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Na de grote restyling van afgelopen
zomer bleef er toch nog wat te
wensen over, bij lezers en de redactie. Met ingang van dit nummer

hopen we daaraan tegemoet te komen. Columniste Marelle Boersma
geeft het stokje over aan plantenecoloog Joop Schaminée. Hij is
hoogleraar in Nijmegen en Wageningen en werkt als vegetatiekundige bij Alterra.
De rubriek Liefdewerk staat
voortaan op pagina 2, behalve als
daar – zoals nu – advertentieruimte is geboekt. De brieven komen op

pagina 11, als afsluiting van de
nieuwspagina’s.
Het studentenkatern begint nu
met een dubbele pagina zodat we
ook grotere verhalen kwijt kunnen.
Terug van weggeweest is de rubriek over stages, Echte Werk, op
pagina 28. Het afgelopen jaar
stond die alleen op onze site.
De kookrubriek en de door studenten in te zenden prikbordfoto

zijn verdwenen. De agenda Go/No
Go is samengevoegd met de mededelingen van studentengroepen.
Achterop staat voortaan Typical
Dutch, waarin buitenlandse studenten en medewerkers Nederlandse
eigenaardigheden optekenen.
Tot slot: omdat het over twee
weken Hemelvaartsdag is, verschijnt het volgende nummer op
maandag 17 mei. *Y&
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>> CAO-ONDERHANDELINGEN

9DNERQGHQERWVHQPHW9618
De onderhandelingen over een nieuwe cao
voor universiteitsmedewerkers zijn vastgelopen. De vakbonden eisen 1,25 procent
loonsverhoging, maar de universiteiten
zetten in op de nullijn. De universiteiten
willen eerst de voorjaarsnota van het kabinet afwachten voordat ze verder onderhandelen. HOP

>> DAMMEN

3LP0HXUVGHUGHRS1.
De Wageningse student Pim Meurs behoort
tot de beste vier dammers van Nederland.
Op de NK, van 9 tot 17 april in Emmen,
werd Meurs gedeeld derde. De student Levensmiddelentechnologie speelt op 1 mei
nog een barrage met de andere nummer
drie, met als inzet directe plaatsing voor

het NK van volgend jaar. Meurs mag door
zijn klassering sowieso meedoen aan het
Europese kwaliﬁcatietoernooi voor het
WK dammen van 2011. YdH

>> OV-JAARKAART

([WUDYULMUHL]HQ
Studenten met een weekendkaart kunnen voortaan weer gratis reizen op de
middag voorafgaand aan een feestdag.
De Landelijke Studenten Vakbond heeft
het reisrecht van studenten net op tijd
weten te verruimen: er komt een reeks
doordeweekse feestdagen aan. De korting geldt op 29 april, 4 en 12 mei na
twaalf uur ’s middags. HOP

>>COMMISSIE VEERMAN

=HOIGHWLWHOYRRUEDFKHORU
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De commissie Veerman wil dat hbo’ers
straks dezelfde bachelor- en mastertitel
voeren als academici. De afwijkende titels voor hbo’ers leiden tot onderwaardering van het hbo-diploma in het buitenland. In een diplomasupplement moeten het soort hoger-onderwijsinstelling
en de inhoud van het studieprogramma
worden vermeld. Ook de universiteiten
steunen het advies. HOP

they even get toys to play with. Twelve
year old not convinced. North Brabant
province neither, apparently. They are
putting the brakes on intensive agriculture. And that in the bastion of the agriculture lobby! Miracles will never
cease.
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EXTRA FREE TRAVEL >> for students from 12
on day before public holiday.
VEERMAN COMMISSION >> says degrees
for uni and HBO, same as elsewhere.
DRAUGHTS >> Wageningen student Pim
Meurs is in the Dutch top three.
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Enige tijd geleden schreef mijn dochter van 12 een
brief aan minister Gerda Verburg waarin ze haar vroeg
of de varkens in de varkensﬂats (waarvan ze op school
gehoord had) wel een ﬁjn leven konden hebben. Binnen enkele weken kreeg ze een persoonlijke, met de
hand ondertekende brief van Verburg terug. Zij liet
weten dat de varkens het heel goed zouden hebben in
hun ﬂats, dat daar heel goed voor ze gezorgd zou worden en dat ze zelfs speelgoed zouden krijgen. Mijn
dochter vroeg aan mij of dat echt zo is, waarop ik antwoordde dat als de minister dat schrijft, het toch echt
wel waar zal zijn. Aan de ogen van mijn dochter kon
ik zien dat ze niet geheel overtuigd was.
Ik weet niet hoe goed die varkens het zullen hebben,
maar het voelt niet goed. Een varken moet kunnen
rollen in de modder, zich breeduit kunnen vleien in
een dikke laag vers stro, de staart krullend van plezier.
De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten een halt toe te roepen aan de groei van de intensieve veehouderij. Met het oog op de natuur, het
dierenwelzijn en de volksgezondheid is een luid ‘nee’
uitgesproken tegen de bouw van megastallen en verdere uitbreiding van bedrijven in de buurt van natuurgebieden en aan de rand van de bebouwde kom.
Brabant. De provincie van conservatieve bolwerken
en een machtige landbouwlobby. Brabant. Waarover
Victor Westhoff dichtte dat het stinkt naar de roomse
boerenbond, naar gier en vunze drijfmest allerwegen.
Brabant, edel Brabant. Ik heb de krantenartikelen
uitgeknipt en boven mijn bureau gehangen. Als het
allemaal even tegenzit, kijk ik ernaar, en weet dat
wonderen bestaan. -RRS6FKDPLQ«H
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