iets met de natuur, dus waar
anders zou je dat dier naar toe brengen?
Kauwen zijn fantastische dieren, zo leert de ﬁlm, zo leert
het boek, en zo is mijn ervaring. Sjaak zat graag op mijn
arm of schouder, maar liet verder niemand dichtbij komen. Met zijn vervaarlijke snavel maakte hij al snel duidelijk dat het menens was. Hij herkende mijn voetstappen
voordat hij mij zag en ‘mijn geluid’ van de bel als ik via de
cafédeur thuiskwam, en begon dan luid te roepen. Als ik
huilde, huilde Sjaak met me mee. In het voorjaar hield ik
hem in zijn kooi, want de drang om weg te vliegen was
dan groot. Maar op een dag was de vogel gevlogen, bij het
voeren ontsnapt vertelde mijn broer. Sjaak zat straten verderop, hoog in een boom... op mijn geroep kwam hij aanzeilen. Zelden heb ik zo’n geluksgevoel ervaren. Mijn vader heeft diezelfde dag nog de toppen van zijn vleugelpennen geknipt. -RRS6FKDPLQ«H
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