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‘De rollende rilbibbers krijg ik ervan’, zegt
Martin Kropff.
‘Ik was er al bang voor’, zegt Gerard Fleer,
scheidend hoogleraar Fysische chemie en
kolloidkunde en de bedenker van een
beroemde, naar hemzelf vernoemde
theorie.
‘Wij hebben hier in Wageningen een
knoeperd van een imagoprobleem’, zegt
Kropff. ‘Vwo’ers beschouwen Wageningen
als een universiteit voor losers. In
Wageningen wordt de grootste domoor
nog ingenieur, denken ze.’
‘Terwijl daar niks van waar is’, zegt Fleer.
‘Voor de goegemeente zijn wij de sociale
werkplaats onder de universiteiten. Wij
delen spek-en-bonendiploma’s uit aan
minder begaafden. Niemand neemt ze
serieus, maar ze mogen zich toch nog
ingenieur noemen.’
‘Een titel voor iedereen die capabel
genoeg is om zijn hand in een boviene
bips te steken’, zegt Fleer bitter.
‘Wij doen ons uiterste best om uit te
stralen dat we wel degelijk top zijn’, zegt
Kropff. ‘We trommelen op onze borst tot
we onze ribben kneuzen, en gaan daar
net zo lang mee door totdat iedereen
weet: wij zijn niet dom.’
‘Wij zijn juist hartstikke slim’, zegt Fleer
beslist. ‘Toppiger dan ons heb je ze niet.’
‘Maar wat doet professor Fleer?’, vervolgt
Kropff. ‘Publiekelijk toegeven dat
Wageningen Universiteit de opleidingscommissie loslaat op docenten met
pittige examens. Welkom op de universiteit voor de intellectueel minder
bedeelden.’
‘Fleer gaat te ver. Wrijf het hem maar
eens goed in.’
‘Kom ik voor, Fons’, zegt Kropff. ‘Het was
toch Fons?’
‘Fons Voragen, Martin’, zegt Fleer. ‘Ik ben
je grootste fan.’
‘En waar is Fleer, Fons?’
‘De laffe hond liep net weg’, zegt Fleer.
‘Toen hij je zag aankomen stak hij een
reageerbuis achter z’n oor, pakte z’n jas
en rende het gebouw uit.’
‘Hij weet dat hij fout zit.’
‘Dat zou heel goed kunnen’, zegt Fleer.
‘Hij keek heel schuldbewust.’
‘O ja?’
‘En hij mompelde: o nee, daar komt
Martin Kropff. Nou ben ik er geweest.’
‘Voor mij knijpt ie hem’, zegt Kropff
grimmig.
Willem Koert
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‘Blauwtong
is te ernstig
om satire
van te maken’
DANSENDE
KOEIEN
Twee jaar geleden kwam de veeziekte
blauwtong in Nederland nog niet voor.
Vorige week werden experts van het
Centraal Instituut voor Dierziektecontrole (CIDC-Lelystad) door BBC
World Service aangehaald om de
Britten uit te leggen wat ze boven het
hoofd hangt nu het virus het Kanaal is
overgestoken.
Al in maart van dit jaar was een BBCverslaggever in Lelystad om daar uit de
mond van Piet van Rijn en Armin Elbers
op te tekenen wat blauwtong inhoudt.
Om het ziektebeeld bij koeien te verbeelden, vertelde Piet van Rijn dat de
koeien stonden te dansen op hun poten van pijn. De dieren die bij het CIDC
in het kader van een experiment met
blauwtong waren besmet, probeerden
namelijk hun poten zo min mogelijk te
belasten.
In de berichten van vorige week noemde de Britse journalist blauwtong een
‘dancing disease’, hetgeen leidde tot
een geheel nieuw bericht op de satirische website www.thespoof.com. Die
publiceerde een nepinterview met Van
Rijn waarin de CIDC’er vertelt over swingende koeien die zich de danspassen
van Dexy’s Midnight Runners hebben
eigen gemaakt. ‘God weet waar de koeien de hifi-installatie vandaan haalden,
maar ze speelden hem op volle sterkte
af.’
Van Rijn is niet gelukkig met de grap.
Hij vindt de ziekte te ernstig voor dier
en dierhouder om er satire van te maken. ‘De dieren kunnen erg veel pijn
hebben.’ / JB

Omslagfoto Guy Ackermans
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ZIEKTEPREVENTIE BEGINT BIJ DE OPVOEDING
Gezonde voeding kan ziektes voorkomen.
Daar was iedereen het over eens op het
symposium ‘Vergroot je kansen’ tijdens
het Food4you festival in Wageningen.
Consumenten moeten worden verleid om
gezond voedsel te kopen, en kinderen
moeten gezond leren eten.
Gezonde voeding staat hoog op de politieke agenda, bleek tijdens het symposium,
op woensdag 3 oktober. Volgens minister
Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit moet er meer aandacht
komen voor de positieve kanten van voeding. In de gezondheidscoach van Wageningen UR en zorgverzekeraar UVIT zag ze
een uitstekend middel om de consumenten van gezonde voedingsadviezen te
voorzien.
Verburg was kritischer over de voedingssector. Vooral de detailhandel mag van
haar nog wel een ‘tandje bijzetten’ om de
consument te verleiden kwalitatief goed
voedsel te kopen. Ook moeten de supermarkten, waar het volgens de minster
‘wemelt van de logo’s en keurmerken’,
met heldere keurmerken en etiketten komen voor gezonde voeding.
Directeur-generaal Hans de Goeij van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet weten dat zijn ministerie steeds meer waarde hecht aan ziektepreventie met behulp
van gezonde voeding. Ook hij vond dat de
voedingssector met een gezonder aanbod
moet komen. ‘Er gaan nu veel nutriënten
verloren tijdens de verwerking van voedsel, waarna aan het eind van de keten
aroma’s worden toegevoegd. Door innovaFrans Kok vertelt de bezoekers van het
Food4you-symposium dat kinderen hun
aangeboren hang naar zoete smaken
kunnen afleren. / foto GA

ENTOMOLOGIE KRIJGT MEESTE BONUSSEN
De raad van bestuur heeft twee miljoen
euro aan bonussen uitgedeeld voor goed
onderwijs en onderzoek. De leerstoelgroep Entomologie kreeg de grootste
premie, in totaal bijna een ton.
Voor onderwijs was één miljoen euro beschikbaar. De bonussen zijn uitgereikt op
basis van cijfers die studenten geven in
beoordelingen van docenten en vakken.
Voor de 25 best beoordeelde docenten
was 250 duizend euro beschikbaar, voor
de 25 beste vakken 750 duizend.
Voor goed onderzoek trok de raad van bestuur eveneens een miljoen euro uit. De
bonussen zijn verdeeld op basis van de visitatierapporten. De tien best beoordeelde
groepen kregen 50 duizend euro, nummer
elf tot en met twintig 30 duizend euro, en
de laatste tien groepen 20 duizend euro.
De onderzoeksbonussen gaan vooral
naar natuurwetenschappelijke groepen.
De sociale wetenschappers moeten het
doen met twee bonussen, voor Milieube-

De tien beste docenten

De tien beste onderzoeksgroepen

Paul Torfs, Hydrologie
Bas Engel, Wiskunde
Wim van der Putten, Nematologie
Jan van Kan, Phytopathologie
Ulrike Muller, Experimentele dierkunde
Lijbert Brussaard, Bodemkwaliteit
Walter Gerrits, Diervoeding
Gosse Schraa, Microbiologie
Wopke van der Werff, Gewas- en
onkruidecologie
Frits Claassen, Logistiek

Fysische chemie en kolloidkunde (Cohen
Stuart)
Microbiologie (De Vos)
Fokkerij en genetica (Van Arendonk)
Bodemscheikunde (Van Riemsdijk)
Entomologie (Dicke)
Fytopathologie (De Wit)
Moleculaire biologie (Bisseling)
Aquatische ecologie (Scheffer)
Resource ecology (Prins)
Milieusysteemanalyse (Leemans)

leid en Bedrijfseconomie. Rector Kropff:
‘Dat zegt niet dat het onderzoek in de
Leeuwenborch onder de maat zou zijn, integendeel. Er zijn daar verschillende veelbelovende groepen die ook enorm groeien wat betreft het aantal promovendi. Ik
verwacht dat we over twee jaar meer groepen uit die hoek in de top zullen zien. In
de bètahoek hebben we drie keer zoveel
groepen en daarvan zit een behoorlijk

aantal bij de wereldtop. Dus het is ook
niet zo makkelijk om hoger te scoren.’
De bonussen worden volgens Kropff betaald uit de opbrengst van de bezuinigingen op de overhead. ‘Natuurlijk hadden
we het geld ook aan het reguliere budget
kunnen toevoegen, maar wij willen op
deze manier laten zien dat wij kwaliteit
waarderen. Het gaat niet alleen om het
geld, maar ook om de eer.’ / KV

tie van de bewerkingsprocessen moet de
industrie komen met natuurlijker producten.’ Ziektepreventie begint bij de opvoeding, dus leer kinderen gezond te eten, zei
De Goeij tot slot.
Voedingshoogleraar Frans Kok leek daarna even roet in het eten te gooien met een
filmpje van een van zijn promovendi, die
zijn baby aan een voedingsexperiment
had blootgesteld. De baby kreeg achtereenvolgens pipetjes met zoet (lekker),
zout (mwa), zuur (bah) en bitter (bleehh)
toegediend. Kok legde hierop uit dat de
voorkeur voor zoet en de afkeer van bitter
bij mensen genetisch is vastgelegd. Gelukkig kunnen we die hang naar zoet en
afkeer van bitter afleren. ‘Ons eetgedrag
is aangeleerd’, stelde Kok. ‘De conditionering vindt plaats in de kinderjaren, en dat
eetgedrag is daarna hardnekkig.’
Met goede voeding zijn inderdaad ziektes
te voorkomen, aldus de voedingsprof.
Mensen die gezonde voeding combineren
met voldoende beweging, niet-roken en
een goed gewicht, verlagen hun kans op
een nare ziekte met tweederde. Het kan
dus lonen om je als ziektekostenverzekeraar te ontpoppen als ‘gezondheidsdienstverlener’. Zorgverzekeraar UVIT wil
daarom in zee met Wageningen UR. ‘Ik
mag het eigenlijk niet zeggen, maar de
producten van de verschillende aanbieders van ziektekostenverzekeringen lopen
niet veel uiteen’, aldus Edwin Velzel van
UVIT. ‘Wij willen ons onderscheiden door
echt te helpen.’ Om mensen te beïnvloeden die nog niet ziek zijn maar wel een ongezonde leefstijl vertonen, wil de zorgverzekeraar samen met Wageningen UR een
effectieve wijze van gedragsbeïnvloeding
ontwikkelen. / AS
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JAPANS LAB IN
WAGENINGEN
Het Japanse voedingsmiddelenbedrijf
Kikkoman heeft sinds 1 oktober een onderzoekslaboratorium in Wageningen.
Het bedrijf er gaat geur- en smaakonderzoek doen om nieuwe voedselproducten
te ontwikkelen voor de Europese markt.
Kikkoman Europe huurt kantoor- en laboratoriumruimte bij het Biopartner Center.
‘Het gaat om een paar mensen die de mogelijkheden van onderzoekssamenwerking in Wageningen voor nieuwe productontwikkeling gaan verkennen’, zegt Jeff
Gielen, directeur van Biopartner Center
Wageningen.
Vorig maand vestigde de Amerikaanse enzymproducent Dyadic zich ook al in het
centrum voor starters in life sciences.
Het bedrijf werkt in Nederland samen
met Wageningen Universiteit, TNO en de
TU Delft op het gebied van moleculaire
biologie, fermentatiekunde en enzymologie. / AS
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‘We zijn
opgelucht
dat we niet
op de wip
zitten’

HOOGLERAAR DURFT GEEN MOEILIJKE VRAGEN TE STELLEN

ren

Chemicus prof. Gerard Fleer durft geen
moeilijke vragen meer te stellen bij
examens. Hij zei donderdag 4 oktober in
zijn afscheidsrede dat studenten steeds
slechter worden in wiskunde en dat docenten onder druk staan om niet te veel
studenten te laten zakken voor examens.

er

‘Ik heb, zoals iedereen, veel in het onderwijs zien veranderen. Het niveau van de
aankomende studenten, met name in de
wiskunde, is ontegenzeggelijk afgegleden’, stelt Fleer in zijn rede. Hij meent bovendien dat het kwaliteitssysteem van de

e
czei

g
et

es

en

el

en

universiteit docenten stimuleert om makkelijke examens te geven. Als te veel studenten zakken, moeten docenten zich
verantwoorden voor de onderwijscommissie. ‘In de afgelopen tien jaar durfde ik de
moeilijker vragen niet meer in een examen op te nemen: ik moest immers op
het slagingspercentage letten’, licht Fleer
toe. ‘Anders overschrijd je de signaalwaarde of, nog erger, de attentiewaarde
en krijg je de onderwijscommissie op je
dak.’
De druk op de docenten is wel logisch,
vindt Fleer, die benadrukt dat hij met veel

plezier onderwijs gaf. Universiteiten krijgen immers betaald op basis van het aantal diploma’s dat zij uitreiken. Door studenten te laten zakken, snijdt de universiteit in eigen vlees.
Fleer doceerde in zijn loopbaan verschillende vakken, waaronder chemische thermodynamica en algemene en fysische
chemie. Die worden vooral gevolgd door
studenten Moleculaire wetenschappen
en Biotechnologie. ‘Vroeger onderscheidden de moleculaire wetenschappers zich
van de andere studenten door hogere
cijfers, maar dat is niet meer zo.’

WAGENINGEN SUCCESVOL BIJ EU-PROJECTEN
Wageningse wetenschappers scoren goed
bij KP7, het nieuwe onderzoeksfonds van
de Europese Unie. Van de achttien
onderzoeksvoorstellen op het gebied van
voeding, biotechnologie en landbouw en
visserij zijn er negen geselecteerd.
Dat blijkt uit een tussentijdse inventarisatie van de Wageningen International Helpdesk, die de indiening van EU-projecten
begeleidt. In totaal hebben Wageningse
onderzoekers 226 voorstellen ingediend,
meestal als een van de partners van een
internationaal consortium van onderzoekers. Hoeveel van dat aantal door de se-

lectie zijn gekomen, kan Wolters nog niet
zeggen omdat hij nog niet alle gegevens
binnen heeft.
Kende het vorige Europese onderzoeksprogramma, KP6, vooral megaprojecten
van vijftien miljoen euro met tientallen
partners, in KP7 is de schaal verkleind.
Het gaat nu om projecten van gemiddeld
vijf miljoen euro, waar circa tien onderzoeksgroepen aan deelnemen. ‘Evaluaties wezen uit dat er bij deze grote projecten te veel energie ging zitten in het management’, zegt Wolters.
Dat neemt niet weg dat ook de kleinere
projecten veel voorbereiding vergen. ‘Het

kost je als penvoerder zeker zes maanden
om het voorstel te schrijven. Dat is een
enorme investering die je niet krijgt terugbetaald, want Brussel gaat pas kosten
vergoeden als het contract is getekend.
Bovendien betaalt de EU maximaal 75
procent van de kosten.’ Daar staat tegenover dat de onderzoekers nuttige kennis
en contacten opdoen, aldus Wolters. Verheugd stelt hij vast dat meer dan de helft
van de succesvolle indieners voor het
eerst optreedt als penvoerder van een
groot project. ‘Het is dus niet een beperkt
clubje dat Europese onderzoeksvoorstellen schrijft.’ / AS
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De chemicus ziet ook steeds minder
studenten die zich druk maken over de
fouten die ze gemaakt hebben bij tentamens. ‘Ze springen een gat in de lucht bij
een zes, en komen niet meer kijken wat
ze fout hebben gedaan.’ Een oplossing
heeft Fleer niet. ‘Het heeft te maken met
alle veranderingen in het onderwijs. Daar
doe je als universiteit niet zo veel aan.
Maar het leek me goed dit nog even te
zeggen.’ / KV
Zie ook de rubriek MI op pagina 14

REGIEGROEP
CHEMIE LAAT
WAGENINGEN
MET RUST
Het eerder uitgelekte advies over het
schrappen van de Wageningse
bacheloropleiding Moleculaire
levenswetenschappen is niet terug te
vinden in het definitieve rapport van de
Regiegroep Chemie. De commissie deelt
de opleiding in bij de niet-disciplinaire
opleidingen die buiten het advies vallen.
‘We zijn opgelucht dat we niet op de wip
zitten’, zegt opleidingsdirecteur Peter Barneveld. Het enige mogelijke addertje onder het gras is volgens hem dat Wageningen niet zal meeprofiteren als er op basis
van het advies meer geld naar de disciplinaire chemie-opleidingen gaat. ‘We moeten alert blijven en via een goede instroom ons bestaansrecht aantonen’, aldus Barneveld.
Het advies van de regiegroep, met vertegenwoordigers van enkele Nederlandse
universiteiten en grote chemiebedrijven,
ligt inmiddels bij onderwijsminister Plasterk. Voorgesteld wordt de huidige negen
universitaire opleidingen chemie en chemische technologie te bundelen tot zes of
zeven. / GvM

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

HOOG ONDERZOEK/ Dr. René Kwakkel, opleidingsdirecteur Dierwetenschappen, nam deze foto op 10 september vanaf de top van de Grossglockner, met 3798 meter de hoogste berg van Oostenrijk. Kwakkel deed tijdens zijn tocht
metingen voor onderzoeker dr. Victor Schreurs van de leerstoelgroep Fysiologie van mens en dier. Schreurs onderzoekt de
effecten van een lage zuursofconcentratie op de stofwisseling. Hij hoopt dat zijn onderzoek nieuwe trainigsmethoden oplevert
voor sporters. ‘En wellicht biedt het ook kansen voor mensen met overgewicht. We weten dat mensen die bewegen bij lage
zuurstofconcentraties, zoals bergbeklimmers, eerst veel vet verbranden. Als ze het nog moeilijker krijgen verbranden ze eiwitten
uit spieren. Dat laatste wil je niet, maar het eerste juist wel.’ De gegevens die Kwakkels uitstapje naar Oostenrijk heeft
opgeleverd, heeft Schreurs nog niet geanalyseerd. / KV, foto René Kwakkel

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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VOEDSELTECHNOLOGIE VERSUS GEZOND VERSTAND
We eten steeds ongezonder en we weten
niet precies wat we daaraan moeten
doen. Moeten de bedrijven ons redden
met logo’s en functional foods? Of
moeten we onze kaarten zetten op het
gezond verstand van de consument? Dat
was onderwerp van debat tijdens The
Night of Food, dat vrijdag 5 oktober in het
kader van Food4you in Wageningen werd
gehouden.
‘Logootjes die consumenten vertellen
welk voedingsmiddelen gezond zouden
zijn, werken niet’, zegt Dick Veerman, ondernemer en journalist. ‘Die logo’s werken
domboïserend. Ze verruïneren wat de
consument nog aan voedingsintuïtie rest.
Op komkommers zie ik bijvoorbeeld geen
gezondheidslogootje in de vorm van een
klavertje vier, maar wel op vetarme friet.
Zo leren we een generatie consumenten
dat friet wel gezond is, en komkommer
niet.’
Veerman, initiatiefnemer van de kritische
nieuwssite Foodlog.nl, gelooft niet dat we
op de voedingsindustrie moeten vertrouwen als we mensen gezonder willen laten
eten. Mensen gezonder laten eten betekent dat ze weer hun eigen maaltijden
moeten gaan klaarmaken in de keuken,
op basis van primaire producten zoals
groenten en aardappels.
Veermans opponent Onno Franse, programmamanager van Ahold, zegt dat
mensen geen basiskennis meer hebben
over wat gezonde voeding is. ‘Dat moeten
we mensen op langere termijn weer leren.
Maar voedingskennis is complex. Je kunt
niet verwachten dat we consumenten die
nu het spoor bijster zijn eventjes bijbrengen dat ze minder slechte verzadigde vetten moeten eten, én dat onverzadigde vetzuren juist wel belangrijk zijn én dat ze
minder zout moeten eten. Op korte termijn kunnen we consumenten wel met logo’s vertellen welke producten minder ongezond zijn.’
Zweedse retailers hebben laten zien dat
logo’s werken, zegt Franse. De omzet van
producten met een logo groeit daar jaarlijks met 23 procent, en die van producten zonder logo met slechts 9 procent. ‘Zo
stimuleren logo’s bedrijven om de formulering van hun producten te verbeteren.’
Toch scharen de toehoorders zich achter

B
G
O

Dr. Laura Bouwman bindt tijdens The Night of Food de strijd aan met Philip Rijken van DSM. / foto Lorenzo Fanchi
Veerman; hij wint dan ook de debatronde.
Dr. Laura Bouwman van de sectie Communicatiewetenschap, de enige vrouw in
de estafette, gebruikt de door Veerman
gelanceerde term ‘domboïsering’ als ze
met Philip Rijken van DSM discussieert
over de vraag of verbeterde levensmiddelen ons gezonder laten eten. Nee, vindt
Bouwman. Snacks met minder vet, zoutjes met minder zout en biscuitjes met
minder suiker zijn minder ongezond,
maar ‘minder ongezond’ en ‘gezond’ zijn
niet hetzelfde. ‘Het probleem is bovendien dat consumenten dikwijls niet meer
weten hoe ze gezond moeten eten’, zegt
Bouwman. ‘Ze zijn, om die term maar te
gebruiken, gedomboïseerd. Wat we moeten doen is die consumenten empoweren.
Light-producten en yoghurts met bacteriën en margarines met sterolen geven
consumenten het idee dat ze gezond eten
– en dat is niet zo. Laten we alsjeblieft
weer gewoon góed gaan eten.’
DSM-man Rijken is niet onder de indruk.
‘Het is alsof je luistert naar een plaat die

blijft hangen’, zegt hij. ‘Als gewoon gezond
eten echt zo makkelijk was, dan deed iedereen het en hadden we nu geen probleem met overgewicht.’
De tegenstelling tussen technofood en
‘gewoon’ eten komt ook terug in het debat
tussen prof. Ernst Woltering van de leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens en
prof. Renger Witkamp van de afdeling Humane voeding. De hoogleraren discussiëren over de vraag of het aanbieden van
groente- en fruitsnacks, of de ontwikkeling van nieuwe, aantrekkelijker variëteiten, mensen gezonder kunnen laten eten.
Ja, zegt Wolterink. ‘Het bewijs zien we dagelijks om ons heen. Je ziet jonge mensen
overal met een flesje water. Niet met fris,
maar met gewoon water. Als dat kan met
water, dan kan het ook met groente en
fruit.’ Hij stelt zich voor dat klanten bij de
supermarktkassa naast kleurig verpakte
caloriebommetjes ook net zo fraai verpakte fruit- en groentesnacks kunnen kopen.
Verassend smakende appels, kunnen de
fruitconsumptie verhogen. Witkamp vindt

dat we met iets beters moeten komen.
‘Steeds meer mensen hebben ernstig
overgewicht en zijn daardoor ziek’, zegt
hij. ‘Ze worden niet beter als ze elke dag
vier appels eten in plaats van twee.’
Na de ronde bekent Witkamp, actief op
het overgangsgebied tussen voedingswetenschap en farmacologie, dat hij eigenlijk een standpunt moest verdedigen waar
hij niet achter stond. ‘Ik denk dat een voeding met meer groenten en fruit inderdaad gezonder is dan een voeding met
functional foods’, zegt hij. ‘We hebben de
wetenschappelijke kennis nog niet waarmee we producten kunnen maken die gezonder zijn dan gewone voedingsmiddelen.’ Dick Veerman knikt instemmend.
Gijs Weenink van de DebatAcademie, die
het debat heeft geleid, is tevreden. ‘Wageningen heeft dappere hoogleraren’, zegt
hij. ‘Er is moed voor nodig om in het openbaar te discussiëren. Dat maakt de Wageningse hoogleraren anders dan de meeste andere hoogleraren in Nederland. Dat
zijn grote schijterds.’ / WK

CONFLICT OVER NITRAATMETINGEN IS BIJGELEGD
De boerenorganisaties voor melkveehouders (NMV), varkenshouders (NVV)
en pluimveehouders (NVP) en
Wageningen UR hebben hun ruzie over
nitraatmetingen bijgelegd.
Afgelopen zomer ontstond een openbare
discussie waarbij de boerenbonden zeiden dat de Wageningse onderzoekers een
‘verlengstuk van de inkomende geldstroom’ zijn. Ze stelden dat Wageningen
UR haar oren laat hangen naar de over-

heid bij de rapportages over de nitraatgehalten in grondwater. Op grond van Europees beleid krijgen boeren beperkingen
opgelegd om het nitraatgehalte in grondwater binnen de perken te houden.
Het steekt de vakbonden dat de gehanteerde methoden en rekenmodellen negatieve financiële consequenties hebben
voor boeren. Zij vinden dat de wetenschappers dat duidelijk moeten maken
aan de overheid. Volgens Wageningen UR
geven de beschikbare gegevens echter al

aan alle partijen – dus ook de overheid –
een breed inzicht in de materie.
Wageningen UR en de vakbonden voerden op 21 september een gesprek om
vervolgens anderhalve week te werken
aan een gezamenlijke verklaring. Daarin
staat dat de boerenorganisaties niet het
wetenschappelijk onderzoek wantrouwen,
maar de overheid verwijten dat die alleen
let op eindcijfers en niet op de weg daar
naartoe. Beide partijen schrijven verder
dat ze met elkaar in gesprek blijven.

Maar ze zijn het niet overal over eens. Bijvoorbeeld over de stelling dat meten op
vijf meter diepte ongunstig is voor de
landbouw. Volgens de bonden staat niet
vast dat het nitraat in grondwater afkomstig is uit de landbouw. Zij stellen dat dieper meten een beter beeld geeft van de
werkelijke situatie. Daarnaast vinden de
bonden dat er onterecht algemene conclusies worden getrokken uit gegevens
van individuele bedrijven. / JB
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‘Wageningen
heeft dappere
hoogleraren. De
meeste andere
hoogleraren zijn
schijterds’

KALIUM HOUDT SENIOREN LANGER IN LEVEN
Een hoge inname van kalium verlaagt de
sterftekans bij Nederlandse ouderen. Dat
concluderen dr. Marianne Geleijnse van
de afdeling Humane voeding en haar
collega’s na bestudering van gegevens
van zo’n 2,5 duizend 55-plussers over
een periode van vijf jaar. Hun artikel
verschijnt binnenkort in de European
Journal of Epidemiology.
De gegevens die Geleijnse bestudeerde,
hadden betrekking op voedingsgewoonten
en de hoeveelheid natrium en kalium in
de ochtendurine. Uit onderzoek blijkt dat
een hoge inname van natrium – meestal
in de vorm van keukenzout – de bloed-

druk verhoogt, en dus ook de kans op
hart- en vaatziekten en sterfte. Onderzoekers bepalen de sterftekans door te kijken naar hoeveel mensen overlijden binnen de periode dat ze worden gevolgd.
Het effect van kalium, een element dat
we vooral binnenkrijgen via plantaardige
producten als fruit, aardappels, bonen en
spinazie, is precies tegenovergesteld.
Het verwachte verband tussen de inname
van zout en hart- en vaatziekten, en zout
en sterfte vond Geleijnse echter niet. ‘Dat
komt waarschijnlijk door onze onderzoeksopzet. We hebben de concentratie
van kalium en zout één keer gemeten in
de ochtendurine. Zo kom je te weten wat

iemand de dag ervoor gegeten heeft,
maar krijg je geen goede afspiegeling van
de voedingsgewoonten over langere termijn. De inname van kalium hebben we
daarom ook laten bepalen door een diëtist aan de hand van een voedingsvragenlijst. Voor zout werkt zo’n vragenlijst niet
omdat mensen niet weten hoeveel ze
thuis strooien uit het zoutvaatje.’
Een ander probleem is dat praktisch alle
Nederlanders – en dus ook de Rotterdamse 55-plussers die Geleijnse bestudeerde
– eigenlijk meer zout binnenkrijgen dan
goed voor ze is. ‘Je hebt dus geen goed
vergelijkingsmateriaal’, zegt Geleijnse. ‘Je
vergelijkt de effecten van een te hoge inna-

me met die van een nog hogere inname.’
De onderzoeker is dan ook kritisch over
haar eigen publicatie. ‘Ik heb er even over
gedacht om dit maar niet te publiceren.
Maar als ik het niet doe, draag ik bij aan
publicatiebias’, zegt ze, doelend op de
vertekening die optreedt doordat onderzoekers graag publiceren over verbanden
die ze hadden verwacht, en liever zwijgen
over verbanden die ze juist niet hebben
gevonden.
‘Nadat we dit artikel hadden ingediend
zijn er enkele studies verschenen die beter in elkaar zaten’, zegt Geleijnse. ‘Die
vonden wel een duidelijk verband tussen
zout, hart- en vaatziekten en sterfte.’ / WK

BOERENORGANISATIE
GEEN PANACEE VOOR
ONTWIKKELING
Boerenorganisaties in ontwikkelingslanden
zijn populair bij donoren, die op die manier
hopen boeren te helpen hun producten
beter te slijten. Het boek Producer
organisations and market chains, dat deze
week verscheen, leert echter dat de
boerenorganisatie geen panacee is.
Marktdenken is populair, ook in de ontwikkelingssamenwerking. Als boeren aansluiten bij internationale ketens en kunnen leveren aan westerse producenten, dan krijgen
ze een hogere prijs en leidt dat tot ontwikkeling, is het adagium. Om de lokale boeren
sterker te laten staan in die internationale
handel, moeten ze zich organiseren in boerenorganisaties.
Maar zo simpel is het verhaal niet, zegt ir.
Giel Ton van het LEI, een van de drie redacteuren van het boek dat woensdag 10 oktober gepresenteerd werd door Agri-ProFocus,
een partnerschap van ontwikkelingsorganisaties, banken en Wageningen UR. Er wordt
vaak te makkelijk van uitgegaan dat boerenorganisaties automatisch tot ontwikkeling
leiden. Het is goed om die organisaties te
ondersteunen, maar het is ook nodig om serieus stil te staan bij alle problemen die zo’n
organisatie met zich meebrengt, zegt Ton.
In het boek schrijven zestien onderzoekers
over wat er komt kijken bij boerenorganisaties. Een voorbeeld is de kwaliteit van het
management. Veel organisaties beginnen
klein, met een bestuur van boerenleiders.
Maar als de organisatie groeit, kunnen die
het management vaak niet meer aan. Ze
kunnen echter moeilijk professioneel management inhuren, omdat boerenorganisaties minder kunnen betalen dan buitenlandse ngo’s, waar mensen met managementervaring in ontwikkelingslanden vaak drie
keer zoveel kunnen verdienen. / JT
Producer organisations and market chains.
Facilitating trajectories of change in developing countries. Edited by Giel Ton, Jos Bijman
en Joost Oorthuizen. Wageningen Academic
Publishers. www.wageningenacademic.com.

Het voedselweb van ecosystemen zoals het Hulsthorsterzand is vaak zo goed georganiseerd dat de natuur prima bestand is tegen verstoringen, ondanks een ingewikkeld netwerk van soorten. / foto Frank Berendse

COMPLEXE ECOSYSTEMEN WÉL STABIEL
Door een goed georganiseerd voedselweb is een ver ontwikkeld ecosysteem
net zo goed bestand tegen verstoringen
als een ecosysteem dat zich net
ontwikkelt. Met deze conclusie,
gepubliceerd in Nature van vorige week,
maakt een internationaal onderzoeksteam een einde aan de discussie over de
vermeende instabiliteit van complexe
ecosystemen.
Onderzoekers van onder meer Alterra en
de Nature Conservation and Plant Ecology
Group van Wageningen Universiteit vergeleken de opbouw van organisch materiaal, schimmels, insecten en andere organismen in bodems van verschillende successiestadia, variërend van kaal zand van
nog geen jaar oud tot bodems van meer
dan vijftig jaar oud die bedekt zijn met bomen en struiken. ‘Het heeft helemaal
geen effect op de stabiliteit van een ecosysteem als een voedselweb meer groepen organismen heeft en de voedselke-

tens langer zijn’, concludeert onderzoeksleider prof. Peter de Ruiter, hoofd van het
Centrum Bodem van de Environmental
Sciences Group.
Tot de jaren zeventig gingen onderzoekers
er vanuit dat hoe verder een ecosysteem
zich had ontwikkeld, hoe beter het bestand zou zijn tegen verstoringen zoals
natuurrampen en klimaatveranderingen.
Theoretische modellen die volgden lieten
echter iets heel anders zien. Volgens wiskundigen zou zo’n ecosysteem juist veel
labieler zijn, omdat meer soorten met elkaar in verband staan. De kans op een
willekeurige onverwachte gebeurtenis
met desastreuze gevolgen zou hierdoor
toenemen.
Het internationale onderzoeksteam is nu
echter op basis van gemeten gegevens tot
de conclusie gekomen dat niet de ingewikkelde samenstelling van een ver ontwikkeld ecosysteem van invloed is op de
weerstand, maar de sterkte van de interacties tussen soorten die als voedsel die-

nen voor andere soorten. ‘Als een ecosysteem zich ontwikkelt neemt de hoeveelheid biomassa toe. Dit kan systemen destabiliseren. Omdat tijdens de successie
zich echter tijdig predatoren aandienen,
blijft de stabiliteit van het ecosysteem gehandhaafd’, zegt De Ruiter.
Tenzij de keten zwak is. De onderzoekers
hebben waarden weten toe te kennen aan
het effect dat voedselsoorten en eters op
elkaar hebben. Als rovers en prooien
sterk van elkaar afhankelijk zijn, is de
kracht die ze op elkaar uitoefenen na een
verstoring groter dan wanneer ze relatief
weinig met elkaar te maken hebben.
Sterk afhankelijke relaties vormen de
zwakke plekken in een voedselweb, ontdekten de onderzoekers. Deze kunnen
evengoed voorkomen in de meest simpele als de meest complexe ecosystemen.
‘Het zijn deze zwakke plekken die bepalen of een ecosysteem stabiel is of niet’,
concludeert De Ruiter. / LH
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Het mede door Wageningen Universiteit geïnitieerde megaproject Prota maakt
woelige tijden door. Afrikaanse organisaties claimen meer zeggenschap, en
financiers laten het afweten. Ondanks de lof voor de wijze waarop het project kennis
van nuttige planten in tropisch Afrika beschikbaar maakt, verlangen donoren steeds
vaker een snelle, concrete bijdrage aan armoedebestrijding. ‘Prota moet op zoek
naar een filantroop met een lange adem.’

N
Z

W

door GERT VAN MAANEN

Van links naar rechts: een vrouw met
Abelmoschus caillei (foto R.R. Schippers),
de medicinale plant Adenium multiflorum
(foto R. Lemmens), een meloenenproject in
Madagascar (foto Prota), kinderen met
cowpea (foto P. Latham), de medicinale plant
Aloe arborescens (foto E. Hunt) en een bladgroenteproject in Burkina Faso (foto Prota).

‘Donoren
gaan steeds
vaker voor
snel succes’

H

et was vijf jaar geleden een bijna vergeten grondstof: de boter die gewonnen
wordt uit de zaden van allanblackia of
ouotéra, een woudreus waarvan meerdere soorten van nature voorkomen in
de bossen van Afrika. Sinds multinational Unilever echter zijn oog heeft laten
vallen op deze olie als een interessante toevoeging aan
margarines, wordt gesproken van een ‘wonderboom’.
Niet zo vreemd met de recente gekte rond palmolie in
het achterhoofd. Inmiddels heeft Unilever een breed
akkoord gesloten met ontwikkelings- en milieuorganisaties om een duurzame exploitatie van allanblackia
mogelijk te maken. Het internationale World Agroforestry Centre (Icraf) is nu bezig de boom te domesticeren
en kleinschalige teeltsystemen te ontwikkelen zodat lokale boeren via de oogst van zaden extra inkomsten
kunnen genereren.
Als Unilever ze niet voor was geweest, had allanblackia
het paradepaardje kunnen worden van Prota. Dit vijf
jaar geleden opgestarte project richt zich op het ontsluiten en het gebruik van nuttige planten uit tropisch
Afrika (zie kader). Het is voortgekomen uit het Proseaproject dat een complete databank en een reeks handboeken heeft opgeleverd over de nuttige planten van
Zuidoost-Azië, voor veel Wageningse botanici en tropische plantentelers nog altijd hét internationaal visitekaartje.
Drie allanblackiasoorten staan beschreven in het nieuwe Prota-handboek over plantaardige olie dat eind september in Nairobi werd gepresenteerd tijdens een internationale workshop, in aanwezigheid van een Wageningen UR-delegatie onder leiding van rector prof. Martin
Kropff en prof. Raoul Bino, directeur van de Plant Sciences Group. De Filippijnse onderzoeker dr. Dindo
Campilan van het International Potato Centre presen-

teerde de aanwezigen een overwegend positieve externe evaluatie op basis van ervaringen van gebruikers
van al verschenen Protaproducten. Genoeg reden voor
een feestje, hoewel er op de bijeenkomst ook bezorgde
gezichten te zien waren.
AFRIKAANSE VOORDEUR
Zo liet de Malawische dr. Sloans Chimatiro, sprekend
als landbouwvertegenwoordiger van het invloedrijke
New Partnerschip for Africa’s Development (Nepad),
weten het Protaproject ‘volledig te onderschrijven’ en
het ‘Afrikaans eigenaarschap’ op te eisen. Concreet
stelde hij voor het aan Nepad gelieerde Forum for Agricultural Research in Africa (Fara) tot de ‘nieuwe voordeur van Prota’ te maken. Het Prota-bestuur liet weten
het Afrikaans eigenaarschap de komende vijf jaar serieus te zullen oppakken. De eveneens uit Malawi afkomstige vice-voorzitter dr. Zachariah Magombo maakte echter duidelijk dat zo’n overgang wel ‘de logische
consequentie van verhoogde Afrikaanse financiële bijdrage met zich meebrengt’.
Welke consequenties de afrikanisering heeft voor de
Wageningse wortels van Prota kan agronoom dr. Jan
Siemonsma, de Europese projectleider van Prota nog
niet overzien. ‘Het is natuurlijk heel positief dat Afrikanen het project omarmen. Voorlopig maak ik me vooral
zorgen over de continuïteit en het ontbreken van fondsen. Ik ben bang dat het niet realistisch is om te denken dat Nepad en Fara dat geldprobleem snel zullen
oplossen. Het water heeft ons wel eens vaker bijna tot
aan de lippen gestaan, maar zo erg als nu heb ik nog
niet eerder meegemaakt’, aldus Siemonsma.
Bij westerse donoren kampt Prota volgens Siemonsma
met het imago van ‘boekenproject’. Dit terwijl de kennisverspreiding juist zijn vruchten afwerpt. Zo maken
studenten van de Botswana College of Agriculture in
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NUTTIGE PLANTEN
ZOEKEN

WELDOENER

Gaborone zoveel gebruik van de webdatabank van Prota dat Botswana totaal onverwacht een tijdlang de hitlijst van de website domineerde. Het is het kerndoel
van Prota: het beschikbaar maken van handzame en
betrouwbare beschrijvingen van nuttige planten. Opmerkelijk veel gebruikers hebben overigens nog een
voorkeur voor de gedrukte uitgaven, die onder bepaalde voorwaarden door het CTA (Technical Centre for
Agricultural and Rural Cooperation) gratis in Afrika
wordt verspreid. De geënquêteerde afnemers zijn volgens Campilan lovend over de ‘hoge kwaliteit en relevantie’ van de handboeken. Wel worden een aantal intermediaire doelgroepen – zoals beleidsmakers en de
private sector – maar matig bereikt.

n

k-

9

VERGETEN GROENTEN
De kleine lokale proefprojecten die Prota heeft opgezet, zoals het stimuleren van teelt en consumptie van
‘vergeten’ inheemse bladgroenten in Kenia en Burkina
Faso, laten volgens Campilan zien dat het project een
bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding. Hoewel
hij waarschuwt voor de relatief grote inspanning die de
begeleiding van zulke proefprojecten vraagt, ziet hij ze
wel als ‘een uitgelezen mogelijkheid om bewijs in te zamelen dat de opzet van Prota werkt’.
De proefprojecten zijn mede te danken aan het Nederlandse Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS), tot nu toe één van de vaste donoren van
Prota. Armoedebestrijding en plattelandsontwikkeling
zijn belangrijke speerpunten in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, maar vooralsnog is het niet gelukt DGIS te interesseren voor financiering van de
tweede fase van Prota. Voor de periode 2008-2012 is
in totaal 11,4 miljoen euro nodig. Hiervan is nog maar
2,4 miljoen binnen, waaronder een miljoen van het Nederlandse ministerie van LNV.

WAT IS PROTA?
Prota (Plant Resources of Tropical
Africa) wil kennis over nuttige planten in tropisch Afrika toegankelijk
maken. Hiertoe worden basisgegevens van zo’n zevenduizend planten bewerkt tot handzame en betrouwbare beschrijvingen. De informatie komt beschikbaar via een
on-line databank, cd-rom’s en een
zestiendelig handboek in zowel het
Engels als Frans.
Het project richt zich op het bevorderen van het duurzaam gebruik
van plantaardige grondstoffen, het
behoud van biodiversiteit en het
stimuleren van plattelandsontwikkeling in tropisch Afrika. Op basis
van de ingezamelde informatie

worden vervolgens in een handzaam boekje aanbevelingen en
mogelijk toepassingen geformuleerd voor het bedrijfsleven, voorlichters, ontwikkelingsorganisaties,
beleidsmakers, onderzoekers en
onderwijzers. Daarnaast wordt,
veelal in samenwerking met zogeheten grassroots organisaties, in
kleine voorbeeldprojecten de kennis toegepast.
Het werkterrein beslaat 47 Afrikaanse landen tussen de Kreeftsen Steenbokskeerkring en richt
zich op zestien gebruiksgroepen.
Vier hiervan – groenten, kleur- en
looistoffen, granen en peulvruchten, en oliegewassen – zijn inmid-

Dr. Dennis Garrity, algemeen directeur van het World
Agroforestry Centre dat het Afrikaanse kantoor van Prota in Nairobi onderdak biedt, herkent de problematiek.
‘Donoren gaan tegenwoordig steeds vaker voor snel
succes, maar dat heeft ook maar een kort effect. Een
project als Prota is uniek en komt maar eens in de vijftig jaar langs. Het kan echter nooit bewijzen dat het op
korte termijn een directe bijdrage levert aan armoedebestrijding. Juist door je te richten op honderden intermediairen bereik je op iets langere termijn een veel
grotere impact. Prota levert een fundamenteel platform
dat volgens mij absoluut in het publieke domein thuishoort. Fondsenwerving bij de industrie is denk ik lastig.

dels afgerond. Twee groepen – de
medicinale planten en houtproducerende bomen – zijn in productie.
Prota wordt gecoördineerd vanuit
twee kantoren, één in Wageningen
en één bij het World Agroforestry
Centre in Nairobi (Kenia). Daarnaast zijn zes regiokantoren ondergebracht bij gastheerinstituten in
Oeganda, Ghana, Malawi, Madagaskar, Gabon en Burkina Faso. In
het project participeren ook het Engelse Royal Botanic Gardens Kew,
het Franse Agropolis in Montpellier
en voorloper Prosea in Bogor, Indonesië.
Zie ook www.prota.org.

Ik zou eerder denken aan filantropen, dat zijn vaak
mensen met een langere adem’, aldus Garrity.
Een tip die de fondswervers van Prota en de Plant
Sciences Group, waar het Wageningse kantoor onder
valt, al ter harte hebben genomen. De eerste contacten met de C&A-familie Brenninkmeijer – volgens het
blad Quote de rijkste familie van Nederland – en de Bill
& Melinda Gates Foundation – van het rijkste echtpaar
ter wereld – zijn inmiddels gelegd. De tijd dringt. De financiering van Prota is met veel kunst- en vliegwerk
slechts tot eind 2008 gegarandeerd. <
Zie ook de rubriek Werkplek op pagina 13
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RESOURCE #07

Docent Ab van Eldijk staat aan Wageningen Universiteit vooral bekend als mentor.
Hij begeleidde honderden studenten, en beperkte zich daarbij niet tot de inhoud. Bij
zijn afscheid vertelt hij wat een goede mentor eigenlijk doet. ‘De meeste studenten
weten nog niet precies wat ze willen. Maar daar komen we dan wel achter.’

door JORIS TIELENS, foto GUY ACKERMANS

O

nderzoekers kennen mr. Ab van Eldijk
in de eerste plaats als adjunct-directeur en medeoprichter van Ceres, de
landelijke onderzoeksschool voor ontwikkelingsvraagstukken. Maar studenten kennen hem na vijfentwintig jaar
docentschap bij de leerstoelgroep
Recht en bestuur in Wageningen vooral als mentor.
Van Eldijk begeleidde honderden studenten, de laatste
tien jaar vooral binnen het door hem opgerichte nevencurriculum Internationaal bestuur. Dertig van die oudstudenten bundelden hun herinneringen aan de mentor in een boekje dat hem werd aangeboden bij zijn afscheid. Ze schrijven dat Van Eldijk hen behalve inzicht
in internationale politiek, vooral hulp en inspiratie
heeft gegeven op momenten dat ze moeilijke beslissingen moesten nemen over hun studie of persoonlijke leven.
Dat was een bewuste keuze, vertelt Van Eldijk. ‘Nogal
wat studenten en promovendi denken dat het over de
scriptie of het proefschrift gaat. Maar dat is natuurlijk
niet zo. Zijzelf zijn het product. Wat op papier staat is
de proeve van dat product.’ Hij vindt het om die reden
heel belangrijk dat studenten weten wat ze willen. ‘Als
je mensen goed wil maken, moet je uitgaan van hun eigen interesses en motivaties. Maar het blijkt dat de
meeste studenten in die levensfase niet precies kunnen zeggen wat ze willen. Ze zijn aan het voorsorteren
op het verdere leven. Wat ze echt willen, weten ze vaak
wel al, alleen zit het nog verborgen.’ En dan, kenmerkend: ‘Maar daar komen we dan wel achter.’
GROEI
En dat mag van de jurist wel even tijd kosten. ‘Als je
een gesprek met Van Eldijk had, kon je maar beter de
rest van de middag vrij houden’, schrijft een van de
oud-studenten in het boekje. Een ander schrijft: ‘Hij
kan je enthousiasmeren voor datgene waar je goed in
bent, voor datgene wat je blijkbaar erg leuk vindt.’
Van Eldijk vertelt hoe zo’n begeleidingsgesprek verliep.
‘Je hoort mensen praten, ziet wat ze doen en deden,
ook naast de studie. En je luistert naar wat voor vragen
ze stellen, want die zijn veelzeggend. Ik vind dat erg
leuk om te doen. Want het is boeiend om verandering
te zien, maar het is nog boeiender om verandering bij
mensen te zien.’
Toch zat de mentor niet urenlang alleen maar te luisteren. ‘Natuurlijk heb ik zelf ook stokpaardjes en ideeën.
Die meld ik dan. Maar ik zeg erbij: je hoeft er niks mee
te doen. Ik ben ook tegen schoolvorming rondom een
hoogleraar die zijn gedachtegoed gaat uitzetten bij promovendi. Zeker bij hen moet er ruimte zijn om zichzelf
te ontwikkelen.’ In de woorden van één van de mensen
die Van Eldijk begeleidde: ‘Hij zei altijd: hier heb je iets,
wat je ermee doet of kan, moet jíj bepalen.’
Sommige oud-studenten noemden de bemoeienis van
Van Eldijk achteraf een bijdrage aan hun persoonlijke
groei. Van Eldijk zou het zo niet willen noemen. ‘Ik vind

eigenlijk dat je verandering van mensen niet altijd als
groei moet willen benoemen. Dan leg je teveel nadruk
op het nut van verandering. Terwijl verandering ook intrinsieke waarde heeft. Het leven zelf is verandering.
En juist tragische veranderingen kunnen heel beslissend zijn.’

seur niet een door de student zelf gekozen relatie. Als
studenten door een andere docent of een medestudent naar Van Eldijk werden verwezen, kwamen ze uit
eigen interesse. ‘En dan versta je elkaar.’
Behalve als geduldige mentor staat Van Eldijk ook bekend als de man achter het nevencurriculum Internationaal bestuur, dat hij tien jaar geleden startte. Idee
UNIVERSITAS
daarachter is dat er vraag is naar beleidsmakers met
Van Eldijk kijkt met plezier terug op zijn tijd aan Wageeen achtergrond in de milieuwetenschappen, landningen Universiteit. ‘Er zijn hier heel veel gemotiveerde bouw of internationale samenwerking, die begrip hebstudenten. Dat komt ook door de thema’s van de stuben van techniek en technologie. ‘Brede bèta’s’, zoals
dies, zoals milieu en internationale samenwerking.
Van Eldijk ze noemt. Wageningse bètastudenten konIdealisme is misschien geen korte route naar een goe- den bij Internationaal bestuur naast hun eigen opleide baan, maar wel een korte route naar begrip.’ En er
ding een aantal vakken en een klein afstudeervak of
is nog iets wat de universiteit onderscheidt van andere een stage doen op het gebeid van internationaal recht,
universiteiten, namelijk de kleinschaligheid. ‘Daardoor bestuurskunde of politicologie, om hen klaar te stomen
kunnen wij nog een echte universiteit zijn, in de letterlij- voor de beleidswereld.
ke betekenis van universitas: een gemeenschap van
Destijds kwamen er nog maar weinig Wageningse
studenten, docenten en onderzoekers die in nabijheid alumni in belangrijke bestuurlijke functies terecht,
van elkaar kennis maken.’
bleek uit onderzoek. Toenmalig rector Kees Karssen
De begeleiding van studenten is in Wageningen doorzag daarom wel wat in het nevencurriculum. Maar de
gaans de taak van de studieadviseurs, waarvan elke
universiteitsbestuurders die na hem kwamen hebben
opleiding er één heeft. Die kunnen in principe ook de
het experiment nooit formeel willen erkennen, waarrol van mentor hebben, zegt Van Eldijk. Nadeel van de
door er geen aparte financiering voor kwam. Van Eldijk
studieadviseurs is volgens hem dat ze specifiek gericht heeft lang geprobeerd dit te veranderen, maar houdt
zijn op de eigen opleiding. Dat is een beperking, denkt nu de eer aan zichzelf en vertrekt. Samen met zijn
hij, want die mensen kunnen dus moeilijker verwijzen
broer en enkele anderen begint hij een bedrijf.
naar andere mogelijkheden voor studenten, buiten de Ondanks het gebrek aan financiering trok Internatioopleiding. Omdat ze die mogelijkheden niet kennen, of naal bestuur de afgelopen tien jaar ruim tweehonderd
omdat ze de studie-uren niet willen weggeven. ‘Terwijl
studenten die een combinatie van vakken of afstudeerhet over de schutting kijken voor het opleiden van inter- vakken deden. Omdat het nevencurriculum nooit een
disciplinaire studenten nu juist belangrijk is.’ Bovenofficiële status heeft gekregen, is er geen alumnibedien is de relatie tussen de student en de studieadvistand waaruit blijkt of deze studenten inderdaad hoge
bestuurlijke functies bereikten. Maar tussen de inzendingen van oud-studenten zitten nu wel brieven die afkomstig zijn van waterschappen, ministeries, de Tweede Kamer en ambassades.

‘Er is één ding
erger dan de
confrontatie:
niet weten wat
je wilt en het
daar bij laten’

INTAKEGESPREK
Behalve de brug naar beleidsfuncties was er nog iets
wat oud rector Karssen aansprak in het nevencurriculum Internationaal bestuur. Dat was een nieuw element in het onderwijs, namelijk een intakegesprek. Dat
had niet in de vorm van een echt selectiegesprek zoals
bij een topopleiding hoort. Maar het was wel weer een
gelegenheid waarbij Van Eldijk zijn rol van mentor kon
spelen. ‘Ik gaf in die gesprekken geen oordeel of mensen geschikt zouden zijn voor Internationaal bestuur.
Studenten kwamen na afloop van een gesprek, en na
enige bedenktijd, zelf met de conclusie of het wat voor
ze zou zijn of niet.’
Er kwamen ook mensen af op de intakegesprekken die
helemaal niet bij Internationaal Bestuur pasten, zegt
Van Eldijk, maar die wel een keer zo’n gesprek wilden.
‘Als je niet precies weet wat je wilt, kan het confronterend zijn om je dat af te moeten vragen. Maar er is één
ding nog erger dan die confrontatie. En dat is niet weten wat je wilt en het daar bij laten.’ <
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FOOD4YOU/ foto’s WIM VAN HOF
De publieksdag van het festival Food4you trok zaterdag
twaalfduizend bezoekers. Vooral het lopend buffet
– tafels vol etenswaar waarmee scholieren van
vakschool Rijn IJssel door het centrum van Wageningen
liepen – trok veel belangstelling. Na de tocht werden de
tafels uitgestald bij theater Junushoff en kon iedereen

O

aanschuiven voor een lunch in de najaarszon.
Bezoekers konden verder hanenklauwen en kwallen
eten bij de Freaky Food Show, koekhappen op acht
meter hoogte, hun conditie laten meten door ziekenhuis
de Gelderse vallei en verzekeraar VGZ, en testen hoe
lang het duurt voordat je de calorieën van een

speculaasje hebt weggetrapt op een hometrainer. De
organisatie is erg tevreden over de belangstelling voor
Food4you. Volgend jaar komt er weer een festival rond
een van de aandachtsvelden van Wageningen UR. / KV
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
WAGENINGERS OP DE VUIST IN DE EERSTE KAMER
Het is een unicum in de Nederlandse
parlementaire geschiedenis: een Eerste
Kamerlid dat een zojuist benoemde
collega een blauw oog slaat. De senator
in kwestie is ir. Jan Baas (VVD), die
evenals zijn ‘slachtoffer’ ir. Hendrik
Adams (Boerenpartij) heeft gestudeerd
in Wageningen.

d
V

Hendrik Adams verlaat de Eerste Kamer met een tas
voor zijn blauwe oog. / foto: geschiedenis.vpro.nl

‘Ik heb geen moment hoeven nadenken.
Als er een hystericus op je afkomt, staat
je maar één ding te doen: de man uit te
schakelen’, zegt de nu bijna negentig
jaar oude Baas. De affaire-Adams, die
op 20 september 1966 begon met zijn
historische vuistslag in de koffiekamer
van de Eerste Kamer, staat de voormalige verzetsman nog helder voor de
geest.
‘Ik kende Adams niet uit Wageningen,
want hij was al weg toen ik studeerde. Ik
heb hem in 1942 ontmoet toen ik les gaf
op de Rijkslandbouwwinterschool in Emmen.’ Ook Adams, een rijkspluimveeconsulent met nationaal-socialistische sympathieën, werkte daar tijdens de oorlog.
‘Hij wist dat ik bij het verzet zat en er ontstond daarover een botsing tijdens een lerarenvergadering. Toen beet hij mij toe
dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat
ik gedeporteerd werd’, vertelt Baas. ‘Ik
heb toen heel rustig gezegd: als ik de oor-

log overleef, dan is de vlaggenmast voor
de school nog te goed om jou aan op te
hangen.’
Na de oorlog wordt Adams ontslagen en
veroordeeld tot ruim anderhalf jaar internering wegens collaboratie. Bovendien
verliest hij voor tien jaar het kiesrecht.
Vrijwel niemand weet dat nog als Adams
in september 1966 namens de Boerenpartij in de Eerste Kamer wordt benoemd,
en kennis komt maken op het Binnenhof.
Totdat Jan Baas de Kamervoorzitter
vraagt om een persoonlijk woord te mogen spreken. ‘Ik had persoonlijk de balans opgemaakt. Iemand met zo’n persoonlijkheidsstructuur kan mijn inziens
niet geloofwaardig optreden als volksvertegenwoordiger. In mijn toespraak heb ik
dat uitgelegd en gezegd dat ik hem nooit
zou aanspreken.’
Wanneer de Kamervoorzitter de vergadering heeft geschorst treffen de oude bekenden elkaar in de koffiekamer. ‘Adams
sprong plotseling voor me en riep: proleet,
het zijn allemaal leugens! Om erger te
voorkomen vond ik het toen nodig om
hem tot de realiteit terug te brengen’, vertelt Baas.
Daarmee was de kwestie niet voorbij.
De leider van de Boerenpartij, Hendrik
– ‘Boer’ – Koekoek, neemt zijn nieuwe
senator in bescherming en probeert de

aandacht af te leiden door ook andere
volksvertegenwoordigers van een fout
oorlogsverleden te beschuldigen. Desondanks verschijnen er artikelen in de
landelijke pers waaruit blijkt dat Adams
in de oorlog brieven ondertekende met
Heil Hitler, en antisemitische artikelen
schreef in het ‘foute’ blad De Misthoorn.
De leden van de Eerste Kamer nemen uiteindelijk een motie aan waarin zij uitspreken dat er ‘voor een politiek delinquent
geen plaats is in deze Kamer’. Adams
neemt half oktober ontslag wegens deze
‘onwaardige en bovenal onwettige bejegening’.
De affaire-Adams luidt de ondergang van
de Boerenpartij in. ‘Ik had niks tegen de
Boerenpartij. Het is Koekoek die er voor
heeft gezorgd dat de partij in scherven is
gevallen. Stukje bij beetje kregen mensen
te zien wat voor mensen er achter de partij zaten’, zegt Baas.
Hij heeft de in 1980 overleden Adams
nooit meer gezien of gesproken. Spijt van
de klap heeft hij niet. Volgens de Nijmeegse historica Carla Hoetink is de affaire
uniek in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. ‘Ik ken in ieder geval geen andere voorbeelden van een klap zoals dit,
waarbij het ene Kamerlid het andere
slaat.’ / Gert van Maanen

WERKPLEK
DINAH BORUS

‘NU KAN IK IEDEREEN LIVE SPREKEN’
‘Nee, ik was niet nerveus. Nou ja, een
klein beetje nerveus dan’, zegt Dinah Borus, medewerkster van het Keniaanse
netwerkkantoor van Prota (Plant Resources of Tropical Africa) in Nairobi. Eind
september had Dinah ruim honderd internationale gasten op bezoek voor een
internationale workshop rond dit mede
door Wageningen UR gecoördineerde
project.
‘Ik ben één van de organisatoren en het is
altijd spannend of alles goed gaat. Details
zijn belangrijk. Je moet zorgen dat alles
op tijd verloopt en ik moest op de laatste
dag ook nog mijn eigen projecten presenteren’, vertelt Dinah.
Ze begeleidt zes proefprojecten in Kenia,
Madagascar, Burkina Faso en Ghana
waarbij de lokale bevolking leert om ‘vergeten groenten’ te telen en te vermarkten.
‘Het zijn relatief kleine projecten, maar
mijn stelregel is dat een project nooit zo
klein kan zijn dat je het niet serieus hoeft
te nemen. Alleen de twee projecten in Ke-

nia heb ik ook echt kunnen bezoeken.
Normaal gesproken regel ik het meeste
vanuit mijn kantoor.’
Dit kantoor bevindt zich op de eerste verdieping van het World Agroforestry Centre
in de Keniaanse hoofdstad. Het geeft uitzicht op de binnenplaats waar de workshopdeelnemers even hun benen streken
of een glimp proberen op te vangen van
een tropische vogel. Prota heeft in het gebouw de beschikking over vier kamers,
waarvan er één speciaal is bedoeld voor
bezoekende Wageningers. Op de deur
prijkt een enorme sticker van Wageningen
Universiteit. Dinah: ‘We hebben uitstekende voorzieningen en normaal gesproken
heb ik dagelijks contact met Wageningen,
vooral via de e-mail. Nu is iedereen hier,
dus is dat even niet nodig. Ik kan nu iedereen gewoon live spreken.’ / Gert van
Maanen
Zie ook pagina 8: Nuttige planten zoeken
weldoener
foto Gert van Maanen
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‘In de afgelopen tien jaar durfde ik de moeilijker vragen niet
meer in een examen op te nemen’, zegt scheidend hoogleraar
prof. Gerard Fleer in deze Resource (pagina 5). Een onderwijscommissie die waakt over de slagingspercentages en het
afglijdende niveau van de nieuwe generatie studenten zijn
hieraan debet, meent Fleer. Herkennen docenten dit sombere
beeld?

MOEILIJKE EXAMENVRAGEN VERBODEN?
door YVONNE DE HILSTER en WILLEM KOERT
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‘Het niveau
moet omlaag
omdat het
ingangsniveau
van studenten
is gezakt’

Ir. Dijs Bakels, geeft in Wageningen
bijlessen Inleiding statistiek en
Voorzetting statistiek

‘Twintig jaar geleden waren er alleen
maar studenten die op het vwo wiskunde-B hadden gevolgd. Dat niveau was super. Het hele onderwijs
was daar ook op gebaseerd. Maar
dat is niet meer realistisch. Die pure
bètaselectie is er uit gesleten.
Bij Voortzetting statistiek komen
soms studenten die voor het laatst
op de mavo wiskunde hebben geDr. Ger de Rooij, leerstoelgroep
had en zijn doorgestroomd. En ook
Bodemnatuurkunde, ecohydrologie veel buitenlandse studenten missen
en grondwaterbeheer
die kennis. Leerstoelgroepen hebben ook wel door dat als ze het ni‘In mijn onderwijs voor eerste- en
veau niet een beetje aanpassen, er
tweedejaars heb ik inderdaad het ni- een groep is die het niet gaat halen.
veau van mijn examenvragen naar
Dus hebben ze dat wat laten schiebeneden moeten bijstellen. Dat heb ten. Uit Inleiding statistiek zijn beetik niet gedaan vanwege de druk om je bij beetje de struikelpunten verhoge slagingspercentages te halen, dwenen.’
maar omdat het ingangsniveau van
de studenten is gezakt. Ik kan het
niveau van mijn studenten verhogen, maar de mate waarin is constant. Zakt het beginniveau, dan
zakt ook het eindniveau.
De manier waarop we hier doceren
sluit minder goed aan bij het huidige
middelbare onderwijs dan bij het
vroegere vwo. Eerstejaars hebben
daardoor meer moeite met aanpassen. En soms duurt het even voor
een scholier een student wordt;
soms klaagt iemand dat de stof die
je in een vorig vak hebt behandeld is
weggezakt, en vraagt of je dat herhaalt. Wij vinden dat ze dat zelf
moeten doen.
Wat ons werk er niet makkelijker op
maakt, is de onrust in de organisatie. Zowel studenten als docenten
moeten verderop in de onderwijskolom harder werken om het niveau
omhoog te krijgen. Als de onderwijsprogramma’s van hogerhand regelmatig op de schop moeten, wordt
dat er niet eenvoudiger op.’

‘Uit Inleiding
statistiek zijn
beetje bij
beetje de
struikelpunten
verdwenen’

‘Ik herken die
druk waar
Fleer het over
heeft, maar ik
geef er niet
aan toe’

Dr. Lia Hemerik, universitair
hoofddocent bij Biometris, geeft
Wiskunde L

‘Wij letten bij wiskundevakken voor
eerstejaars op het slagingspercentage. Bij examens kun je dertig van
de vijftig punten redelijk makkelijk
halen, dus een voldoende is haalbaar als je de principes kent. De rest
vereist meer inzicht of is echt moeilijk. We merken wel dat de vooropleiding van studenten slechter is geworden, en daar moeten wij wel op
aansluiten. Soms verdwijnt een onDr. Marian Vermuë, sectie
derdeel uit het wiskundepakket.
Proceskunde
Over de hele linie kun je wel zeggen
‘Ik herken die druk waarover Gerard dat de algebraïsche vaardigheden
minder zijn, zoals haakjes wegwerFleer het heeft om niet te moeilijke
ken en de abc-formule. We hebben
vragen op het examen te stellen,
maar ik geef er niet aan toe. Ik moet ook altijd sterretjes op de muggenenquêtes, ofwel vakken met attende kwaliteit toch in de gaten houden? Ik laat wel mijn examenvragen tiewaarden. Als zestig procent
slaagt, vindt men dat te weinig.
nakijken door een collega, die beMaar er is ook een minimumkwalioordeelt of de vragen wel duidelijk
teit waarop je moet letten. Bovenzijn. Als studenten een vraag fout
beantwoorden, dan hoeft dat niet al- dien verschilt het vaak per jaar en
per studierichting. Toch zijn er altijd
tijd te betekenen dat de vraag te
studenten die een tien halen. Zeker
moeilijk voor ze was. Soms is de
bij een vak in de eerste periode wervraag ook gewoon onbegrijpelijk.
ken eerstejaars soms hard.’
Nou moet ik wel zeggen dat wij op
Proceskunde geen doorsnee studenten krijgen. Nu beginnen de aantallen weer te stijgen, maar vorig
jaar hadden we twintig eerstejaars.
Het waren er niet veel, maar de studenten die we hadden waren bijzonder gemotiveerd, en dat zag je in de
slagingspercentages. Dit jaar hebben we bijna twee keer zoveel studenten als vorig jaar, maar daarover
kan ik nog niets zeggen.’

‘Als zestig
procent
slaagt, vindt
men dat te
weinig’

‘Als studenten
nu een examen
doen van tien
jaar geleden
slagen er
bedroevend
weinig’

Dr. Ton Marcelis, leerstoelgroep
Organische chemie
‘Fleers uitspraken zijn herkenbaar.
Het niveau van de eerstejaars studenten is gezakt. Als je de studenten van nu een examen laat afleggen van tien, twintig jaar geleden,
dan is het slagingspercentage bedroevend laag. Dat is geen geheim.
We moeten meer moeite doen dan
vroeger om het niveau omhoog te
krijgen.
Van studenten horen we trouwens
soms geluiden die in een andere
richting wijzen. Zij klagen dat het niveau te laag is. Nee, dat horen we
niet van alle studenten. Het zal wel
een aparte groep zijn.’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘De burger heeft
weinig moeite met
de voortschrijdende
schaalvergroting’
DRAAGVLAK

.

i-

l

In zijn commentaar in Resource 5 van
27 september (pag. 15) constateert Jan
Braakman terecht dat de boer bij zijn bedrijfsuitoefening tegenwoordig gebruik kan
maken van een heel scala aan hulpmiddelen zoals de melkrobot. Daardoor is grootschalige melkveehouderij in Nederland
mogelijk.
Echter, zijn conclusie dat ondanks deze
technische mogelijkheden in Nederland
daarvoor het maatschappelijke draagvlak
ontbreekt, is voorbarig. Om op langere termijn zonder Europese prijssteun internationaal te kunnen concurreren is grootschalige
landbouw in internationaal opererende agroclusters noodzakelijk. In veel regio’s ontwikkelt de landbouw zich ook in die richting. Het
romantische beeld van een statisch, ingedut
platteland vol knuffelkoeien en pittoreske
dorpen moet dan ook worden bijgesteld. De
schaalvergroting schrijdt voort en de Nederlandse burger heeft daar doorgaans weinig
moeite mee.
Dat neemt niet weg dat hij ook behoefte
heeft aan natuur en groene diensten. Het is
dan ook zaak in een aantal gebieden de cultuurlandschappen te beschermen en ook
ruimte te maken voor natuurontwikkeling.
Gezien deze tegenstrijdige eisen aan het rurale gebied is regionale specialisatie onvermijdelijk. De nieuwe ruimtelijke planning zou
daarom moeten voorzien in een driedeling:
1. voor landbouw geschikte gebieden; 2. gebieden in de ecologische hoofdstructuur;
3. voor groene diensten geschikte gebieden.
In de gebieden uit de eerste groep staat de
landbouw voorop zonder al te veel landschappelijke beperkingen. Grootschalige,
mondiaal concurrerende landbouw moet
hier mogelijk zijn. De gebieden uit de tweede categorie vallen binnen de Ecologische
Hoofdstructuur. Hier hebben natuurorganisaties het voor het zeggen. De derde categorie bestaat uit de zogenoemde nationale landschappen. De regelgeving dient
daar strikt te zijn en gericht op het behoud van het landschap. De boeren bieden vooral groene diensten aan zoals onderhoud van het landschap, zorgboerderijen en recreatie.
Het zal duidelijk zijn dat de optimale inrichting van deze gebieden een gecompliceerde zaak is, waarbij alle stakeholders
zoveel mogelijk moeten worden betrokken. Met de geschetste indeling van de
groene ruimte gebaseerd op regionale specialisatie zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de totstandkoming van een ecologisch en economisch veerkrachtig platteland.
Prof. Wim Heijman, bijzonder hoogleraar
Regionale economie
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V.D.REDACTIE
LANGE ADEM
In het welhaast encyclopedische megaproject Prota (Plant Resources of Tropical
Africa) bewerken onderzoekers een groot
aantal basisgegevens, ‘grijze literatuur’
en kennis over zo’n zevenduizend nuttige
planten tot handzame en betrouwbare beschrijvingen (zie pagina 8). Het project benadrukt het belang van duurzaam gebruik
van plantaardige grondstoffen voor de
biodiversiteit en plattelandsontwikkeling.
Bovendien stimuleert het de opbouw van
de kennisinfrastructuur in tropisch Afrika.
Niemand twijfelt dan ook aan het nut van
Prota.
Toch blijkt het voor dergelijke projecten,
die het moeten hebben van de lange

adem, steeds lastiger publieke fondsen
binnen te halen. Dat komt omdat het
soms moeilijk is om hard te maken dat
zo’n breed project, dat heel veel landen
beslaat, op lokaal niveau een bijdrage
levert aan armoedebestrijding en emancipatie. En dat zijn de eisen die westerse
overheden doorgaans stellen bij de financiering van ontwikkelingssamenwerking.
Het is heel wat eenvoudiger om voor een
lokaal project, gericht op het telen van
een concreet gewas en met zestig participerende vrouwen, aan te tonen dat het
een bijdrage levert aan armoedebestrijding en emancipatie. Dergelijke kleine
projecten zijn echter wel per definitie

kortlopend en weinig fundamenteel.
Daar hoeft niets mis mee te zijn, zolang
de publieke fondsen daarnaast ook oog
hebben voor een meerjarige, fundamentelere aanpak. Maar dat blijkt niet zo te
zijn. Projecten als Prota moeten steeds
vaker een beroep doen op filantropen.
Nu is het natuurlijk prachtig dat Bill en
Melinda Gates bereid zijn vaccinatieprogramma’s in ontwikkelingslanden van de
grond te trekken en zorgen dat de openbare bibliotheken in de VS zijn aangesloten
op internet. Maar als alleen filantropen
nog vooruit kijken, dan is er misschien
toch iets mis met het gezichtsvermogen
van de publieke sector. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
KUISE MANNEN
Het Haagse beschavingsoffensief neemt
bizarre vormen aan. Neem de olijke Plasterk, de man waarvan gefluisterd wordt
dat hij op het nippertje een Nobelprijs is
misgelopen. De man die het onderwijs in
Nederland moet redden. De hoop van de
sociaal-democraten in bange dagen. De
man die de cultuur en de wetenschap
moet koesteren en beschermen. Deze
man maakt zich druk over de kleding van
meisjes en jongedames. De lange rok, de
warme sokjes en de sombere dracht die
zelfs in de Bible Belt aan slijtage onderhe-

vig zijn, moeten van hem terug komen.
Want de vrouw is geen lustobject, volgens
deze geleerde. De geëmancipeerde vrouw
in tuinbroek schijnt zijn grote ideaal te
zijn. Het land van EO-jongerendagen en
het verlangen naar de oude Paasheuvel
en de kuisheid van de vooroorlogse
AJC’ers lijkt het land te zijn waar Plasterk
ons wil brengen.
En neem Donner. Ook een zeer bekwame
man, altijd recht door zee. Het prototype
van de mannenbroeder. Een man die zich
naar zijn departement spoed met een he-

renrijwiel van vooroorlogse kwaliteit. Een
man die als minister van Justitie de strijd
is aangegaan met alles wat vies en voos
is. Deze huidige minister van Sociale zaken en werkgelegenheid maakt zich nu
druk over de kleding van scholieren. Hij
stelde aan een aantal middelbare scholieren voor om het schooluniform weer te
voeren. Gelukkig wisten deze jongeren dit
waanidee uit zijn hoofd te praten.
De jeugd is gewaarschuwd. Kijk uit voor
kuise mannen, want misschien zijn het
wel dirty old men. / Kees de Hoog
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‘Philanthropists
are often in
for the long run’

NJI-SRI ORGANIZES
DUTCH COURSE
The student association Nji-Sri has started
a Dutch course for international students
from the university for professional
education Van Hall Larenstein. Fourteen
participants have already joined the
language lessons. Many first-year
international students want to learn Dutch,
but the course at Van Hall Larenstein is
offered only in the second year.
‘Last year we had a lot of new German
members and found that there was a bit of a
linguistic barrier. That’s how we got the idea
for a Dutch course’, explains Arne
Timmerman, president of Nji-Sri. ‘We want to
teach these students basic things, like how
to order a cup of coffee or buy bread. And
the course is also a way to get in touch with
other people.’
The course, consisting of ten lessons, is
given by an official teacher from TaalVast.
Timmerman: ‘If reactions are positive, we
will certainly consider continuing the course.
As a student association we think it’s
important to offer our members something
besides studying and drinking a beer in the
pub.’ / ABr

WHAT’S ON
Thursday 11 October
19.30 / Popronde Wageningen, in Junushoff
and cafés in town centre.
20.30 / Sounds of sands, Belgian film about
Africa, see www.movie-w.nl.
22.00 / Rock concert by RaZz in Stedia cafe.
23.30 / Popronde after party at Unitas.
Friday 12 October
20.30 / La Sueur des Palmiers, see
www.movie-w.nl.
20.30 / LethDansant dance performance at
’t Hemeltje in De Wilde Wereld.
20.30 / XS(Red) dance performance with
workshop first at Unitas.
23.00 / Disco Party at International Club.
Saturday 13 October
22.30 / Disco dancing in Café Loburg.
23.00 / Bassball at Unitas.
23.00 / ISOW Party at International Club.
Sunday 14 October
15.00 / Sunday Afternoon Jazz at WICC with
singer Sanna van Vliet.
20.15 / pARaDIsE…a woman? BunDO
kAnDuanG in Junushoff. Indonesian based
dance spectacle.
Tuesday 16 October
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Flags of our Fathers and Letters
from Iwojima, Clint Eastwood films at Unitas.
Thursday 18 October
20.15 / Tibet impressions, visual concert in
Junushoff by flautist Chris Hinze.
20.30 / Czech film festival, see
www.movie-w.nl.

PALE PINK
PARTY
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‘Where are all those tall handsome
blonde men?’ asks a Mexican guy of his
Colombian friend. In Rotterdam, answers
his friend knowingly. And there it’s not
just blondes; they come from all over the
world.
It’s Saturday evening and the two are
sitting at a table with a beer in de Wilde
Wereld during the international dance
party Colourful, organised by the
Wageningen Gay Group. With a look of
amusement on their faces, they are
watching the half empty dance floor
where a few people are going crazy to the
music.
According to the gay group’s website, the
aim of the evening is to celebrate the
large number of nationalities living in
Wageningen. But what is the homo scene
like in Wageningen? Are many nationalities active, or is it mainly Dutch gays that
give Wageningen a pink tinge? According
to Edwin Luijks, chair of the Gay Group,
there are many more Dutch than international members of his organisation. He
says that this is partly because international students often don’t stay for so long
in the Netherlands, and are therefore not
so interested in joining a club. But he
thinks it's also because being gay is not
accepted in many countries. It is therefore
difficult for some people to openly declare
themselves homosexual. Some international homosexual students have to deal
with the fact that their parents have made
considerable sacrifices for them to be
able to study in Holland, and they do not
want to disappoint their parents. ‘But
there are often a few international guys at
our parties,’ Luijks adds.
The Colombian guy confirms what the
chairman has said. ‘It’s not easy being gay
in Colombia,’ he continues. ‘The culture
there is far more macho and more conservative than here in Holland. You hear
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Colombians dance to a number by Shakira at the Colourful dance party in De Wilde
Wereld on Saturday 6 October. / photo MW
regularly of gays being beaten up on the
street there. The homo scene is far more
‘in the closet’ than in Holland, where men
can openly walk hand in hand down the
street.’ Not that he’s seen that in
Wageningen in the eight months that he’s

been here. He puts it down to things in the
east of the Netherlands being more
conservative than the west. Must be time
to visit Rotterdam, he and his Mexican
friend decide, where the parties are
livelier than in Wageningen too. / IRA

PROFESSOR DOESN’T DARE ASK DIFFICULT QUESTIONS
Chemistry professor Gerard Fleer no
longer dares to ask difficult questions in
exams. In his farewell speech on
Thursday 4 October, he said that
students are increasingly bad at maths.
Further, teachers are under pressure not
to fail too many students during exams.
‘As has everyone, I too have seen many
changes in education. The level of entering
students, especially in mathematics, has
undeniably decreased.’ According to
Fleer, the university’s quality system
encourages teachers to give easy exams.
If too many students fail, teachers have to
justify themselves before the Education
Committee. ‘In the past ten years, I have

no longer dared to ask the more difficult
questions in an exam because I had to be
sure that enough students would pass.
Otherwise, you exceed the signalling effect
or, worse yet, the attention effect, and
then you’re in trouble with the Education
Committee.’ Fleer thinks that the pressure
on teachers is logical. Since universities
are paid on the basis of the number of
diplomas they award, if they fail students
then they cut off their own nose.
Fleer, who emphasized that he very much
enjoyed teaching, has lectured on various
subjects in his career, including chemical
thermodynamics and general and physical
chemistry. Subjects that are followed

especially by students from the more
fundamental sciences such as molecular
sciences and biotechnology. Fleer:
‘Molecular scientists used to distinguish
themselves from other students by
making higher marks, but that is no
longer the case.’ Fleer also notes that
increasingly fewer students are
concerned about the mistakes they make
in their exams. ‘They’re delighted with just
a passing grade and don’t bother to see
what they did wrong.’ Fleer has no easy
solution. ‘The problem is connected to all
of the changes in Dutch education. As a
university, you can’t do much about the
situation. But I thought it was a good idea
to broach the subject.’ / KV
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SNAPPED
WHO?
Claudia Foedde from Germany, third-year
Tropical Forestry student at the entrance
of Van Hall Larenstein in Velp.
IN A HURRY?
‘We’re working on a project in a study
group, and we have to hand in part today.
German punctuality does not really apply
to me, like so many preconceptions.’

BUSY?
‘Besides my study I work as a bartender
at a Hard Rock café, I help with recruiting
German students for the school and I also
give private German lessons.’
TIME OFF?
‘I go to Amsterdam almost every
weekend. I lived there for eight years and
really miss it.’ / ABr

USEFUL PLANTS SEEK WEALTHY BENEFACTOR
Prota, a mega project partly initiated by
Wageningen University, is going through
turbulent times. African organisations
are demanding more say in its running
and financiers are difficult to find.
Despite the praise the project has
received for spreading knowledge of
useful plants in tropical Africa, donors
are increasingly demanding quick and
tangible contributions to poverty
alleviation. ‘Prota needs a philanthropist
with a long-term view.’
Prota (Plant Resources of Tropical Africa)
started five years ago and focuses on
documentation and utilisation of useful
plants from tropical Africa. It is the
successor of the Prosea project, which
resulted in a comprehensive databank
and series of handbooks on the useful
plants of Southeast Asia, for many
Wageningen botanists and tropical plant
breeders still regarded as the international showpiece.
The latest Prota volume, Vegetable Oils,
was presented during an international
workshop held in Nairobi at the end of
September in the presence of a
Wageningen UR delegation led by the
rector Professor Martin Kropff and
Professor Raoul Bino, director of the Plant
Science Group. Dr Dindo Campilan, a
Filipino researcher at the International
Potato Centre, presented a largely
positive external evaluation based on the
experiences of users of Prota publications
and products. Reason to celebrate,
although there were worried faces at the
meeting as well.

AFRICAN ENTRY POINT
Malawian Dr. Sloans Chimatiro, speaking
as agricultural representative of the
influential New Partnership for Africa’s
Development (Nepad), indicated that he
‘completely supports’ the Prota project
and demands for ‘African ownership’ of
the project. He proposed making the
Forum for Agricultural Research in Africa
(Fara, which is a part of Nepad) the ‘new
entry point of Prota’. The Prota board
responded that it would seriously
consider the issue of African ownership in
the coming five years. Vice-chair of the
Prota board, Dr Zachariah Magombo, also
from Malawi, made it clear however that a
transfer of power would also have
‘increased African-based funding as a
logical consequence’.
It’s too early to tell what the consequences of ‘africanisation’ would be for
the Wageningen roots of Prota, said the
European project leader of Prota,
agronomist Dr Jan Siemonsma. ‘It is of
course very positive that Africans
embrace the project. At present, though,
I am concerned about the continuity and
the lack of funds. I’m afraid that it’s not
realistic to think that Nepad and Fara will

The Leafy Vegetables Project in Kenya, part of the Prota megaproject, is intended to stimulate cultivation and
consumption of ‘forgotten’ indigenous leafy vegetables. / photo Prota
solve the money problem quickly. We’ve
been in deep water before now, but never
as deep as we are at present,’ said
Siemonsma.
According to Siemonsma, among western
donors Prota suffers from its image of
being a ‘book project’, even though the
knowledge dissemination is now starting
to bear fruit. Students at the Botswana
College of Agriculture in Gaborone made
so much use of the Prota online databank
that Botswana was unexpectedly top of
the website’s hit list for a while. But this is
exactly Prota’s main aim: to make
available practical and reliable descriptions of useful plants. Many users still
prefer printed publications which are
distributed free of charge in Africa under
certain conditions by the CTA (Technical
Centre for Agricultural and Rural
Cooperation).
In the evaluation, users had high praise
for the ‘high quality and relevance’ of the
handbooks, according to Campilan. Prota
scores less well, however, when it comes
to reaching intermediate target groups
such as policy makers and the private
sector.

The small-scale local pilot projects that
Prota has set up, such as those
encouraging the cultivation and
consumption of ‘forgotten’ indigenous
leafy vegetables in Kenya and Burkina
Faso, are proof that the project is making
a contribution to poverty alleviation, says
Campilan. Although he warns that
managing these pilot projects requires an
intensive effort, he does regard them as
‘an excellent way of collecting evidence
that the Prota strategy works’.

SEARCH FOR FINANCE
The pilot projects owe their existence
partly to the Dutch Directorate General for
International Development Cooperation
(Dgis), until now one of the main Prota
donors. Poverty alleviation and rural
development are important focuses of
Dutch development cooperation, but so
far Prota has not succeeded in getting
Dgis to finance its second phase. A total
of 11.4 million euros is needed for 20082012. At present they only have 2.4 million
euros pledged, of which one million comes
from the Dutch ministry of agriculture.

African Prota office is housed in Nairobi,
recognises the problem. ‘Donors go more
and more often for quick success, but the
effect is only short-lived. A project like
Prota is unique and only comes along
once every fifty years. But it can never
prove that it makes a direct contribution
to poverty alleviation in the short term. It’s
by focusing on hundreds of intermediaries
that you are likely to achieve a far bigger
impact in the longer term. Prota provides
a fundamental platform that belongs in
the public domain. Fund raising in the
private sector is tricky I suspect. I would
tend to think more of philanthropists, as
these are often people that are in for the
long run,’ said Garrity.
It’s a tip that the fundraisers at Prota and
the Plant Sciences Group have taken to
heart. They have already sought contact
with the C&A family Brenninkmeijer and
the Bill & Melinda Gates Foundation. Time
is short. Prota only has funding until the
end of 2008, and even that hangs in the
balance. / GvM
See www.prota.org

Dr Dennis Garrity, general director of the
World Agroforestry Centre, where the
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De ultieme manier van onthaasten:
kijken hoe het appelras rubens groeit bij
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in
Randwijk. De beelden van de webcam in
de boomgaard vormden sinds juni een
speciale attractie op de site van de Week
van de Smaak. Trouwe bezoekers zitten
nu echter al enige weken tegen een lege
tak aan te kijken. De appels zijn geplukt,
maar de appelcam in Randwijk blijft
trouw iedere tien seconden verversen.

Een groep steenmarters heeft de Van
Gelderzaal van de Groningse universiteit
gekraakt. Die kan voorlopig niet worden
gebruikt voor vergaderingen en colleges,
want de schoonmakers durven er niet in
vanwege de stank. Omdat steenmarters
beschermd zijn, kan de universiteit geen
ongediertebestrijders inzetten. Een
speciale werkgroep timmert nu een
‘steenmarterhotel’, een soort omgekeerd
Paard van Troje waarmee de dieren
worden gelokt en afgevoerd.

>
S T IJ N
BIERFLES
Meestal eet ik bij Het Hoekhuis, een bescheiden restaurantje aan het einde van
mijn straat in Rheden, vlakbij Nationaal
Park De Veluwezoom. Oké, een buitenstaander zal het, gezien de keuken, beschrijven
als studentenhuis, maar ik vind het eten er
echt lekker.
Mijn bierconsumptie daar is significant lager
dan die van de andere VHL-studenten. Nu
kan dat iets zijn om trots op te zijn, maar in
mijn geval is het eerder gênant. Zijn volgens
mijn collega-columnist Iris studentenjongetjes al onzelfstandig als ze met hun vuile
was naar mama gaan, ik ben niet eens in
staat een flesje bier te openen.
Als uit alle hoeken van de kamer al het plopdit-flesje-is-opengeluid heeft geklonken, sta
ik nog steeds met veel geweld een aansteker onder de dop te duwen. Het resultaat na
tien minuten: een blauwe hand, gebroken
aansteker en een dicht flesje.
‘Je moet ‘m als een hefboom gebruiken’,
zeggen de anderen, waarna ze opgewekt
een biertje – inmiddels hun tweede – richting de mond bewegen. Ja ja, mompel ik,
mijn hoofd gebogen zodat niemand me echt
aan kan kijken. Van mijn medestudenten
Bos- en natuurbeheer kan ik de meewarige
blikken nog net hebben. Echt gefrustreerd
raak ik als een eerstejaars Stadsgroen het
flesje uiteindelijk uit mijn handen pakt en
het enkele seconden later weer geopend teruggeeft.
Ik weet niet wat er dan precies met me
gebeurt, maar ik word een beetje tegendraads. Het natuurbeleid in Nederland klopt
opeens niet meer en ik ga bij hoog en laag
beweren dat de NS wél altijd op tijd rijdt.
Plots krijg ik nog geld van iedereen en de
fiets die ik eerst uit zou lenen heeft nu een
lekke band. Met cynische opmerkingen probeer ik mijn medestudenten zwart te maken, waarbij ik er het liefst één uitzoek die
de volle laag krijgt.
Het bewijs dat ook een gebrek aan alcohol
meer kapot maakt dan je lief is. / Stijn van
Gils
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VOORUITGANG VERDRINGT WAGENINGENGEVOEL

W

De nieuwe Wageningen campus is nu
een paar weken in gebruik. Maar waar de
een vooruitgang en modernisering ziet,
ziet de ander het Wageningengevoel
verdwijnen. Als gastredacteur en groot
aanhanger van dat Wageningengevoel,
besloot ik in Forum met studenten te
praten over deze tegenstelling.
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Wageningen staat in Nederland bekend
als de kleine universiteit die er nooit helemaal bij hoort. Juist deze reputatie trekt
elk jaar weer studenten aan die een alternatieve kijk op het leven hebben. Nu kom
ik zelf uit een dorp en zou mij nooit prettig
hebben gevoeld op een grote universiteit.
Voor mij was de keuze dan ook snel gemaakt. De kleine locaties zijn wellicht
oud, maar er heerst een prettig ons-kentonssfeertje. Persoonlijke aandacht, kleine groepen en vele specialisaties maken
Wageningen tot een universiteit met een
eigen karakter.
Toch moet zelfs Wageningen met zijn tijd
mee. Forum en Atlas werden gebouwd en
vormen samen met Alterra een nieuwe
grote campus. Vol trots geopend door de
koningin en de premier. Sinds de bekendmaking van de plannen is er echter ook
verzet tegen deze herstructurering. Gelukkig hoef ik zelf alleen nog maar een afstudeervak te doen en krijg ik met de hele
campus niks meer van doen. Maar zouden zij die hier wel dagelijks moeten ploeteren nog wel tevreden zijn?
Op het podium in het midden van de begane grond van Forum is er meteen een
groepje dat opvalt. Vier studenten liggen
uitgestrekt op zitzakken en hebben duidelijk tijd over. Tim, eerstejaars Moleculaire
levenswetenschappen: ‘Ik heb nog niet
echt een beeld van het Wageningengevoel.’ En wat je niet kent, kan je niet missen. ‘Overal in dit gebouw staan wel
mooie computers, maar niks doet het
goed. Ik kan zelfs geen prullenbak vinden’, voegt hij nog toe. Jeroen Bosman,
die Biotechnologie studeert, klaagt ook
vooral over het gebouw zelf. ‘Het is lelijk.
Beton. Dat is toch geen life sciences?’
Twee eerstejaars studentes Internationale ontwikkelingsstudies zitten even verderop. Ook hen zegt het Wageningengevoel niet veel. Sophie Kamphuis: ‘We ken-

Het is stil op de Generaal Foulkesweg waar voorheen drommen studenten fietsten
richting de Dreijen. / foto’s GA

GASTREDACTEUR
Mark Blomsma is
zesdejaars student
Bos- en natuurbeheer en Geo-informatiekunde. Op de
veiling ter ere van
de feestelijke opening van Forum
kocht hij voor vijftig euro het recht om
als gastredacteur van Resource een redactievergadering bij te wonen en een
artikel te schrijven. Dit is zijn bijdrage.
nen niet anders. Je ziet wel veel mensen
zo.’ Ilse van Dijk heeft wel eens van het
Wageningengevoel gehoord: ‘Een jongen
op mijn afdeling boycot Forum. Hij wil niet
naar de campus. Die studeerde juist in
Wageningen omdat er geen campus was.’
Aha, het gevoel dat ik zoek bestaat dus
nog wel. Met nieuwe moed ga ik op zoek
naar ouderejaars. Ik vind een gemengd
gezelschap van drie buitenlandse en twee
Nederlandse studenten die allen anoniem
willen blijven. Bij de twee laatste vind ik
wat ik zoek. ‘Alles zit nu bij elkaar, dat is
wel prettig. Maar ik vond het leuk om in
de verschillende gebouwen les te hebben
en overal rond te fietsen. Dit gebouw is te
groot’, zegt de een. ‘Mee eens’, zegt de

ander. Zij gaat nog even door over het gebouw. Ditmaal betreffen de klachten niet
het beton, maar slecht ingerichte lokalen.
Het wordt mij langzaamaan duidelijk dat
de opstartproblemen in Forum meer leven dan het verdwijnen van het Wageningengevoel. Misschien heb ik me dan toch
vergist. Of mijden diegenen die het gevoel
missen het Forumgebouw. Maar ik probeer het nog één keer, bij twee jongens
die verderop aan een tafel hangen. Aanvankelijk hebben ze ‘geen mening’, maar
ze vragen me wel wat anderen dan te zeggen hadden. Na het aanhoren van mijn
praatje komen de tongen alsnog los.
Masterstudent Alexander Peeters heeft
les in Forum en de Leeuwenborch en
vindt dat ‘wel prima’. Alleen vindt hij
Forum wel druk. ‘Je voelt je toch een
beetje een nummer.’ Gelukkig, denk ik,
ben ik niet de enige.
Wageningen Universiteit wil internationale erkenning en een moderne
campus verhoogt het aanzien. Ik kan
slechts hopen dat de mentaliteit en persoonlijke aandacht hetzelfde blijvan, want
daarin ligt juist de kracht van onze universiteit. En voor het Wageningengevoel
moet je dan maar even naar Droevendaal
lopen. Pas wanneer ze daar alles in een
torenflat stoppen ga ik me echt zorgen
maken. / Mark Blomsma
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VHL OPENT SERVICEPUNT NIEUWE NATUUR
Het Servicepunt Nieuwe Natuur is een
infomatieloket voor boeren, landgoedeigenaren en andere particuliere grondbezitters die op hun land natuur willen
ontwikkelen. Het werd donderdag 4 oktober geopend. Ook voor studenten van
Van Hall Larenstein is een rol weggelegd
bij het servicepunt, bijvoorbeeld als
stagiair.
‘Je kunt het vergelijken met een rechtswinkel waar mensen voor nop advies krijgen en indien nodig worden doorverwe-

zen. Dat principe van eerstelijnsopvang
hebben we losgelaten op vragen over
nieuwe natuur. Het Servicepunt is bedoeld voor particuliere grondeigenaren
die grond willen omvormen naar natuur
en niet weten hoe dat in zijn werk gaat’,
legt Dick Timmerman uit. De docent Bosen natuurbeheer zit in de projectgroep
van het nieuwe servicepunt, dat is gevestigd in het Gelderse dorp De Klomp.
Het loket is opgericht door de hogeschool,
Stichting Meer Bos, Nationaal Groenfonds
en de organisatie voor particulier en agra-

risch natuurbeheer SBNL. Uit overleg tussen deze organisaties bleek dat een informatiepunt voor particuliere grondeigenaren een gemis in de markt was. Het ministerie van LNV, dat de ontwikkeling van
particuliere natuur wil stimuleren, ondersteunt het initiatief financieel.
‘Een van de doelstellingen is om meer
hectares om te vormen dan nu het geval
is’, vertelt Timmerman. Volgens hem zullen VHL-studenten tijdens stages bij het
Servicepunt eenvoudige vragen beantwoorden, in samenwerking met een pro-

fessionele adviseur. Oplossingen voor
overzichtelijke inhoudelijke vraagstukken
en bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken kunnen studenten in projectgroepen
aandragen.
Elbrich van der Velde, derdejaars studente Natuur- en landschapstechniek, hoopt
in februari stage te gaan lopen bij het Servicepunt. ‘Volgens mij is dat heel leerzaam. Het is heel breed en je leert veel
over het beleid, de wetten en regelgeving.
Bovendien is het enorm actueel. / ABr
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De rariteit waarmee Wageningse entomologen vaak de media halen is door een
Antwerpse amateur-bioloog uitgebouwd tot
een reizende attractie: de insectensnackbar.
Peter De Batist serveert gefrituurde sprinkhanen, geroosterde krekels en wasmotrupsen van de steengril. Het zijn volgens
hem de voedzaamste en lekkerste hapjes.
Hij kan het weten. De Belg heeft een vol
jaar geleefd op een dieet van insecten,
planten, noten en fruit. ‘Mijn gezondheid
ging met rasse schreden vooruit.’

Levende goudvissen die in slokdarmen
verdwijnen blijven de studentenwereld
bezighouden. In het Groningse
universiteitsblad UK vertellen vier leden
van studentenvereniging Albertus dat het
leegklokken van een glas water met
goudvis een vast ritueel is bij het dispuut
Fluïdum. ‘Ze doen het openlijk, ze maken
er geen geheim van’, zegt een van de
studenten. De woordvoerder van de vereniging heeft er desondanks nog nooit
van gehoord. ‘Dit mag absoluut niet.’

WOUTER WIL NAAR DE VN
Duurzame ontwikkeling begint met
schoon drinkwater, vindt Wouter
Thiebou. Als jongerenvertegenwoordiger
bij de Verenigde Naties (VN) wil de
masterstudent International
Development Studies dat onderwerp dan
ook hoger op de politieke agenda
proberen te krijgen. Maar dan moet hij
voor 14 oktober wel genoeg stemmen
vergaren om een medekandidaat te
verslaan.
Wouter denkt dat zijn werk als jongerenvertegenwoordiger vooral zal bestaan uit
lobbyen bij politici in binnen- en buitenland, en uit het opzetten van kleinschalige projecten waarin jongeren in
aanraking komen met ontwikkelingsthema’s. Maar hij ziet de baan niet alleen als
een kans om te proeven van een internationale carrière. Hij wil ook meebeslissen over hoe zijn toekomst er uit komt te
zien.
‘De VN is het grootste internationale orgaan ter wereld. En al is het misschien
niet het beste, en conflicteren nationale
economische belangen regelmatig met
het streven naar internationale vrede, dan
nog is er niets beters. Als jongerenvertegenwoordiger wil ik komend jaar politici
gaan bewerken om meer aandacht te
schenken aan schoon drinkwater. Tachtig
procent van de ziektes is gerelateerd aan
water, bijvoorbeeld door gebrek aan hygiëne. Dan kun je wel scholen bouwen, maar
als je ziek bent en een basisgezondheidszorg ontbreekt, kun je niet eens naar
school. Als schoon drinkwater internationaal hoger op de agenda komt, krijgt het
ook op lagere niveaus meer aandacht. Als
ontwikkelingswerker doe je misschien
concreter, directer werk, maar het werk
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achter de schermen bij de VN is net zo
goed belangrijk.’
Na een voorselectie heeft Wouter nog nu
vijf concurrenten. Dat zijn allemaal meiden met minder praktische ervaring in het
buitenland, vertelt hij. Zelf zag hij de afgelopen vijf jaar dertig landen, onder meer
door conferenties te bezoeken. Het indringendst was zijn verblijf in Rwanda en Congo, waar hij voor zijn masteropleiding Conflict Studies and Human Rights in Utrecht
onderzoek deed naar de rechten van een
inheemse minderheid.
Inmiddels studeert hij weer in Wageningen, waar hij eerder zijn bachelor haalde.
‘Nu ik meer van de wereld gezien heb, zie
ik ook de toegevoegde waarde van een
theoretische achtergrond. Natuurlijk trekt
het avontuur, maar ik ben ook idealistisch. Als ik een ontwikkelingsland bezoek
vraag ik me af of ik daar iets kan betekenen, en hoe ik mensen betere mogelijkheden kan geven.’ Wouters christelijke achtergrond wakkert dat idealisme eigenlijk
alleen maar aan. ‘Je moet je bekommeren om mensen die minder mogelijkheden hebben.’
Zijn campagne deze week kende nog wel
een hobbel: de universiteit blokkeerde
Wouters internetaccount omdat hij teveel
e-mails stuurde. ‘Ik werd verdacht van
spammen. Maar gelukkig is het opgelost.’
Als Wouter voor 14 oktober meer stemmen krijgt dan zijn tegenkandidaat mag
hij naar de finaleronde, 24 oktober in Amsterdam, waar de uiteindelijke vertegenwoordiger wordt gekozen. / YdH
Informatie: www.wouternaardevn.nl.
Stemmen kan via internet en per sms.
Sms ‘Wouter’ naar ‘2008’ (geen extra
kosten).
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Wouter tijdens zijn afstudeervak in Rwanda vorig jaar. / privéfoto

Het bestuur van de TU Delft heeft enkele
studentenverenigingen boetes tot 36
duizend euro opgelegd wegens ‘fysiek
geweld’ en ‘vergaande vernedering’
tijdens de kennismakingstijd. Het
Delftsch Studenten Corps houdt echter
vol dat er geen geweld is gebruikt. De
student die klaagde kreeg wel een rauw
ei in zijn mond, maar dat is er niet in
geslágen. En als hij het vervelend vond
om in een natte slaapzak te liggen, had
hij gewoon ‘een nieuwe kunnen vragen’.

HET ECHTE
WERK

SLEEËN BOVEN DE POOLCIRKEL
Rianne van Duinen, masterstudent
Management, Economics and Consumer
Studies aan Wageningen Universiteit,
ging als Erasmusstudent voor drie
maanden naar Uppsala in Zweden. Ze
deed er onderzoek naar kosteneffectief
milieubeleid tegen eutrofiëring in het
Mälarmeer.
‘Het onderwerp is net zo ingewikkeld als
het klinkt. Ik heb een economisch model
gemaakt, maar er zijn geen heel concrete
dingen uitgekomen, vooral aanbevelingen
voor verder onderzoek. De grootste onzekerheid is of en hoe het klimaat gaat veranderen, maar ook de mogelijke effecten
hiervan zijn onduidelijk. Het onderzoek
zelf vond ik niet heel leuk, en ik heb dan
ook vooral genoten van alles buiten het
studeren om.
Het eerste wat me opviel in Zweden, behalve dat het al om drie uur ‘s middags
donker werd, was dat iedereen er goed
Engels spreekt en dat de mensen erg behulpzaam zijn. Later merkte ik wel dat het
heel moeilijk is om echt contact te krijgen
met de Zweden. Ze zijn ontzettend terughoudend en verlegen. Een simpel introductiepraatje tijdens een filmavond werd
gegeven door drie meisjes omdat ze het
alleen niet durfden.
De meeste sociale contacten had ik dan
ook met de veertig Erasmusstudenten
met wie ik in een flat woonde. Met hen
heb ik veel ondernomen. Het eerste weekend hadden we al een tour door de stad
en een kroegentocht.
Een van de uitstapjes die we maakten
was met de ferry naar Estland. Er waren
heel veel verschillende groepen op de

boot en overal werd gefeest. Eenmaal aan
land hadden we acht uur de tijd om Talinn
te verkennen. Het meest opvallend was
dat het oude communisme nog duidelijke
sporen heeft nagelaten, maar dat het kapitalisme ook is ingetreden. Aan de ene
kant is er armoede en lopen er verkopers
op straat, aan de andere kant rijden er
veel dure auto’s rond.
Het allerleukste vond ik onze tocht van
een week boven de poolcirkel. Met tien
studenten gingen we met de trein naar
Abisko. We waren 24 uur onderweg, en tijdens de reis kon je zien hoe dunbevolkt
en uitgestrekt het land daar is. Na een
nacht in het pikkedonker kom je opeens
in een wit landschap terecht met heel af
en toe een hutje. We sliepen in een jeugdherberg met Zweedse sauna. Daar ga je
eerst in zitten en dan buiten in de sneeuw
rollen. Het is niet de bedoeling dat je je bikini aanhoudt, en dat was wel even wennen in het begin. Maar de jongens hadden daar geen last van, die renden als debielen door de sneeuw en joegen de net
gearriveerde gasten de stuipen op het lijf.
We hebben een tocht gemaakt met de
hondenslee, echt geweldig. Ieder kregen
we onze eigen slee met een roedel honden en we hebben anderhalf uur rondgesleed. Het was vijftien graden onder nul
en er stond een ijzige wind, maar ik vond
het prachtig.
Verder hebben we daar gewandeld en ik
heb voor het eerst gelanglauft. Daarbij
legde ik het natuurlijk zwaar af tegen mijn
Franse en Zwitserse metgezellen. Het
noorderlicht hebben we helaas niet gezien, daarvoor was het te bewolkt.’ / Nicolette Meerstadt
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Nieuwsgierige studenten bestaan nog.
Een eerstejaars biologie in Nijmegen
heeft tijdens een practicum een boon
van de wonderboom doorgeslikt. De docent zei nog dat de bonen zeer giftig zijn,
maar de jongen nam de proef op de som.
Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis
waar zijn maag werd leeggepompt. Een
woordvoerder van de universiteit kan het
experiment niet waarderen. ‘Het hoort
toch bij je academische niveau dat je niet
van alles in je mond stopt.’

PRIKBORD

Noord-Korea mag verpauperd zijn, dat
weerhield leider Kim Jong-il er niet van
om zijn ambtgenoot uit Zuid-Korea een
passend geschenk te geven: vier ton
pijnboompaddenstoelen ter waarde van
2,6 miljoen euro. De matsutakes,
geplukt op Mount Chilbo, gelden in Korea
als een delicatesse. Iedere associatie
met de rookpluimen van atoombommen
berust op Westerse vooroordelen. / GvM

prikbord@cereales.nl

VOOR JE MOOISTE FOTO, JE EERSTE VERHAAL, JE EIGEN CARTOON

DIERENDAG OP CERES
De Wageningse Studenten Vereniging Ceres had op woensdag 3 oktober Wageningse
schoolkinderen over de vloer voor de traditionele viering van dierendag. ‘Een aantal
enthousiaste eerstejaars leden heeft de sociëteit omgetoverd tot een dierentuin’, mailt
assessor Nick Poeth. ‘Er waren konijnen, cavia’s, een hamster, een varken, ganzen, een
slang, schildpadden en fretjes. Eigenlijk zouden er ook geitjes rondhuppelen, maar de boer
durfde het niet aan vanwege het blauwtongvirus.’ Voor het festijn waren alle kinderen van
groep een tot en met zes van de Wageningse basisscholen uitgenodigd. De kinderen
vermaakten zich ook met kleuren, film kijken en schminken, en smulden van pannenkoeken
met limonade.

VINGERLIKKEN MET EROS
Fingerlickin’ op Unitas is een van de beruchtste feesten van Wageningen. Het
feest van een Breezergeneratie die volwassen aan het worden is. ‘Maak je op
voor de heetste beats en acts die je natste
dromen zullen overtreffen’, begint de uitnodiging. ‘Vuurspuwers en paaldanseressen brengen je lichaamstemperatuur tot
een ongekend hoogtepunt. (…) Uiteraard
vergeten wij de dames niet. Zij worden op
hun wenken bediend in de Greek Exclusiv
ladiez Lounge (G.E.l.L.) met druiven in gesmolten chocolade, Griekse massages en
gratis champagne. Natuurlijk houden Cupido en Eros een oogje in het zeil.’
Een Griekse massage? Dat klinkt als iets
hemels, zeker in combinatie met gesmolten chocolade. Het roept beelden op van
een bruinverbrande en witgetande Griek
in een Speedo met glanzende huid en de
geur van olijfolie waar hij je weldra mee
gaat insmeren. Onderwijl fluistert hij met
diepe stem onbegrijpelijke woorden in je
oor. Maar dat de locatie een druk feest op
Unitas is, is moeilijk voor te stellen.
Het feest zelf komt langzaam maar zeker
op gang. De aankleding belooft de uitnodiging helemaal waar te gaan maken. Er

zijn schaarsgeklede dames, Playboymannen en midden op de dansvloer staat een
uitnodigende paal. Alles goed en aardig,
maar voor mij is dit iets te veel van het
goede. Ik ben bijzonder opgelucht als de
ladies lounge in de kelder open gaat.
Bij elke tree van de trap verandert de
sfeer een beetje. Beneden is het een rustige, veilige wereld van aanligtafels met
matrassen. Het vrouwenoog wordt meteen naar het chocoladefonteintje getrokken. Hier vindt het echte vingerlikken
plaats, buiten het oog van seksbeluste
Breezermannen. De echte vrouw komt
hier tot bloei, er wordt gelikt en genoten
zoals daarboven nooit zou kunnen.
De beloofde Eros en Cupido die er rondlopen zijn niet Grieks, breed of bruin, en al
helemaal niet macho. Ze zijn juist schattig
omdat ze gekleed gaan in een laken dat
hun bovenlijf half bloot laat. In zo’n omgeving kan veel gebeuren, want binnen vijf
minuten zit de eerste vrouw in haar bh te
genieten van een nekmassage. Eros fluistert in haar oor dat hij al een vriendin
heeft, en hij gebruikt gewoon massageolie van de Hema. Wat een opluchting. /
Nicolette Meerstadt
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