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FOK NEE
‘Hoe duur was het?’, vraagt Bert Urlings,
bijzonder hoogleraar Slachtkunde en directeur van vleesconcern Vion. ‘Dat hoogleraarschap van jou? Als ik zo onbeleefd
mag zijn.’
Toon van Hooijdonk neemt Urlings schattend op. ‘Ik kan je niet helpen, Bert’, zegt
de nieuwe bijzondere hoogleraar Melkleer, tevens directeur van Campina. ‘Dat
weet bijna niemand.’
‘Het was in ieder geval een goede investering’, zegt Jacques Bindels, bijzonder
hoogleraar Flesvoeding, tevens bijzonder
belangrijk binnen Numico. ‘Als ik zo in de
kranten kijk.’
‘Melk Onmiskenbaar Gezond’, citeert Urlings uit zijn blote hoofd. ‘Geweldig.’
‘En nergens staat dat jij directeur van
Campina bent’, zegt Bindels. ‘Toon van
Hooijdonk is een fokking professor in Wageningen, schrijven ze. Da’s alles.’
‘Majestueus’, zegt Urlings. ‘Da’s pas propaganda. En je geeft het Voedingscentrum ook nog een schop in het kruis. Het
Voedingscentrum moet de mensen weer
vertellen dat ze elke dag vier liter melk
moeten drinken, zeg je namens de wetenschap.’
‘Als Campina dat zegt, lacht de goegemeente je uit in je gezicht. Maar als fokking hoogleraar kom je ermee weg’, zegt
Bindels.
‘Respect, Toon’, zegt Urlings nederig, en
stoot met de knokkels van zijn vuist op
die van Van Hooijdonk.
‘Woord’, zegt Van Hooijdonk. De Campinaman krabt onder zijn hooglerarenpet, en
slaat zijn armen over elkaar, ongemakkelijk onder de bewonderende blikken van
zijn collega’s.
‘En wat doen jullie zo de hele dag?’,
vraagt hij. ‘Onderzoek? Fokking boeken
lezen met weinig plaatjes?’
‘Fok nee’, lacht Bindels.
‘Wij staan een beetje te staan’, zegt Urlings. ‘Liefst ergens waar we in het oog lopen.’
‘Met de bijzondere jongens van Unilever,
Shell en de rest erbij.’
‘En dan een beetje dingen roepen naar de
andere hoogleraren’, zegt Bindels. ‘Dat ze
het niet goed doen en zo. Dat ze beter
moeten luisteren naar het bedrijfsleven.’
‘En dat mag?’, grijnst Van Hooijdonk.
‘Wij zijn randgroephoogleraren, weet je’,
zegt Urlings. ‘Wij kunnen er niets aan
doen dat we zo zijn. Wij komen uit het bedrijfsleven. Wij hebben een andere cultuur.’
Willem Koert
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Ir. Niels Verhulst van de leerstoelgroep
Entomologie is op zoek naar mannelijke
zweetvoeten om geurstoffen te vinden die
malariamuggen kunnen lokken of afweren.
Hij mocht zowel in de Telegraaf als bij het
Journaal op Nederland 3 uitleggen wat hij
met de geur van mensenvoeten gaat doen.
Heeft de publiciteit wat opgeleverd?
‘Ja. Er zijn toch mensen die naar aanleiding
van de berichten in de pers zich bij me melden. De meesten komen uit de omgeving
van Wageningen. Maar er was ook iemand
uit Zeeland die zijn zweetvoeten wel ter beschikking wilde stellen van de wetenschap.
Uiteindelijk doet de Zeeuw niet mee, want
hij kwam erachter dat Wageningen toch wel
ver is. In het stuk in de Telegraaf stonden
veel fouten, maar er stond wel een grote foto
bij, dat was wel weer goed. Toch loopt het
nog niet storm. Mannen kunnen zich nog
melden via www.zuigersenprikkers.nl.’
Welke fouten stonden er in de Telegraaf?
‘Ze schreven dat geurstoffen genezen. Het
leek erop alsof ze dachten dat wij op zoek
zijn naar een geneesmiddel. Dat is niet zo.
Uiteindelijk willen wij geurstoffen vinden die
de malariamug afweren of waarmee je de
mug in de val kunt lokken.’
Wat vraagt u van de zweetvoetenbezitters?
‘Ze moeten drie ochtenden hun zweetvoetengeur bij ons inleveren in speciale sokken
die wij beschikbaar stellen. Ze mogen dan
24 uur geen alcohol drinken, geen knoflook
eten en ook geen kruiden. Bovendien ben ik
op zoek naar niet-rokers.’
En wat levert het de deelnemers op?
‘Ze krijgen er een goed gevoel bij, want ze
helpen toch mee aan de bestrijding van
malaria.’ / JB

Page 20
Want to learn Dutch? Start by
reading children’s books

Omslagfoto Guy Ackermans, bureaustoel
Mirra ontworpen door Herman Miller
volgens het concept cradle to cradle, en
beschikbaar gesteld door Gaertner
Ergonomische Meubelen in Nijmegen.
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LEKKER JE ENERGIE KWIJTRAKEN NA HET WERK
Buiten op een groot veld overleeft een
deel van de spelers geen wedstrijd. Maar
in de zaal voetballen ze naar hartenlust,
iedere week weer. ‘Heerlijk om na je
werk je energie kwijt te raken.’ Alleen
zitten de medewerkers, oudmedewerkers en promovendi van
Wageningen UR sinds donderdag 18
oktober zonder zaal.
Wekelijks speelt de club wedstrijdjes zaalvoetbal in een eigen competitie, die ooit
werd opgezet door personeelsvereniging
O&O. De vakgroepen zijn vooral nog te
herkennen in de namen van de teams. In
‘De onzichtbare hand’, naar econoom
Adam Smith, spelen van oorsprong economen met veetelers. ‘Al hebben nu bedrijfskundigen de overhand’, vertelt promovendus Maarten Batterink. Hij en zijn
teamgenoten zitten op de tribune in sporthal Noord-West in Wageningen uit te hijgen van hun wedstrijd. ‘Als student speelde ik in de interne competitie. Daarna
vroeg een econoom mij of ik niet eens
met hen mee wilde doen.’
Keeper Jan Philipsen is import bij GTST –
Goede toxicologen, slechte toxicologen –
dat vanwege het sponsorshirts doorgaans
‘Macedonië’ wordt genoemd. ‘Ik kende
een toxicoloog, en die vroeg me acht jaar
geleden of ik eens een balletje kwam
trappen’, vertelt Jan, opleidingsdirecteur
van Landschapsinrichting. ‘Het is gewoon
gezellig, en mijn gammele knieën kunnen
buiten voetballen helaas niet meer aan.’

V
Macedonië-speler Timo Hamers, die promoveerde bij Toxicologie, is net te laat om Herco van Liere van de Red Arrows van een
schot te houden. Macedonië won met 9-4. / foto GA
Toch is ook zaalvoetbal vermoeiend.
‘Het is een uur lang vol gaan’, vertelt
Joost van den Borne, postdoc bij Diervoeding. Zijn T-shirt is doornat. Net als
teamgenoot Erwin van Boekel van Alterra
voetbalt hij wekelijks ook op het veld. ‘Dit
is meer techniek. Buiten is het fysieker,
maar krijg je wel meer rust dan hier’, zegt
Erwin. Wisselen mag tijdens de wedstrijd

VHL ZONDER OMBUDSMAN
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall
Larenstein (VHL) stemt niet in met het
voornemen van het college van bestuur
om de functie van ombudsman in Velp en
Wageningen op te heffen. Dat bleek
woensdag 10 oktober tijdens de
raadsvergadering. Door het voornemen is
er nu geen ombudsman, en vallen
studenten en personeelsleden met
klachten mogelijk tussen wal en schip.
Vooruitlopend op een klachtenregeling
voor heel Wageningen UR wil het college
van bestuur van de hogeschool de functie
van ombudsman vast opheffen. De GMR
stemt daar niet mee in, wijzend op het
jaarverslag van 2006 waarin het voornemen staat om de functie van ombudsman
ook in de Leeuwarder vestiging in te voeren. ‘Een jaar later is dat voornemen niet
vervuld en wordt zelfs voorgesteld de
functie hier op te heffen’, zegt GMR-voorzitter Ad Bot. De raad vindt het voorgenomen besluit niet consequent. De ombudsman zou overbodig zijn, maar een deel
van de taken verschuift wel naar de decanen en vertrouwenspersonen.
Collegevoorzitter Erica Schaper vindt de
aandacht voor het onderwerp prematuur.
‘We streven absoluut naar goed werkende

klachtenregelingen, maar het hebben van
een ombudsman is geen wettelijke verplichting. Wij vinden dat we met de klachtenregelingen en de functies van de vertrouwenspersonen en decanen alle klachten een plek kunnen geven.’ Bot meent
echter dat de ombudsman er is voor
klachten die nergens anders behandeld
kunnen worden. ‘Het is soms echt de laatste strohalm.’
Adriënne Klunhaar, senior beleidsmedewerker bij VHL, was de afgelopen zeven
jaar ombudsman. ‘Het bijzondere van de
ombudsman is dat deze, anders dan vertrouwenspersonen en decanen, niet optreedt namens de klager. De drempel om
aan te kloppen is laag.’
Klunhaar wilde haar contract als ombudsman niet verlengen toen ze over het voornemen tot opheffing hoorde. ‘Dat besluit
tast je geloofwaardigheid aan. Je staat
dan in feite al met één been buiten de
functie’, licht ze toe. Daarom zit de hogeschool sinds 1 september zonder ombudsman. Klunhaar: ‘Ik heb een paar gevallen moeten doorverwijzen naar studentendecanen. Die waren er niet blij mee.’
Het college en de medezeggenschapsraad gaan de komende maanden proberen om tot een oplossing te komen. / ABr

van een uur dan ook onbeperkt.
De mannen voetballen sinds een jaar
weer zonder scheidsrechter. Rick, oudstudent Bos- en natuurbeheer van de Red
Arrows, vertelt als hij even zit bij te komen
dat het eigenlijk best goed gaat. ‘Er zijn
soms best irritaties, maar eigenlijk regelt
het zichzelf.’ Dan wordt er gescoord. Spelers discussiëren over de stand. Iedereen

is te lui geweest om het telbord uit de kast
te pakken. Navraag bij de keepers leert
dat het 4-3 staat.
Zes teams telt de competitie nu. Dat mogen er best weer meer worden, vertelt Eric
Vis van Macedonië. Alleen kan er pas in
het voorjaar weer gespeeld worden. Dit
jaar zijn de spelers te laat achter een zaal
aangegaan. / YdH
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‘OPLEIDINGEN MOETEN
STUDEERBAAR ZIJN’
Slagingspercentages van examens horen
gewoon thuis in de beoordeling van de
onderwijskwaliteit binnen Wageningen
Universiteit. Ze zijn volgens directeur Pim
Brascamp van het Onderwijsinstituut
nodig om de studeerbaarheid van
opleidingen te kunnen garanderen.
Brascamp reageert hiermee op de kritiek
van chemicus prof. Gerard Fleer die bij
zijn afscheid zei dat het kwaliteitssysteem
docenten stimuleert om makkelijke examens te geven. Als er te veel studenten
zakken worden docenten volgens Fleer op
het matje geroepen door de opleidingsdirecteuren.
Brascamp: ‘De slagingspercentages worden standaard in de vakevaluaties meegenomen. Pas als er structureel sprake is
van een slagingspercentage van bijvoorbeeld dertig procent, zullen opleidingsdirecteuren dit probleem aankaarten bij de
betrokken docent. De inzet is echter niet
meer studenten te laten slagen. Het gaat
er vooral om te signaleren wat er ten
grondslag ligt aan het lage slagingspercentage en daar oplossingen voor te verzinnen.’
Het is volgens Brascamp nodig om aan-

sluitproblemen op te sporen. ‘Als je studenten toelaat met een bepaalde vooropleiding geef je ook de verwachting af dat
het programma voor hen te doen is. Dan
is er dus iets mis als keer op keer de
meerderheid over een vak struikelt.’ Dat
betekent volgens hem niet dat iedereen al
bij binnenkomst gegarandeerd is van een
bul.
Over het kennisniveau van eerstejaars
dat volgens Fleer ernstig is gedaald, zegt
Brascmp: ‘Ik heb niet de neiging om alles
daaraan toe te schrijven. De kennis is niet
zozeer minder, maar anders. In het verleden hebben we ook de overgang van de
hbs naar het vwo gehad, waardoor studenten niet meer alle vakken op de middelbare school kregen. Ook toen werd er
geklaagd en hebben de universiteiten het
onderwijs moeten aanpassen’, aldus
Brascamp.
Leerstoelgroepen worden volgens hem in
ieder geval niet afgerekend op een laag
slagingspercentage. Brascamp: ‘In de bekostiging wordt meegenomen of studenten aan een tentamen deelnemen. Het
geld is binnen als iemand zijn naam op
het papier zet, ook als hij geen enkele
vraag goed beantwoordt.’ / GvM
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‘Er hebben al zo’n
vijftig mensen
gereageerd die
door de oplichter
benaderd zijn’

DIJKHUIZEN: GEEN ZORGEN OVER UNIVERSITEIT
Medewerkers en studenten hoeven zich
niet ongerust te maken over de toekomst
van de universiteit. Dat zegt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Hij reageert op
zorgen van medezeggenschapsraden.
De Studentenraad en de Gezamenlijke
Vergadering van personeel en studenten,
zijn bang dat de universiteit verdrinkt in
het uitdijende Wageningen UR, en dat de
academische cultuur van de universiteit
in het geding komt door een toenemende
aandacht voor financiële kwesties.
‘Het is zonde dat hierover ongerustheid
bestaat, en volgens mij is die zorg in het
geheel niet terecht’, zegt Dijkhuizen. ‘De
universiteit staat er uitstekend voor. Ik zal
die positie dan ook met hand en tand verdedigen zo lang als ik hier zit.’

Volgens Dijkhuizen wil de raad van bestuur die eigen positie van universiteit, instituten en hogeschool zo goed mogelijk
bewaren. ‘Dat is juist ons sterke punt: van
fundamenteel tot toegepast, en omgekeerd. We zouden wel gek zijn als we dat
niet zouden koesteren. Natuurlijk is het
balanceren tussen samenwerking en de
eigenheid bewaren, maar ik vind dat we
daar goed in slagen.’
Dijkhuizen wil de komende jaren gebruiken om te onderzoeken welke modellen
voor samenwerking het beste werken. ‘Bij
de Environmental Sciences Group zijn universitaire groepen en onderzoekers van
Alterra samen ondergebracht in centra.
Bij de Social Sciences Group kiest men
juist voor een veel vrijblijvender model,
waarbij onderzoekers al dan niet het ini-

tiatief nemen om samen te werken. Bij de
laatste visitatie van het LEI was daar trouwens kritiek op. De commissie vindt dat
het LEI kansen laat lopen door niet nauwer samen te werken met de mensen van
de universiteit. Wij moeten blijven evalueren wat werkt en wat niet.’
Volgens Dijkhuizen is de klacht dat het
aan de universiteit steeds vaker over geld
gaat, niet specifiek voor Wageningen. ‘Dat
is aan andere universiteiten net zo. De samenleving heeft nu eenmaal niet onbeperkt geld over voor onderwijs en onderzoek. De middelen zijn altijd schaars. Het
heeft niet zoveel zin je daartegen te verzetten. Zo’n grote maatschappelijke trend
houden wij niet tegen. Wij kunnen beter
proberen slimmer te zijn dan de rest.’
Toen Ruud Huirne opstapte als directeur

VERDOOFD CASTREREN IS OOK PIJNLIJK
Castratie met verdoving is pijnlijk voor
biggen, maar wel minder pijnlijk dan de
onverdoofde castratie die nu gebruikelijk
is. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal
Sciences Group in opdracht van het
ministerie van LNV.
Castratie van biggen stuit op weerstand
bij een groot deel van de Tweede Kamer
en bij varkenshouders. Varkenshouders
castreren mannetjesvarkens om berengeur in vlees te voorkomen. Er lopen ver-

schillende onderzoeken om te zien of de
castratiepraktijk kan worden veranderd,
bijvoorbeeld door het wegfokken van berengeur, automatische detectie van berengeur in slachterijen en ontwikkeling
van verdovingsmiddelen.
ASG keek naar de effecten van toediening
van een verdovingsmiddel (lidocaïne) en
een pijnstiller (meloxicam). De pijnstiller
helpt nauwelijks tegen de pijn bij de castratie, maar biedt wel verlichting bij de
napijn. Verdoving helpt tegen de castratie-

pijn, maar maakt de ingreep niet pijnloos.
De verdoving kost 28 cent per ingreep als
de boer het zelf doet en een euro als de
dierenarts het doet.
ASG heeft ook gekeken naar een soort
verdovingsbox waarbij biggen onder narcose worden gebracht met een mengsel
van CO2 en zuurstof. Dat systeem is op dit
moment echter nog niet praktijkrijp. De
toediening van het gasmengsel luistert
nauw. / JB
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De naam van Plant Research
International (PRI) wordt al ruim een half
jaar door een oplichter misbruikt. Een
zekere dr. David Patterson biedt via
internet aantrekkelijke functies aan en
vraagt sollicitanten vervolgens om een
onkostenvergoeding.

(INGEZONDEN MEDEDELING)
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PRI ZOEKT
INTERNETBEDRIEGER

‘Er is sprake van hardnekkig bedrog.
Daarom hebben we besloten een oproep
op onze website te zetten om verdachte
e-mails en advertenties naar ons door te
sturen. Er hebben al zo’n vijftig mensen
gereageerd die door de oplichter benaderd zijn’, zegt woordvoerder Erik Toussaint van PRI. Onder hen zijn vooralsnog
geen mensen die ook financieel benadeeld zijn.
De internetbedrieger maakt gebruik van
teksten op de PRI-website, waardoor het
aanbod zeer betrouwbaar overkomt. ‘De
aanbiedingen zijn soms heel knap in elkaar gezet. Zo kreeg iemand met ervaring
in Benin een aanbod om te solliciteren op
een project in die regio’, zegt Toussaint.
PRI gaat er volgens hem alles aan doen
om te zorgen dat er snel een einde komt
aan de oplichting. / GvM
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van de Animal Sciences Group gingen er
geruchten dat de kenniseenheid zou gaan
fuseren met Plant. ‘Zo’n plan is nooit door
ons besproken. Natuurlijk zijn de kenniseenheden niet in steen gehouwen. De afgelopen tijd zijn klimaat en genomics
enorm opgekomen. Er komt wellicht een
moment dat zulke ontwikkelingen gevolgen hebben voor de optimale organisatiestructuur. Maar mijn uitgangspunt is, dat
de structuur de inhoud volgt, en niet andersom. Zoals het nu draait, draait het
goed. Aan een winnend team moet je niet
te veel sleutelen. Ik lig niet wakker van organisatiestructuren. Mij houdt bezig of we
wel goed voorbereid zijn op de maatschappelijke vragen van over vijf jaar.’ / KV

BIOGAS/ Het nieuwe Deltatankstation in Leeuwarden is voorbereid op de levering van biogas van het praktijkcentrum Nij
Bosma Zathe. Bedoeling is dat een mestvergister op het proefbedrijf van Wageningen UR koeienmest omzet in autogas, dat
vanaf volgend jaar bij het Leeuwarder tankstation verkrijgbaar is. Het wachten is nog op de subsidietoezegging van het ministerie
van Economisch Zaken. Durk Durksz van Nij Bosma Zathe: ‘Wíj zijn er klaar voor. De bouwvergunning en de milieuvergunning zijn
geregeld. De handtekening van de raad van bestuur moet nog worden gezet, maar die komt pas als de subsidie ook binnen is. Als
dat allemaal rond is kunnen we midden volgend jaar daadwerkelijk biogas voor auto’s en openbaar vervoer gaan produceren,
zo’n 1,3 tot 1,4 miljoen kubieke meter per jaar.’ / JB, foto GA

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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PRI MAAKT CHINESE WITTE THEE GROENER
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Onderzoekers van Plant Research
International (PRI) gaan helpen de
theeproductie in de Chinese provincie
Fujian milieuvriendelijker te maken. Ze
richten zich daarbij vooral op de
exclusieve witte thee en op Oolong-thee,
bekend van de traditionele Chinese
theeceremonies.
‘Van theeteelt hebben ze in Fujian meer
verstand dan wij’, zegt dr. Piet Boonekamp, leider van de onderzoeksgroep Biointeracties en plantgezondheid van PRI.
‘Wij brengen vooral kennis in over de geïntegreerde bestrijding van plagen.’ Boonekamp is net terug van een missie naar
Fujian, en heeft daar een overeenkomst
getekend voor het opzetten van een gezamenlijk theeproject.
‘Insectenplagen zijn het grote probleem in
de Chinese theeteelt’, legt Boonekamp
uit. ‘Vooral de kleinere telers spuiten er
flink op los met vaak verouderde middelen. Dat zie je terug in de residuen op het
uiteindelijke product. Het betekent dat zij
de thee vaak niet meer naar Europa kunnen exporteren.’
De belangrijkste plaag wordt gevormd
door de druivencicade (Empoasca vitis)
die jonge theeblaadjes oppeuzelt. De Wageningse onderzoekers gaan nu samen
met de Fujian Agriculture and Forestry
University en het Tea Research Institute in
de provincie op zoek naar natuurlijke vijanden van deze en andere plaaginsecten.
Daarnaast wordt gekeken naar de inzet
van modernere, minder milieubelastende
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Theevelden in de Chinese provincie Fujian. / foto PRI
chemische middelen en de mogelijkheid
lokstoffen in te zetten in de bestrijding.
Door veel nadruk te leggen op kennisoverdracht naar kleine en middelgrote theebedrijven hopen de onderzoekers de productie van exclusieve theesoorten als witte

WETGEVING GEEN PROBLEEM
VOOR VOEDINGSINDUSTRIE
De concurrentiepositie van de Europese
voedingsindustrie is zwak vergeleken
met Amerika, concluderen het LEI en de
leerstoelgroep Recht en bestuur in een
onderzoek in opdracht van de Europese
Commissie. Maar dat komt niet door de
voedselwetgeving, zoals wel eens
beweerd wordt.
De Europees commissaris Gunther Verheugen houdt op 15 en 16 november een
conferentie in Brussel voor de Europese
voedingsindustrie om de koppen bij elkaar te steken. Het gaat namelijk slecht
met de industrie vergeleken met Amerika
en Canada, ook al heeft Europa een aantal toonaangevende bedrijven.
De commissaris baseert zich op een rapport van het LEI en de leerstoelgroep
Recht en bestuur, dat vorige weer door de
Commissie naar buiten is gebracht. De
onderzoekers deden vorig jaar een studie
naar de hele voedingsindustrie in Europa,
en vergeleek dat met dezelfde industrie in
de rest van de wereld. De onderzoekers
deden dat niet door naar individuele be-

drijven te kijken, maar naar de winst van
sectoren ten opzichte van elkaar en het
aandeel daarvan in de wereldmarkt.
Drs. Krijn Poppe, een van de auteurs van
het rapport, verklaart de zwakke positie
van de Europese voedingsindustrie onder
meer uit de verdeelde Europese markt.
‘Ondanks de open grenzen zijn er in Europa nog veel kleine bedrijven en kleine
deelmarkten vergeleken met de Verenigde Staten, waar meer één markt en één
cultuur is.’
Voor ingewijden is de zwakke positie van
de Europese voedingsindustrie geen
nieuws. Opmerkelijk is wel dat de Europese voedingsmiddelenwetgeving geen oorzaak is van een zwakke concurrentiepositie. Prof. Bernd van der Meulen van Recht
en bestuur hield een enquête onder bedrijven, waaruit bleek dat zij de voorkeur
gaven aan de Europese wetgeving op gebied van voedselveiligheid boven de Amerikaanse. Het systeem van wetgeving
deugt dus, zegt Poppe. Alleen de gelegenheidswetgeving naar aanleiding van voedselcrises zorgt voor onduidelijkheid. / JT

thee en Oolong-thee over twee jaar weer
op exportkwaliteit te hebben. Boonekamp: ‘Dat moet haalbaar zijn, want er
zijn in de regio ook telers die volledig biologisch thee telen.’
Het project biedt Wageningen de kans er-

varing met het gewas thee op te doen.
Boonekamp: ‘Ik heb tijdens onze reis al
veel geleerd. Ook over thee zetten, want
Chinezen gooien het eerste treksel van
thee weg. Het tweede treksel levert de
lekkerste thee.’ / GvM

WAT VANDAAG VOEDSEL IS,
IS MORGEN BIOMASSA
Voedselgewassen en gewassen voor bioenergie worden steeds meer
uitwisselbaar, waarschuwde dr. Otto
Hospes op maandag 15 oktober tijdens
een discussiedag over het recht op
voedsel. Dat maakt de regels van de
internationale handel volgens hem
minder transparant.
Hospes’ leerstoelgroep Recht en bestuur
verzorgde de bijeenkomst samen met
FIAN (Foodfirst Information and Action
Network), ter gelegenheid van wereldvoedseldag. De onderzoeker denkt dat
voedselproductie in ontwikkelingslanden
in gevaar kan komen doordat bedrijven
en overheden biomassa gebruiken voor
de opwekking van energie. Van de andere
kant kan de nieuwe markt voor energiegewassen ook kansen opleveren voor kleine
boeren in ontwikkelingslanden.
Hoewel er nog veel onduidelijk is over de
gevolgen, is de trein van de energielandbouw wel al flink in gang gezet door veel
investeringen van overheden en bedrijfsleven, stelde Hospes vast. Bijvoorbeeld

door gunstige handelstarieven voor duurzame biomassa, of door vrijstelling van
belasting. Maar veel producten kunnen
makkelijk vernoemd worden. Wat eerst
biomassa heet, kan als dat een gunstiger
invoertarief oplevert ook veevoer of voedsel heten. ‘Daar wordt de internationale
handel niet transparanter van’, concludeerde Hospes.
Hij hoopt dat de notie van recht op voedsel kan helpen bij het opstellen van normen over wat duurzame energiegewassen zijn. In een rapport dat hoogleraar
Jacqueline Cramer opstelde voordat ze
minister werd, staat bijvoorbeeld dat bij
duurzame productie van biomassa geen
mensenrechten geschonden mogen worden en geen conflicten over land mogen
optreden. / JT

digit@le nieuwsbrief
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Swirskii doodt
trips, maar
vergrijpt zich
ook aan andere
biologische
bestrijders
MODEL TOONT WAT
CHOLESTEROL
MET CELLEN DOET
‘Nu zijn we nog aan het spelen met
modellen’, zegt prof. Frans Leermakers
van de leerstoelgroep Fysische chemie
en kolloïdkunde. ‘Ons werk is puur
theoretisch. Maar uiteindelijk moet dit
onderzoek ons inzicht geven in wat
cholesterol in het lichaam doet.’
De membranen van dierlijke cellen – onze
cellen, maar ook het celmateriaal dat we
binnenkrijgen in de vorm van vlees – bevatten veel cholesterol. ‘We snappen eigenlijk niet waarom’, zegt Leermakers.
‘Daarom probeer ik via modellen te begrijpen wat cholesterol in die membranen
doet. Die modellen maken gebruik van de
zelf-consistente veldtheorie. Mijn werk
houdt in dat ik achter de computer versimpelde versies van cholesterol inbreng
in membranen, en dan kijk wat er gebeurt.’
De belangrijkste bouwsteentjes van celmembranen zijn moleculen met een waterminnende kop en een staart van een
waterafstotend vetzuur. Een membraan
bestaat uit twee lagen van die moleculen.
Via de vetzuurstaarten plakken de twee
lagen aan elkaar.
‘Cholesterolmoleculen zitten in de celmembraan als spijkers in een dubbele
muur’, zegt Leermakers. ‘Het effect van
de spijkers hangt af van het type vetzuren
dat in de celmembranen zit. Vind je daar
verzadigde vetzuren, dan maakt cholesterol de celmembraan stugger. De staarten
van de membranen worden door de cholesterolmoleculen meer op elkaar gedrukt. Vind je in de celmembranen onverzadigde vetzuren, dan is het effect van
cholesterol geringer.’
Een andere variabele waarmee Leermakers in zijn laatste publicatie in Physical
Review speelt, is de lengte van de vetzuren in de celmembraan. Als die korter is,
heeft cholesterol een groter effect. ‘De
twee lagen van de membraan kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen’, zegt
Leermakers. ‘Ze kunnen over elkaar heen
glijden. Dat wordt moeilijker als er bij wijze van spreken cholesterolspijkers in de
membraan zitten die zo groot zijn, dat ze
een verbinding vormen tussen de beide
lagen. De membraan wordt daardoor minder beweeglijk.’
Volgens gezondheidswetenschappers is
een teveel aan cholesterol en verzadigde
vetzuren ongezond, en zijn onverzadigde
vetzuren juist gezond. Of er een verband
is tussen de gezondheidseffecten van
cholesterol en zijn modellen durft Leermakers niet te zeggen. ‘Aan die stap zijn
we nog lang niet toe. De volgende stap is
dat we werken aan modellen van moleculen die zich precies zo gedragen als echte
moleculen. Dat is duur onderzoek. Het is
niet ongewoon als een computer een jaar
nodig heeft voor zijn berekeningen.’ / WK

SUPERMIJT VEROORZAAKT LUIZENPLAAG
De roofmijt Amblyseius swirskii is zeer
succesvol als bestrijder van de gevreesde
trips en witte vlieg in kassen. Uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw
blijkt echter dat de mijt ook een collegabestrijder zo kan decimeren dat er
bladluisplagen ontstaan.
‘In de gangbare teelt blijft swirskii een
mighty mite, maar in de biologische teelt
kan toepassing van de roofmijt inderdaad
tot problemen met bladluizen leiden’, zegt
ir. Gerben Messelink. Hij werkt als entomoloog bij Wageningen UR Glastuinbouw
en lanceerde swirskii enkele jaren geleden als tripsbestrijder. ‘Voor een biologische teler is bladluis een veel belangrijker
probleem dan trips of witte vlieg.’
In recente experimenten in de nieuwe

proefkassen bij Bleiswijk keek Messelink
naar het effect van de roofmijt op de galmugpopulatie. Galmuggen worden als natuurlijke vijand ingezet om bladluisplagen
te voorkomen.
De vondst van veel roodgekleurde roofmijten en leeggezogen galmugeieren in de
vakken waar deze bestrijder was uitgezet,
was volgens Messelink niet zo’n grote verrassing. ‘Uit laboratoriumproeven was al
bekend dat Amblyseius swirskii ook eitjes
van galmuggen op het menu heeft staan.’
Het effect op het aantal bladluizen in het
paprikagewas was echter wel verrassend
groot: in vakken met de roofmijt was de
bladluispopulatie op een bepaald moment vijftien tot twintig keer zo groot als
in vakken zonder roofmijt.
‘Bladluizen zijn een serieus probleem in

de ecologische teelt. Het komt wel eens
voor dat een ecoteler een compleet gewas moet rooien vanwege een bladluisplaag. Bij deze telers is het dus zaak om
de bestrijders tegen bladluis zo goed mogelijk te laten functioneren’, aldus Messelink.
Hij zegt wel dat we het kind niet met het
badwater moeten weggooien. ‘Swirskii
doet het uitzonderlijk goed in de bestrijding van trips en witte vlieg in paprika,
komkommer en aubergine. In de geïntegreerde teelt zijn er genoeg andere middelen om bladluizen te bestrijden. Speciaal voor de biologische teelt gaan we nu
kijken of andere predatoren van trips wellicht minder verstorend werken op de
bladluisbestrijding.’ / GvM

De zuivelindustrie wil wel investeren in een groot onderzoek naar de gezondheidseffecten van melk. / foto BdG

‘ONDERZOEK HOE GEZOND ZUIVEL IS’
Melk is onmiskenbaar gezond, luidde
de kop boven het persbericht dat
Wageningen Universiteit op donderdag
11 oktober verspreidde over de
inaugurele rede van prof. Toon van
Hooijdonk, bijzonder hoogleraar
Zuivelkunde. Toch pleit hij voor een breed
onderzoek naar de bijdrage van zuivel
aan de gezondheid.
Van Hooijdonk zei bij zijn aantreden dat er
aanwijzingen zijn dat bepaalde verzadigde vetzuren in melkvet negatieve gezondheidseffecten hebben. Dat komt echter
nooit in een epidemiologisch onderzoek
naar voren. Misschien nemen andere
componenten in melk die negatieve effecten weg, zegt Van Hooijdonk, of is het con-

sumptiepatroon van mensen die veel
melk drinken over de hele breedte wel gezonder.
In zijn rede pleitte Van Hooijdonk daarom
voor een grootscheeps onderzoek naar de
gezondheidseffecten van melk, zoals het
RIVM dat ook gedaan heeft naar fruit en
groenten. ‘Ik heb daar met het RIVM over
gesproken. De Nederlandse zuivelindustrie zou daar wel geld in willen stoppen. Alleen doet het RIVM normaliter geen onderzoek in opdracht van de industrie. We
zoeken nog naar een oplossing’, aldus
Van Hooijdonk.
Je kunt je overigens afvragen of de hoogleraar een onbevooroordeelde mening
over melk kan hebben. Van Hooijdonks
leerstoel wordt gefinancierd door de zui-

velindustrie, en hij is zelf directeur onderzoek van zuivelbedrijf Campina. ‘Die
vraag krijg ik vaker voorgelegd’, zegt Van
Hooijdonk lachend. ‘Maar ik probeer wat
ik beweer wetenschappelijk te onderbouwen. Het is echter niet onlogisch dat melk
gezond is. Het is ten slotte bedoeld voor
het nageslacht van de koe, en die moet
toch de juiste voedingsstoffen krijgen. Er
zijn weinig andere voedingsmiddelen met
dezelfde nutriëntendichtheid.’
De hoogleraar vindt verder dat in de communicatie over voeding veel meer gezegd
moet worden over wat de mensen wél
moeten eten. ‘Mensen horen van zoveel
dingen dat ze die niet moeten eten, dat ze
niet meer weten wat ze wél kunnen consumeren.’ / JB
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Goed nieuws voor iedereen die van een leuk leven houdt, en ook van de planeet:
milieubewustzijn hoeft niet samen te gaan met soberheid. De milieufanaat van de
toekomst kan zich verplaatsen in een dikke SUV en consumeren zoveel hij wil. Dat
zeggen William McDonough en Michael Braungart in hun boek Cradle to cradle, dat in
Wageningen steeds meer fans krijgt.

B

V
door KORNÉ VERSLUIS

Producten die zijn ontworpen volgens het concept
cradle to cradle. Van links naar rechts: milieuvriendelijke SUV van Ford, gDiaper, Nike Considered,
Wellness-shirt van de Duitse firma Trigema,
bureaustoel Mirra van ontwerper Herman Miller.

‘Als je cradle to
cradle goed
toepast hoef je
niet bang te zijn
voor de kosten’

V

olgens de Amerikaanse architect
McDonough en de Duitse chemicus en
voormalig Greenpeace-activist Braungart zijn de producten die wij nu gebruiken verkeerd ontworpen. Met een
slimmer ontwerp kunnen ecologie en
economie prima samen gaan.
‘Afval is voedsel’, heet één van de hoofdstukken in het
boek, waarin uitgelegd wordt dat er twee kringlopen
zijn waar de ontwerper rekening mee moet houden: de
ecologische en de technologische. Producten moeten
zo ontworpen zijn dat ze na hun leven opgenomen kunnen worden in de ecologische kringloop, of dat ze via
de technologische kringloop volledig hergebruikt kunnen worden in hoogwaardige producten. Plastic moet
bijvoorbeeld niet als lullig bermpaaltje een tweede leven krijgen, maar als designstoel.
Hergebruik is nu vaak moeilijk, omdat veel producten
‘monsterlijke hybriden’ zijn van biologie en techniek.
Een schoen van een eeuw geleden was bijvoorbeeld
nog echt biologisch, en composteerde zonder moeite.
Nu we het leer niet meer looien met stoffen uit planten
maar met chroom, is dat anders. Een schoen op een
vuilnisbelt is een gifbommetje, terwijl het vroeger een
bron van waardevolle meststoffen was.
We zijn volgens Braungart en McDonough nu te snel tevreden. Milieubewust is synoniem aan ‘minder slecht’.
Maar een cradle to cradle-ontwerper maakt zijn product zo dat het ‘goed’ is voor de omgeving. En dat hoeft
geen geld te kosten. Op de lange termijn zijn bedrijven
juist goedkoper uit. Autofabrikant Ford geloofde deze
boodschap van het duo, liet een grote fabriek neerzet-

ten voor twee miljard dollar en ontwierp een prototype
voor een C2C-terreinwagen.
De blijmoedige boodschap van cradle to cradle duikt
ook steeds vaker op in Wageningen. De grootste pleitbezorger is Louise Vet, bijzonder hoogleraar Evolutionaire ecologie bij de leerstoelgroep Entomologie, en directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie
(NIOO-KNAW). ‘Denk aan Afrika. Daar hangen op veel
plekken de bomen vol plastic zakjes omdat mensen
daar gewend zijn ze zomaar weg te gooien. Je kunt natuurlijk proberen om een vuilophaalsysteem te ontwerpen om dat probleem aan te pakken. Maar de cradle to
cradle-manier is om de zakjes biologisch afbreekbaar
te maken.’ Unilever heeft als experiment al een zakje
ontworpen dat niet alleen afbreekbaar is, maar ook
nog eens meststoffen en zaden van bedreigde plantensoorten bevat. ‘In plaats van de schade te beperken,
ontwerp je een product dat juist goed is voor de planeet.’
ZELFVOORZIENING IN ENERGIE
Vet stuurde de raad van bestuur van Wageningen UR
mails om aandacht te vragen voor het concept. ‘Cradle
tot cradle is een filosofie waar iedereen meteen warm
voor loopt. En een vlaggetje waar steeds vaker mee gezwaaid wordt. Ik denk dat er enorme kansen liggen
voor Wageningen. Centraal in het concept van Braungart en McDonough staat de ecologische kringloop en
zelfvoorziening in energie. Dat is de kern van veel van
het Wageningse onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het
onderzoek van Herbert van Amerongen die nieuwe zonnecellen wil maken op basis van de fotosynthese.’
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BLIJMOEDIG HET

MILIEU

VERBETEREN

De ecologe zou graag zien dat er een leerstoel komt
die zich bezighoudt met het cradle to cradle-concept.
Ze denkt dat Wageningen in de toekomst veel nieuwe
studenten zou kunnen trekken door hieraan in het onderwijs aandacht te besteden. ‘Het is een heel positieve filosofie die veel jongeren aanspreekt’, zegt Vet.

veel mogelijk volgens de richtlijnen van cradle to cradle
laten bouwen, dus met een lokale energiebron. ‘Als je
het goed doet hoef je niet bang te zijn voor de kosten,’
zegt Vet. Eén van de grondgedachten van ontwerpen
volgens cradle to cradle is juist dat het geen geld kost,
maar oplevert. ‘Het gaat om een goed huwelijk tussen
economie en ecologie.’
INKOOPBELEID
Derk-Jan Haverkamp is waarschijnlijk de eerste Wage‘Maar denk ook aan de bouw van nieuwe gebouwen,
ningse onderzoeker die het begrip ook noemt in zijn
of de inkoop van spullen. De universiteit zou een mooie wetenschappelijke publicaties. De bedrijfskundige provoorbeeldrol kunnen spelen door zo veel mogelijk
moveert binnenkort op een onderzoek naar milieumavolgens de cradle to cradle-principes in te kopen. Door nagement in de voedingsmiddelenindustrie. Hij vroeg
bij de inkoop van nieuwe computers niet alleen naar
bedrijven onder andere of zij rekening houden met het
de prijs te kijken, maar ook naar de milieuprestaties.
milieu als zij hun producten herontwerpen. ‘Dat noemIk heb trouwens begrepen dat dit bij Wageningen UR
den wij ketengerichte milieuzorg, maar je kunt het ook
ook steeds vaker gebeurt. Misschien moesten we ons
cradle to cradle noemen.’ Haverkamp merkt dat bedrijdaarvoor dan wat meer op de borst slaan. Bij de bouw
ven wel wat zien in de filosofie. ‘Zeker als ze horen dat
van Forum en Atlas zijn al wat duurzamere technieken Ford een groot fabriekscomplex heeft gebouwd volgens
toegepast, zoals warmteopslag. Maar daar is gek gedat principe.’
noeg heel weinig ruchtbaarheid aan gegeven.’
Maar zo gemakkelijk als Braungart en McDonough het
Vet kreeg wisselende reacties op haar pleidooi. Een
voorstellen is het niet om concrete producten te ontaantal bestuurders, onder wie rector Martin Kropff en
werpen, verwacht Haverkamp. ‘Het is volgens mij makde directeuren van de kenniseenheden Groene ruimte kelijker om een gebouw te ontwerpen volgens het idee,
en Plant reageerden enthousiast. Maar anderen zijn te- dan een product. Een gebouw zet je neer, en dan is het
rughoudender. Bestuurders zijn volgens Vet vaak bang klaar. Bij cradle to cradle-producten moet je ook zorgen
dat het veel geld zal kosten. ‘Ik denk dat Aalt Dijkhuidat je ze inzamelt om ze opnieuw te gebruiken. Dat
zen daar ook huiverig voor is.’
vergt veel meer. Cradle to cradle zit nu nog op het
En Tijs Breukink reageerde volgens Vet nog weinig enbrainstormniveau. De voornaamste kracht van het idee
thousiast toen ze kwam praten over het idee om een lo- is volgens mij dat het de horizon verbreedt. In plaats
kale energievoorziening op poten te gaan zetten voor
van te denken aan kleine verbeteringen, kun je ook
de Wageningse campus. Het NIOO gaat daar binneneens radicaal anders beginnen en zien waar je dan uitkort een nieuw gebouw neerzetten, en Vet wil dat zo
komt.’

Voorzichtig enthousiast zijn ook de studenten van het
Wageningen Environmental Platform, een milieugroep
die onlangs een discussieavond belegde over cradle to
cradle. Petra Rietberg van het WEP: ‘Ik weet niet of dit
nu alle problemen in één keer kan oplossen, maar wij
zijn er wel enthousiast over. Het is een heel positieve,
andere manier om naar milieuproblemen te kijken.’
MOTIVEREND
Juliane Haufe, een Duitse masterstudent milieukunde
en lid van het platform, houdt ook een slag om de arm.
‘Wij willen er graag meer over weten. Bij lezing van het
boek bekruipt me het gevoel dat de schrijvers niet al
hun ideeën wetenschappelijk goed hebben onderbouwd. Ze besteden veel aandacht aan hergebruik,
maar niet aan het energievraagstuk. Maar het lijkt me
wel motiverend om te zien wat we als studenten en universiteit zouden kunnen met het idee.’
Louise Vet kent de kritische vragen en de twijfels over
het concept, maar laat zich daar niet door uit het veld
slaan. ‘Ik zeg niet dat het morgen allemaal kan, maar
we kunnen ons wel doelen stellen. Bijvoorbeeld om in
2030 alle papier de wereld uit te hebben. Ik denk dat
er veel meer kan dan mensen denken. Ik was pas op
een symposium met scheikundestudenten. Daar heb
ik de studenten voorgehouden dat ze een keuze hebben: onze rommel opruimen, of helemaal opnieuw beginnen en totaal nieuwe en volledig duurzame producten en processen gaan ontwerpen. Dat laatste is toch
veel motiverender voor een jonge chemicus.’ <
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Twee Nobelprijzen zijn al vergeven voor onderzoek naar prionziekten. Maar nog steeds
weten we niet het fijne van de gekkekoeienziekte (BSE), de schapenziekte scrapie en
de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) bij mensen. Er is dan ook twijfel gerezen over de
prionhypothese van Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner. En recent onderzoek van
CIDC-Lelystad wakkert deze twijfel verder aan.

door JAN BRAAKMAN, afbeelding MARTIN STUMPE, MPIbpc Göttingen

D

e dodelijke hersenaandoeningen CJD,
BSE en scrapie hebben een gemeenschappelijk kenmerk. Hersens van zieke mensen en dieren worden aangetast
door een zeer stabiel deeltje, dat kleine
gaatjes veroorzaakt en infectieus is.
Sinds 1982 wordt algemeen aangenomen dat afwijkende zeer stabiele eiwitten – prionen –
zelf de besmetting overbrengen.
Toen de latere Nobelprijswinnaar Stanley Prusiner in
1982 de prionhypothese publiceerde in Science, ontmoette hij scepsis. Prusiner had in aangetaste hersens
van dieren die met scrapie waren besmet zeer stabiele
eiwitten gevonden, die in gezonde hersens niet voorkwamen. Volgens Prusiner waren het de stabiele eiwitten zelf die zorgden voor een onomkeerbaar dominoeffect in het lichaam van besmette dieren of mensen.
Prusiners idee was vooral nieuw omdat de ziekte die hij
beschreef werd overgebracht door een eiwit, zonder
dat er sprake was van een ziekteverwekker die zich vermeerderde door middel van erfelijk materiaal, RNA of
DNA.
Prusiner begon zijn onderzoek in 1972 toen een van
zijn patiënten was overleden aan de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jakob (CJD). Hij wist uit eerder onderzoek van Carlton Gajdusek, die de Nobelprijs won in
1976, dat CJD net als de schapenziekte scrapie en de
hersenaandoening kuru bij een bevolkingsgroep op
Nieuw Guinea overdraagbaar was: de besmetting kan
met hersenweefsel van zieke dieren worden overgebracht naar gezonde dieren.

windende tijden te wachten in het veld van het priononderzoek, constateerde Aguzzi. Hij maakte zich al blij
met het vooruitzicht dat er nog veel fundamentele ontdekkingen gedaan moesten worden.
En er zijn inmiddels inderdaad aanwijzingen dat er
meer stoffen zijn die een rol spelen bij de prionziekten.
Omgevallen is de prionhypothese nog niet, maar er
kunnen wel belangrijke nuanceringen op worden aangebracht.
EEN HOOP VUILNIS
Eén van de critici is de moleculair bioloog en Nobelprijswinnaar Kurt Wüthrich, die constateert dat het nog
nooit is gelukt de infectiviteit van het ziekmakende
prioneiwit in het laboratorium te reconstrueren. Volgens Wüthrich zijn de ziekmakende prioneiwitten een
hoop vuilnis waarvan de betekenis pas kan worden
doorgrond als duidelijk is wat de functie van normale
prioneiwitten is.
Priononderzoek leidt bovendien regelmatig tot verrassingen. Toen Amerikaanse onderzoekers ziekmakende
prioneiwitten van hamsters inspoten bij muizen, werden de muizen niet ziek. Ook niet nadat prionen van
die muizen weer in andere muizen werden geïnjecteerd. Maar als het hersenmateriaal van de muizen
weer in gezonde hamsters werd terug geplaatst, werden de hamsters wel ziek. Terwijl hamsters normaal
niet ziek worden van gewone muizenprionen.
Franse onderzoekers hebben materiaal van besmette
schapen op verschillende diepten begraven om te onderzoeken of prionen zich in de grond handhaven. Uit
dat onderzoek bleek dat de stabiele eiwitten na verloop van tijd niet meer worden aangetroffen. Waarschijnlijk zorgen enzymen in de bodem voor de afbraak
van het eiwit. Verondersteld werd echter dat de prionen
wél in de grond aanwezig bleven. Reden daarvoor was
een ervaring in IJsland, waar scrapievrije schapen
besmet raakten nadat ze hadden gegraasd op een
stuk grond waar eerder een besmette kudde had gelopen.

Langevelds conclusie is dat met de huidige technieken
prionen niet direct aantoonbaar zijn. Dat houdt in dat
een andere veroorzaker van de besmetting dan alleen
prioneiwit tot de mogelijkheden moet worden beschouwd.
Toen Langeveld voor het eerst zag dat muizen BSE-besmet raakten terwijl ze materiaal hadden toegediend
gekregen zonder aanwijsbare BSE-prionen, twijfelde hij
even. ‘Maar ik ging er van uit dat ik geen verwisselingen had gemaakt. Toch hebben we de proef direct over
gedaan.’ De tweede proef, die net als de eerste maar
liefst zevenhonderd dagen duurde, gaf dezelfde resultaten.
Langeveld zegt dat nu gekeken moet worden of het prioneiwit in een andere vorm aanwezig blijft, of dat er
nog iets anders is dat een rol speelt bij de besmetting.
Tijdens een presentatie op een internationaal congres
in Edinburgh over priononderzoek heeft Langeveld zijn
collega’s deelgenoot gemaakt van zijn bevindingen.

BESTRIJDING
Voor de bestrijding van de BSE-epidemie heeft het onderzoek van Langeveld geen directe consequenties.
Het beleid, dat effectief is gebleken, is er op gericht om
alle besmet materiaal uit de dierlijke en humane consumptieketen te verwijderen. Aan het begin van de
BSE-crisis toonden Britse onderzoekers namelijk aan
dat er een verband was tussen het gebruik van (runder)diermeel in veevoer en de ziekte bij dieren die dat
voer kregen toegediend.
Om overdracht van BSE op mensen te voorkomen worden uit slachtrunderen en andere herkauwers bij de
WERELDWIJDE COMMOTIE
slacht standaard alle risico-organen zoals hersenen en
Prusiner zocht tien jaar naar het infectieuze materiaal
ruggengraat verwijderd. Verder is aan het begin van deen in 1982 lukte het hem uit hersens van hamsters de
ze eeuw een verplichte BSE-test ingevoerd aan de
prionen te isoleren die verantwoordelijk waren voor het
slachtlijn voor slachtrunderen boven de dertig maanoverbrengen van de ziekte. Alle experimenten wezen er
den. Na de invoering nam het aantal geconstateerde
op dat slechts één eiwit verantwoordelijk was voor de
besmettingen in Nederland fors toe, van 2 per jaar in
besmetting. Prusiner noemde dat het prioneiwit. Prion
2000 tot 24 in 2002. Sinds 2002 daalt het aantal gestaat voor ‘proteinaceous infectious particle’, een eivallen echter weer. Dit jaar is het tot nu toe bij één gewitachtig besmettelijk deeltje.
val gebleven.
Dat Prusiner in 1997 de Nobelprijs voor de geneeskunBESMETTING ZONDER PRIONEN
De Duitse prionwetenschapper Carsten Korth, die in de
de kreeg voor zijn prionhypothese kan niet los gezien
Het Franse en het Amerikaanse onderzoek versterken groep van Stanley Prusiner heeft gewerkt, stond aan de
worden van de wereldwijde commotie die ontstond
de idee dat er toch iets anders moet zijn dat een rol
basis van de BSE-test. Hij werkt nu op het instituut voor
toen in 1996 in Groot-Brittannië bleek dat BSE bij koei- speelt in de overdracht van de ziekte. Dat idee wordt
neuropathologie van de Heinrich Heine Universität in
en overdraagbaar is op mensen. Ondertussen is wenu bevestigd door een vondst van onderzoeker Jan
Düsseldorf. Korth is voorzichtig in zijn reactie op het
reldwijd bij meer dan tweehonderd mensen vCJD vast- Langeveld van het Centraal Instituut voor Dierziekte
werk van Langeveld. ‘Ik ken Langeveld goed en hij is
gesteld, een variant van CJD die dezelfde veroorzaker
Controle (CIDC-Lelystad). Samen met onderzoekers
wetenschapper genoeg om op dit punt niet met ongekent als BSE. In Nederland zijn tot nu toe twee patiënvan het Duitse Friedrich Loeffler Institut en de North
gronde conclusies te komen. Maar ik moet eerst de geten aan de ziekte overleden.
Carolina State University onderzocht Langeveld de afgevens zien. Het kan goed dat zijn tests niet gevoelig
Prusiners hypothese houdt ondertussen stand. Maar
gelopen jaren met BSE-materiaal van koeien de vergenoeg zijn om prionen te zien. Zijn conclusies zijn
het blijft een hypothese die voortdurend tot discussie
mindering van de infectiviteit van stabiele BSE-prionen. vooral gebaseerd op wat hij niet heeft gevonden.’
leidt. De Zwitserse priononderzoeker Andriano Aguzzi
Langeveld gebruikte het enzym keratinase om eiwitten De Nederlander Peter Peters van het Nederlands Kanstelde in 2003 in Nature dat priononderzoekers de re- volledig af te breken. Wat hij vond was opmerkelijk:
ker Instituut, die geregeld samen met Prusiner artikeputatie hebben voortdurend met elkaar overhoop te lig- hoewel er geen prion-eiwit meer in het materiaal kon
len publiceert, zegt evenwel dat Langevelds onderzoek
gen, bij voorbeeld over de vraag wat nu precies de func- worden aangetoond, werd BSE er wel mee overgewetenschappelijk een grote impact kan hebben. ‘Deze
tie is van de prioneiwitten, waarvan zowel ongevaarlijke bracht. Hij gebruikte voor zijn experiment transgene
bevindingen kunnen leiden tot een heel nieuw concept
als gevaarlijke vormen bestaan. Er staan ons nog opmuizen die extra vatbaar zijn voor de ziekte.
voor de prionziekten.’ <
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IN BEELD
Docenten, aio’s en afstuderende grondwetenschappers
fungeerden als scheidsrechters. Het is de negende keer
dat Pyrus, de studievereniging van Bodem, water,
atmosfeer, het evenement organiseerde. Afgezien van
de band – dit jaar een fanfare uit Zeeland – lijkt Pyrus
niets aan het originele concept te willen veranderen. Zo
was er zoals elk jaar een studentencompetitie, een

U

D

GRONDBOREN/ foto’s Jurjen Bersee
Onder namen als ‘Beter recht erin, dan scheef ernaast’
en ‘De Duitsers graven zich weer in’ streden vijftig teams
donderdag 11 oktober om het Nederlands studentenkampioenschap grondboren. Achter het verlaten
universiteitscomplex de Nieuwlanden in Wageningen
probeerden de deelnemers zo snel mogelijk een
grondboor van 120 centimeter in de grond te krijgen.

O

vakgroepcompetitie, een barbecue, bier, en genoeg tijd
om tussen de wedstrijden moddergevechten te houden.
Het Amsterdamse studententeam ‘Bestuur GeoVUsie’
won in de finale van de ‘Heikeneuters’, eveneens uit
Amsterdam. De winnende leerstoelgroep was Hydrologie en kwantitatief waterbeheer. De kampioenen
kregen een ‘gouden’ grondboor. / IRA
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE LANGE ARM VAN ‘DICTATOR’ EENINK

d
n.

Het Wagenings Universiteitsblad, de
voorloper van Resource, krijgt in 1996 te
horen dat het een artikel over ATO niet
mag afdrukken. Albert Eenink, directeur
van het onderzoeksinstituut, zet de
redactie en het bestuur van Wageningen
Universiteit onder druk. Kritiek op ATO is
verboden.

Albert Eenink in 1996. / foto Guy Ackermans

Het is halverwege de jaren negentig een
publiek geheim dat plantenveredelaar
Eenink geen heil ziet in de naderende fusie tussen de DLO-instituten en de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW). In de
zeven jaar dat hij de scepter over het ATO
zwaait, is het aantal werknemers van het
instituut gegroeid van enkele tientallen
tot zo’n vijfhonderd. Ongekend, in een periode waarin alle andere Wageningse partijen terugtrekkende bewegingen maken.
Volgens Eenink is ATO daarom te goed
voor het Kenniscentrum Wageningen, zoals Wageningen UR dan nog heet.
ATO’s groei is deels het gevolg van Eeninks
harde management. De directeur saneert
businessunits die een jaar slecht draaien
onverbiddelijk, en laat zijn mensen opdrachten wegkapen voor de neus van andere instituten en de universiteit. Hij heeft
dan ook weinig vrienden in Wageningen,
al oogst hij respect voor de half militaire,
half geslepen wijze waarop zijn instituut
successen boekt op de moeilijke markt
voor derdegeldstroomonderzoek en geld

binnenhaalt uit het bedrijfsleven.
Als duidelijk is dat de fusie niet meer tegen te houden is, besluit Eenink dat de
tijd is gekomen voor een nieuwe uitdaging. Hij stapt over naar Nutricia, het latere Numico. Een paar maanden voor zijn
vertrek interviewt het Wagenings Universiteitsblad (WUB) hem, met de bedoeling
om het succesvolle instituut te portretteren. Het stuk verschijnt in het WUB van 10
oktober. In het gesprek vertelt Eenink vol
trots over zijn instituut. Dat is jong, dynamisch en ambitieus. Het wetenschappelijke niveau van ATO stijgt bovendien ‘niet
zelden uit boven dat van de universiteit’.
Naast het artikel staat een cursief van
hoofdredacteur Simon Vink, die de lezers
vertelt dat de afgedrukte lofzang op ATO
een slap aftreksel is van een ander stuk,
waarvan Eenink de publicatie heeft verhinderd. ‘De lange arm van ATO-directeur
Eenink reikt tot over de muren van zijn instituut’, aldus Vink.
Eenink verwijt het universiteitsblad dat
het ‘zonder toestemming aan het artikel
passages heeft bijgevoegd van LUW-medewerkers’, schrijft Vink. Achter de schermen heeft de directeur medewerkers van
ATO en de universiteit onder druk gezet
om zich van het stuk te distantiëren. Die
belden daarna huilend met het WUB. Bovendien heeft Eenink volgens Vink gedreigd dat ATO uit onderzoeksschool Vlag
stapt als het WUB het artikel afdrukt.

De weggegomde kritiek in het stuk komt
er op neer dat ATO met al zijn snelle onderzoekssuccessen vergeet dat expertise
snel veroudert. Het instituut doet van alles, maar vergeet te investeren in de kennisgebieden waarin het echt sterk is, aldus de critici. Het verwaarloost zijn fundamentele onderzoek.
Als Eenink eenmaal is vertrokken naar
Numico zit hij niet stil, suggereert een bericht dat op 22 maart 2003 verschijnt in
het Financieele Dagblad. Volgens het dagblad heeft directeur Hans van der Wielen
van Numico Eenink in 2001 tevergeefs
proberen te wippen omdat die een coup
zou voorbereiden. Directeur Van der Wielen krijgt de taaie Wageninger echter niet
weg. Die houdt het bij Numico net zo lang
uit als Van der Wielen zelf. De twee worden uiteindelijk tegelijk weggestuurd door
de nieuwe sterke man van Numico, Jan
Bennink. Als afscheidspresentje ontvangt
Eenink enige miljoenen, waarvan hij een
alleraardigst landhuis in de Achterhoek
koopt. Eindelijk ruimte voor zijn kunstcollectie.
ATO bestaat inmiddels niet meer. Op
18 januari 2005 viel het doek officieel.
Sindsdien praten de oudgedienden nog
wel eens over hun oude directeur. ‘Eenink
was een dictator’, zeggen ze. ‘Maar hij
kreeg wel wat voor elkaar.
Als hij was gebleven, waren we nooit opgeheven.’ / Willem Koert

WERKPLEK
TINEKE SUK

‘KOFFIE IS HIER DE BRANDSTOF’
‘Mijn favoriete eten uit ons eigen aanbod
is een broodje paté. Dat wissel ik wel
eens af met een croissantje of een krentenbol’, zegt Tineke Suk van Avenance catering. Met drie collega’s verzorgt ze vijf
dagen per week de inwendige mens bij
Van Hall Larenstein in Velp. ‘De brandstof
hier is eigenlijk koffie’, merkt Tineke op.
‘Niet alleen de student, maar ook de leerkracht loopt op koffie. Er gaan enorme
hoeveelheden door in de docentenkamer
en in de kantine.’
’s Ochtends vroeg gaan de broodjes in de
oven, en daarna maakt Tineke soep. Tussendoor moeten de producten worden
aangevuld en wordt er afgewassen in de
spoelkeuken. Het spitsuur ligt tijdens
lunchtijd.
Terwijl ze ciabatta’s met pesto, tomaat en
mozzarella belegt, vertelt Tineke dat er
tussen de middag best gezond wordt gegeten bij Van Hall Larenstein. De ciabatta’s en broodjes gezond zijn erg in trek.

‘Maar er wordt ook gefrituurd en daar is
evengoed veel belangstelling voor. Je hebt
het over jonge mensen.’ Later in de middag wordt er wel flink gesnoept door de
studenten. Naast Marsen en Snickers
doen gezondere snacks als Sultana en
Liga het goed.
Tineke zit ook achter de kassa en heeft
veel contact met mensen. ‘De sfeer is hier
goed en ontspannen. Er worden over en
weer veel grappen gemaakt. En als ze je
broodjes en andere etenswaar waarderen, is het helemaal leuk.’
De enige ergernis bij de mensen van de
catering in Velp bestaat uit de rotzooi die
studenten op de tafels achterlaten. ‘We
zijn een groene school, er staan tien prullenbakken en twee afruimtafels. Maar als
je tegen één uur in de kantine komt, zie je
overal kopjes staan en etensresten liggen. Ik weet niet wat het is. Stoerigheid
misschien?’ / ABr
foto Jurjen Bersee
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Er is steeds meer vraag naar soja. Als voedsel en als biodiesel,
maar vooral als veevoer voor de sterk groeiende bio-industrie.
Een belangrijke producent van soja is Brazilië. Wageningen UR
hield maandag 15 oktober samen met het Braziliaanse landbouwministerie een conferentie over duurzame teelt van soja (zie
pagina 21). Maar bestaat duurzame soja eigenlijk wel? En zijn
er geen alternatieven?

KAN SOJA DUURZAAM ZIJN?
door JORIS TIELENS en JAN BRAAKMAN
‘Het ontbreekt vooral
aan gedegen planning
van landgebruik’

Dr. Prem Bindraban, onderzoeker bij
Plant Research International,
analyseerde de sojasector
‘Er is nu 22 miljoen hectare sojateelt in
Brazilië. In 2020 is er 10 miljoen hectare
extra nodig als je kijkt naar de toegenomen vraag naar voedsel en veevoer. Daar
bovenop is er nog eens 4 miljoen hectare
extra nodig voor de productie van sojaolie
voor biodiesel, waar ook steeds meer
vraag naar komt.
In principe is het mogelijk die extra hectares te halen uit het verbeteren van graasland waar nu extensieve veeteelt is. Dat
kan door een intensievere rotatie van verschillende gewassen en hoogproductieve
grassoorten waarmee het vee gevoed
wordt. Veel Brazilianen zien dat als oplossing.

Er bestaan wel regels die het bos in de
Amazone of de Cerrado moeten beschermen. Wie land koopt in de Amazone mag
bijvoorbeeld maar twintig procent ontginnen voor landbouw, tachtig procent moet
bos blijven. In de Cerrado moet vijfendertig procent bos blijven. Maar er is geen
afstemming over de invulling van die regels, waardoor er losse plukken bos ontstaan, wat niet goed is voor de biodiversiteit.
Waar het in Brazilië vooral aan ontbreekt,
is een gedegen planning van het landgebruik, op basis van systeemanalyses over
de ecologie en economie van de sojateelt.
Wageningen wil zich daarom aansluiten
als waarnemer bij de Round Table on Responsible Soy, een internationale forum
waarin producenten, verwerkers, Nederlandse veevoerbedrijven en maatschappelijke organisaties onderhandelen over
criteria waar de sojaproductie in de toekomst aan moet gaan voldoen.’

‘Voor alternatieve
gewassen heb je ook
veel hectares nodig’

Dr. Walter Gerrits, universitair docent bij
de leerstoelgroep Diervoeding
‘Uit oogpunt van de kwaliteit van diervoeding is het niet per se nodig om soja als
eiwitbron te gebruiken. In feite heeft soja
dezelfde nadelen als andere plantaardige
eiwitbronnen. Dat we zoveel soja in vee-

voer doen, heeft meer te maken met de
prijs van sojaschroot dan met de voedingskundige aspecten. Er zijn wel alternatieven, bijvoorbeeld koolzaad en raapzaad, die nu zo in opkomst zijn in verband
met de teelt van biogewassen. Maar voor
die gewassen geldt net als voor soja, dat
je er ook hectares voor nodig hebt. De Nederlandse veevoerindustrie maakt gebruik
van alle mogelijke eiwitbronnen. Welk eiwit
in het veevoer komt, hangt voor een groot
deel af van de beschikbaarheid en de prijs.’

‘Het gaat niet alleen om
bos, ook om kleine boeren
die verdrongen worden’

Nico Roozen, ontwikkelingsorganisatie
Solidaridad:
‘De Round Table on Responsible Soy is de
basis, maar we hebben ook bedrijven no-

dig die een stap verder gaan en een voorbeeld stellen. En het gaat niet alleen om
bos. De vraag is ook of kleine boeren niet
verdrongen worden door de uitbreiding
van de grote sojaboeren. Er is niet voor
niets een grote beweging van landloze
boeren in Brazilië, en die roert zich. Er zijn
structurele onrechtvaardigheden in de
verdeling van land.’

‘We zetten de politie
en het leger in om de
regels te handhaven’

Reinhold Stephanes, minister van
landbouw van Brazilië
‘Brazilië is een erg groot land. We hebben
851 miljoen hectare land. Maar drie procent daarvan wordt gebruikt voor soja. We
willen geen bos kappen om het areaal te
vergroten. Producenten hebben met
Greenpeace een moratorium afgesloten
waarin staat dat in het Amazonewoud
geen soja meer geteeld mag worden. Wat
betreft de handhaving van regels: Brazilië
heeft de meest moderne monitoringsystemen en zet de federale politie en het

leger in om de regels te handhaven.
De groei in de productie van soja zal vooral komen uit de toegenomen productiviteit per hectare. Daarnaast zal ook het
areaal toenemen in gebieden waar dat
kan. Maar Brazilië heeft ook weer niet zoveel belangstelling om de productie van
soja op te voeren. Want als we teveel produceren, gaan de prijzen omlaag.
Persoonlijk heb ik wel bezwaar tegen landen die zelf hun huiswerk niet gedaan hebben en wel kritiek hebben op ons, terwijl
wij ons huiswerk wel gedaan hebben. Europa had ooit 7,8 procent van al het bos in
de wereld. Nu heeft Europa nog maar 0,1
procent van het bos. Brazilië daarentegen
had 9 procent van het bos, en heeft nu 28
procent van alle bos in de wereld.’

‘De minister doet een
interessante poging
om duurzaam te lijken’

Daniela Montalto, forest campaigner bij
Greenpeace International
‘De minister doet een interessante poging
om duurzaam over te komen. Maar de
vraag is of hij woord houdt. We zijn blij
met het moratorium op het Amazonewoud dat we samen met de industrie gesloten hebben. De grote vraag blijft echter
of Brazilië in staat is om die regels te
handhaven. Brazilianen denken nog
steeds dat de zaak afgedaan is als er re-

gels opgesteld zijn. Er is groot gebrek aan
goed bestuur. Het gaat niet om technisch
hoogstaande monitoringsystemen. Ik wil
het woord corruptie niet noemen, maar
het gaat wel om de capaciteit van de overheid om wetgeving te bekrachtigen.
Het moratorium moet wat dat betreft ook
nog uitvoering krijgen. Het is een enorme
klus om alleen voor soja en het Amazonewoud de controle goed te regelen. Als dat
goed gaat, is het een goed plan om samen met de industrie het moratorium uit
te breiden naar andere gebieden en andere gewassen. Die samenwerking met de
industrie zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest.’

‘Het is onzin dat
grootschalige sojateelt
niet duurzaam is’

Blairo Maggi, gouverneur van de Braziliaanse staat Mato Grosso en vermoedelijk de grootse sojaboer ter wereld met
140 duizend hectare soja en een
geschatte omzet van 600 miljoen dollar
‘Soja moet grootschalig, want de winst is

zo klein dat als het niet groot gaat, je geen
resultaat haalt. Maar het is onzin dat
grootschalige sojateelt niet duurzaam is
of geen werkgelegenheid levert. Er wordt
soja verbouwd op plaatsen waar eerst
niets en niemand was. Nu zijn er als gevolg van de productie van soja, maïs en
vlees veel nieuwe steden in Mato Grosso,
en daar is niemand werkloos. Het is een
fabel dat grootschalige soja de kleine
boer verdrongen heeft.’
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V.D.REDACTIE
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‘Het is juist niet
goed als natuur
alleen een kans
krijgt op slechte
landbouwgrond’
VRUCHTBARE
GROND BEHOUDEN
VOOR LANDBOUW
LTO-voorzitter Albert Jan Maat zei in zijn
lezing op wereldvoedseldag, dinsdag
16 oktober, dat Nederland een deel van
de geplande natuurprojecten op
landbouwgronden moet heroverwegen.
Volgens hem moet de overheid vooral
zuinig zijn op vruchtbare percelen die
straks hard nodig zijn om te voldoen aan
de groeiende vraag naar voedsel en
biobrandstoffen. Moet de natuur een
stapje terug doen in ruil voor de
wederopstanding van de landbouw?
Prof. Frank Berendse, hoogleraar
Natuurbeheer en plantenecologie
‘Ik vind het een heel merkwaardige opmerking. Er is een beleidsafspraak gemaakt, ook met de landbouwsector, dat
alle landbouwgronden die nodig zijn voor
de realisering van de ecologische hoofdstructuur voor 2015 zijn aangekocht. We
lopen al achter op schema en moeten
juist alle zeilen bijzetten om dit doel te halen. Dit soort opmerkingen draagt niet bij
aan het proces. Ik vind het zelfs een reden voor bezorgdheid. Het wijst erop dat
er geen volledige steun meer is voor het
afgesproken streven.
Het zou kunnen dat dit komt omdat het
weer iets beter gaat met de landbouw.
Lange tijd was het moeilijk voor boeren
om rond te komen. Verkoop van hun
grond voor natuurontwikkeling was een
makkelijke oplossing. Nu de prijzen voor
bijvoorbeeld melk stijgen, is het weer
aantrekkelijker om te boeren.
Maar het is niet goed als natuur alleen
op de slechte landbouwgronden de kans
krijgt. Dat is een heel oude gedachtegang die over de hele wereld leidend is
geweest de afgelopen eeuw. Het gevolg
hiervan is dat een specifieke reeks planten en dieren verdwijnt, namelijk die
soorten die kenmerkend zijn voor rijke
gronden. In Afrika is de blauwbok uitgestorven, omdat deze voorkwam op de
voedselrijke gronden die als eerste werden ontgonnen voor de landbouw. Ook in
Nederland beschikken we over soorten
die kenmerkend zijn voor de rijke gronden, zoals oerossen. Het is van groot
belang dat binnen het Nederlandse natuurbeleid aandacht is voor voldoende
variatie in bodems en landschap. Dus
zowel arme zandgronden als de rijke
kleigronden die nu vooral van boeren
zijn.’ / Laurien Holtjer

De PvdA heeft het al een poosje niet zo op
de basisbeurs. ‘De slager op de hoek betaalt de opleiding van de advocaat’, zei
Bos in de verkiezingcampagne. De sociaaldemocraten willen de rijken van de
toekomst zelf laten betalen voor hun opleiding.
Dat is een redelijk uitgangspunt. Studenten zijn bepaald niet zielig. Mensen met
een titel zijn rijker, leven langer en zijn gezonder. Waarom zou de slager mee moeten betalen aan een kaartje voor de hemel op aarde? Laat de toekomstige advocaat zelf betalen.
De studentenbonden zijn het uiteraard
helemaal niet eens met deze gedachtegang. ‘Afschaffing van de basisbeurs zal
een catastrofale terugloop van het aantal
studenten tot gevolg hebben’, reageerde

de LSVb. Dat is niet waarschijnlijk. Ook in
landen waar de ondersteuning van studenten veel slechter geregeld is dan in
Nederland, zitten de collegebanken vol.
De grote meerderheid zal zich niet laten
afschrikken, zeker niet als er een goed
leenstelsel komt.
Maar dat geldt mogelijk wel voor een minderheid waar de sociaaldemocraten nu
juist voor op willen komen. Plasterk en
Bos hanteren de logica van de advocaat.
Als Plasterk de basisbeurs afschaft, zitten
toekomstige studenten na hun opleiding
met een extra schuld van ongeveer
15 duizend euro. Dat zal een advocatendochter geen zorgen baren. Zij weet dat
papa bij kan springen. En zelfs als papa
dat niet doet, weet zij dat ze deze redelijke prijs voor haar diploma in de loop

der tijd wel zelf kan opbrengen.
Daar denken een slager en zijn dochter
waarschijnlijk anders over. Voor de sappelende buurtslager die zijn hoofd net boven
water weet te houden in de strijd met de
supermarkt, is 15 duizend euro wel een
groot bedrag.
Bovendien heeft de advocatendochter
waarschijnlijk een rooskleuriger beeld
van haar slagingskansen dan de slagersdochter. Als zelfs papa een meesterstitel
heeft weten te halen, zal ik het ook wel
kunnen. De slagersdochter zonder academici in haar omgeving zal dat niet zo
zeker weten, en met het oog op de hoge
schuld kiezen voor een makkelijker
opleiding. Dat kan de PvdA toch niet
willen. / Korné Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
COACH
De coach is in, de manager raakt uit. Vanouds kennen we voor lastige gezinnen de
gezinscoach. Een overwerkte coach die
met veel vallen en weinig opstaan tracht
het gezin in het gareel te houden. De voetbalcoach heeft de manager, de oefenmeester en de trainer vervangen. Maar
slechts een enkeling is succesvol en een
paar verliespartijen leiden onherroepelijk
tot gedonder en ontslag.
De opruimcoach leert slonzige huisvrouwen en de schaarse smerige huismannen
de boel netjes te houden, maar ook bij
zijn of haar werkzaamheden kunnen

vraagtekens worden geplaatst, want eens
een viezerik altijd een viezerik. De zielige
politicus of houterige bewindsman heeft
een persoonlijke coach. Een coach die ervoor zorgt dat hij geen eigen mening meer
verkondigt en de partij met de brokken
blijft zitten.
Wageningen introduceert binnenkort een
gloednieuwe coach: de digitale gezondheidscoach. Dit is een ware supercoach
die de zwakken, de dikken, de veelvraten,
de te dunnen en de zieken hun gezondheid komt terugbrengen. De gezondheidscoach is niet alleen de vriend van de ge-

brekkige mens, maar ook van de voedingswetenschap. Want daar hebben de
epidemiologen onlangs ontdekt dat ‘elk
pondje door het mondje’ gaat.
De levensstijl is ook te traceren, want
daarvoor geldt een parafrase op het aloude motto ’zeg mij wat u eet en ik weet wie
u bent’. En omdat onze coach die geneeskunst niet onbevoegd mag uitoefenen
schakelt hij ook de huisarts in en natuurlijk ontvangt hij subsidie van de zorgverzekeraar. Wedden dat binnen vijf jaar de
oudste mensen ter wereld in Wageningen
wonen. / Kees de Hoog
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‘Professors, director,
researchers and
extension workers
should listen to and
work together with
African farmers’

The following edition of Resource
appears on 1 November.

LEARNING DUTCH WITH JIP AND JANNEKE

WHAT’S ON

At ISOW you can learn lots of different
languages. At present there are weekly
lessons in French, Dutch, Spanish, English
conversation and Chinese. Students teach
their native language on a voluntary
basis, so what’s on offer changes every
period. This week Resource sat in on one
of the Dutch lessons.

Thursday 18 October
17.30 / Opening of Landscape architecture
group’s graduation exhibition in Forum.
20.30 / Czech film festival starts, see
www.movie-w.nl
Friday 19 October
19.00 / PhD Party at Ceres with buffet, acts
and dancing until 4 in the morning.
20.00 / Live concert Arab sounds in World
Music and Jazz followed by belly dancing
workshop in Theater ’t Hemeltje, De Wilde
Wereld.
20.15 / Disco in De Bongerd swimming pool
with DJ Patrick. All facilities open.
21.00 / Moke! and Merry Pierce in concert
at Unitas.
23.00 / Hot Latin Party at International
Club.
Saturday 20 October
09.00 / Doctor Jazz Reunion in WICC; fair
with records, books, CDs, DVDs,
memorabilia and live music between 12.20
and 18.00.
21.30 / Swing Night at WICC with dance
classics.
22.30 / Zydepunks folk punk band from
New Orleans in Café Tuck.
23.00 / Beyond at Unitas.
23.00 / Greek Party at International Club.
Sunday 21 October
15.00 / Salsa until 19.00 at Café Loburg.
15.00 / Autumn concert by Klein Sonante in
WICC.
15.30 / Live music by Krissy Matthews and
band in Bluesclub XXL in café XL.
18.00 / First International Dinner at
International Club, see
www.internationalclub.nl.
Monday 22 October
20.00 / Cello and piano chamber music in
the Aula, with works by Mendelssohn,
Britten, Brahms and Chopin.
Tuesday 23 October
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
Thursday 25 October
20.30 / Summerpalace, Chinese film, see
www.movie-w.nl
Friday 26 October
20.15 / Disco in De Bongerd swimming pool
with DJ Patrick. All facilities open.
21.00 / Jazz at the Rhine Town Club in
theatre café Junushoff.
23.00 / Halloween Party at International
Club.
Saturday 27 October
23.00 / Vogelvrij at Unitas.
23.00 / Bollywood Party at International
Club.
Tuesday 30 October
20.30 / Death of a President, film at Unitas.
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Jip en Janneke is one of the most popular
children’s books in the Netherlands, and
is used as the course book for the intermediate Dutch lessons. Charlotte Floors
starts the lesson by asking the students
to read a passage in the book, a relatively
straightforward task for those present.
Next it’s time for some grammar, on
regular, strong and irregular verbs. After
Charlotte has given a lengthy explanation,
Nelli Prota exclaims ‘I never got why a
simple question like ‘what are you doing?’
was so complicated! Wat ben je aan het
doen? Now I get it.’
Nelli is an Italian PhD student at PRI and
has a Dutch boyfriend. She decided to do
the course because she’s planning on
staying on here for a while after she’s
finished her PhD. ‘And last weekend my
boyfriend spoke Dutch for a whole day, it
was so annoying that I’m extra motivated
to do this class. And I think Dutch is a
beautiful language – it sounds really
sensual when some men speak.’ Nelli has
been trying to learn Dutch for some time,
but found it difficult without a course. ‘I
need rules’, she says. ‘My boyfriend gave
me a book, but it is too complicated and
boring.’
There are eight people in the class and
most are planning on living in the Netherlands for longer period of time. Demand
for the beginners’ course was so high that
they had to form two groups. The
advanced course is confined to people
planning on a future in this country.
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International students learn Dutch by reading Jip en Janneke, a Dutch children’s
book. / photo GA
Nika Galic comes from Croatia and is
doing a PhD in aquatic ecotoxicology here.
She did an introductory course in Dutch in
Croatia and wants to learn Dutch mainly
for ‘social purposes’. Jan Kubiak is from
Poland and is living in Wageningen with
his fiancée who is doing a PhD here. Jan
wants to be able to communicate at work.
‘Everyone is very nice there and speaks

English. I have a six-month contract and
want to continue working there
afterwards.’
When the lesson finishes it’s the
beginners’ turn and indeed the class is
bigger. On the other side of the closed
door you can hear the warming-up: ‘een,
twee, drie, vier…’ / NM
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STUDYING WITH A DISABILITY
Thirteen percent of students at
Wageningen University have a functional
limitation, or handicap to use the oldfashioned term, a figure comparable to
the national average. A meeting on
studying with a disability was organised
on Thursday 11 October in Forum, as
many students are not aware that they
are entitled to various forms of support.
Imagine being able to follow lectures at
home via Eduweb. It sounds like a thing of
the future, but the means to do so are
almost ready. Anouk Schrauwen a
second-year Environmental Sciences
students knows about it. ‘During my first
year I developed fibromyalgia, a kind of
rheumatism,’ tells Anouk. ‘I have a lot of
pain and it’s very tiring. I find it difficult to
attend lectures both in the morning and

afternoon, and I imagine other students
with functional limitations are in the same
boat.’ Anouk is part of a project group that
is working out how to record and
broadcast lectures.
The meeting took place on the first floor
of forum, where a computer island had
been reserved for software demonstrations by students involved in the ‘Impuls
Digitaal’ project. The project is developing
different forms of digital support for
students with disabilities. As well as
students, lecturers, deans, workgroups,
ICT-education and external organisations
such as the Handicap + Studie expertise
centre are involved.
‘We hope that this meeting will help
people to meet each other and make it

easier for some to seek contact, for
example with a dean, a psychologist or
doctor at the university,’ says Eljan
Smeets, a student dean. She is pleased
with the turnout: about fifty students,
twenty ICT people and several study
advisors. Students with a disability often
are not aware that they are entitled to
extra time for their study, more
supervision and that sometimes exams
can be adjusted for them. Functional
limitations include not only chronic
physical, sensory and mental problems,
but also dyslexia. / ABr
Info: www.wageningenuniversiteit.nl/uk
> education > student facilities
> student counselling service;
www.handicap-studie.nl
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SNAPPED
WHO?
Kwame Antwi Oduro from Ghana, sandwich PhD student at the Forest Ecology
and Forest Management Group, about to
enter the Hema in Wageningen.
LOOKING FOR?
‘I need a new wallet. This one is worn out,
although I bought it less than a year
ago,but it doesn’t hold cards any more.’

OTHER SHOPPING?
‘I’m looking for a Lyca SIM Card. I heard
it’s cheaper for calling home.’
CALL OFTEN?
‘Yes, all the time. My wife and kids are in
Ghana. I arrived two days ago, but I miss
them already. My youngest is only four
weeks old.’ / YdH

STUDENT EXCHANGE WITH ILLINOIS
The University of Illinois at UrbanaCampaign and Wageningen University
have signed an agreement for a PhD
student exchange. The American
initiator, Professor of Animal Sciences
Michael Grossman, hopes that two or
three PhD candidates a year will benefit
from this ‘next step in the wonderful
marriage we have’.
Grossmann is a pioneer in the
Wageningen-Illinois relationship. He came
to Wageningen for a sabbatical in 1986,
together with his wife Margaret, a
researcher in agrarian law. Grossman
has been a regular visitor since 1993,
when he started teaching the popular

PhD course ‘Writing and Presenting a
Scientific Paper’, first for WIAS
(Wageningen Institute of Animal
Sciences), and later for all graduate
schools in Wageningen. Grossman: ‘I am
a strong believer in international
exchange in science. I hope the new
agreement will pave the way for even
better collaboration between our
institutes.’
WIAS-chairman Professor Johan van
Arendonk took the opportunity to present
Grossman with the first WIAS Honorary
Fellowship ‘in appreciation of his great
contribution for the benefit of our PhD
students’. / GvM

BOARD CHANGE AT ISOW
ISOW celebrated its change of board
members last Friday 12 October with a
drink. Four new board members have
taken up their positions.
There are two new Colombian members,
Maria Fernanda Buitrage Acevedo who is
the course coordinator and secretary, and
Bibiana Maria Armenta Gutierrez who is
the new treasurer. Samson Kofi Foli is
from Ghana and is the new activities
committee coordinator. Robin Kaplan, a
Kurd from Turkey, is the PR and communication assistant.
The position of chair is still vacant for the
new board, and ISOW Is still looking for

NO ROOM FOR CRITICISM AT SOYA CONGRESS
Wageningen UR gave a warm welcome to
representatives of the Brazilian ministry
of agriculture and the Brazilian soya lobby.
At times, however, the conference on
sustainable soya that these parties
organised together resembled a
promotion campaign for large-scale soya
cultivation. There was little room for
critical comments.
President of the Executive Board of
Wageningen UR, Aalt Dijkhuizen, and
Blairo Maggi signed a declaration of
intention last Monday 15 October during
the conference on sustainable soya. The
declaration states that Wageningen UR
will undertake more joint cooperation with
the university of Mato Grosso. ‘We can’t
lower global food production. If we were to
do that we’d have a big social problem,’
said Blairo Maggi during his presentation.
The message was clear: the world needs
all the soya it can get from big farmers in
Brazil.
Maggi knows what he’s talking about. He

is not only governor of the state of Mato
Grosso in central Brazil, but also the
biggest soya farmer in the world. His farm
has 140 thousand hectares of soya, an
area as large as the province of Utrecht.
Annual turnover is estimated at 600
million dollars. In his presentation, Maggi
sketched the context of the deforestation
that has occurred as a result of soya
growing, and in the press conference said
it was not true that large scale soya
growers have pushed out small farmers.
According to Maggi, there are no conflicts
between soya growers and local Indians
either. A quick Google on ‘Indians, Maggi,
soy’ might cause one to doubt this
opinion.
The Brazilian minister of agriculture,
Reinhold Stephanes, also absolved the
soya sector, but had more convincing
arguments. He asked what gave
Europeans the right to criticise Brazil.
After all, the Brazilian rainforest is to a
large extent still intact, while European
forests have all but disappeared. A repre-

sentative of Abiove, the Brazilian
association of vegetable oil producers,
also spoke at the conference, arguing that
Brazil has stricter environmental
regulations than Europe.
Dr Prem Bindraban, a researcher at Plant
Research International, presented an
analysis of the soya sector in which he
suggested that it is inevitable that the
area of soya cultivation will grow. He
made a plea for careful land use planning
so that growth is managed sustainably.
The real criticism could be heard in the
breaks, however, when a Greenpeace
representative commented that the
problem now is that the Brazilians think
they’ve got the situation under control
because they have passed laws. Some
Brazilian students could also be heard
muttering, surprised that Maggi said he
had no problems with Indians, while there
have been recent violent uprisings. / JT
See also MI in Dutch on page 14

new board members who can start in
January.
ISOW’s plans include continuing the wellattended theme parties at Unitas, with
regional food, workshops and music. The
parties at the International Club will be
preceded by a film. The ISOW board is still
looking for a male tango dancer to help
during lessons. A new initiative in the
pipeline is a monthly integration and
interest get-together in café De Overkant.
/ NM
If you want to help with organising
activities, mail isow@wur.nl

‘PUT YOUR OWN
HOUSE IN ORDER’
Africans, and especially African farmers,
should be at the centre of any attempt to
develop the continent, said African
speakers at the International Conference
on Agriculture and Development last
Wednesday 10 October in Wageningen.
This year’s ICAD drew more students than
ever, especially Africans at Wageningen
University and Larenstein.
Mercy Karanja gave up a good job at the
Kenyan Ministry of Agriculture to join the
Kenyan National Farmers Union in 1998.
‘Farmers asked me: why did you leave that
good job to join the farmers?’ she said in
her keynote speech at the 79th International Conference on Agriculture and
Development (ICAD). ‘I did so because I
hope to make a difference.’ Her words
illustrate Karanja’s attempt to raise the
image of the African farmer to a higher
level, the farmer she believes is perfectly
capable of becoming the backbone of
African development if allowed to do so.
Now representing the International
Federation of Agricultural Producers,
Karanja made a passionate plea for more
funds, policy involvement and respect for
African farmers and farmers’ organisations. Things are starting to move in the
right direction, she argued. Not only does
the latest World Development Report of the
World Bank stress the importance of
agriculture, but African governments are
also investing more in agriculture and
agricultural research. ‘Our own
governments are awakening, but you
should put your own house in order before
you start giving advice,’ she said, referring
to the title of the conference Development
in Africa: Whose house is it anyway?

n

Blairo Maggi (left), governor of Mato Grosso and soya farmer, during the soya conference in Wageningen. / photo BdG

Professor Belay Kassa, president of
Harmaya University in Ethiopia, agreed with
Karanja, saying: ‘Until Africans assume
part of the blame for their underdevelopment and try to be open-minded, there
will never be real development.’ / JT
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Het is afgelopen met de lelijke vlekjes
die prijsstickers achterlaten op appels
en peren. Onderzoekers van het Indian
Institute of Technology hebben
namelijk plakband ontwikkeld dat is
gebaseerd op de techniek waarmee
boomkikkers aan bomen blijven
plakken. Dit levert een schone lijm op
waarvan het plakvermogen niet
afneemt. Appels en peren blijven dus
voortaan onbevlekt achter dankzij de
‘kikkersticker’.

Een student uit Bangladesh heeft een
robot gemaakt van afval en afgedankte
elektronica. De ‘iRobo’ kan reageren op
spraakcommando’s en simpele
opdrachten uitvoeren zoals het dweilen
van de vloer. De idealistische student
verwacht de mensmachine volgend jaar
in productie te kunnen nemen. Hij denkt
dat iRobo’s minder dan duizend euro per
stuk zullen gaan kosten en gevaarlijk
werk kunnen overnemen van
bijvoorbeeld mijnarbeiders.
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KNÄCKEBRÖD
Soms zijn er momenten in het leven waarop je totaal gelukkig bent. Op zulke momenten maakt het even niet uit dat de wereld nog steeds in oorlog is met het terrorisme, of dat de reuzenhaai in de Canadese wateren van de Stille Oceaan met uitsterven wordt bedreigd. Vaak duren die
momenten niet langer dan een paar seconden, twee minuten hooguit. Maar
toch, ze bestaan. Wat erg prettig is.
Laatst had ik zo’n moment. Ik was met
vrienden op Droef aan het chillen (ze hebben dreadlocks en daarom heet het niet
bier drinken wat we doen, maar chillen,
ook al drinken we gewoon bier). Een van
mijn vrienden had een Zweeds bedreadlockd chickie meegenomen, dus hadden
we een gezellig gesprek over Ikea en
H&M. Daar kon het chickie niet echt warm
van worden, en we veranderden ons gespreksonderwerp in knäckebröd.
Ik was net aan het vertellen dat je heel
erg lekker knäckebröd bij de Ikea kan kopen, toen een andere vriend opeens zijn
mond open deed. Vlug maar vastberaden
zei hij het volgende: ‘Knäckebröd is een
onomatopee.’ Het gesprek stokte onmiddellijk. Een wát?! ‘Een onomatopee. Dat is
een woord waarin de klank van het woord
wordt weergegeven. Als je een hap neemt
van knäckebröd zegt het knäck.’ Oh ja.
Vervolgens zijn we met z’n allen een uur
bezig geweest andere onomatopeeën te
verzinnen. We kwamen niet verder dan
tjirpen, iets naar binnen klokken, de oehoe en batsen. In de hevige concentratie
van het zoeken naar deze woorden voelde
ik me gelukkig. Misschien omdat onomatopeeën over het algemeen vrolijke woorden zijn, maar waarschijnlijk vooral omdat
we met zijn allen dit autistische geluk zaten te delen.
Later die avond gingen we uit. De meisjes
van ons gezelschap namen zich voor om
minstens drie keer ‘onomatopee’ te gebruiken in een gesprek met een vreemde.
Om het woord te onthouden maakten we
een ezelsbruggetje: Onno met saté, verwijzend naar onze lievelingsdocent die
Onno heet. Of de meisjes ook echt onomatopee tegen iemand hebben gezegd
weet ik niet. Maar ik denk wel dat we die
avond allemaal even dachten dat het redden van het regenwoud niet zo belangrijk
is, als je ook onomatopeeën kunt verzinnen. / Iris Roscam Abbing
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VALKJES/ Prachtig weer hadden de dertig leden van Quercus die zondag 14 oktober gingen zeilen op het Sneekermeer
in Friesland. Na een ontbijt hielden ze wedstrijden met zeven zeilbootjes, zogenaamde polyvalkjes waar vier of vijf personen op
kunnen. Het zeildispuut van de studentenvereniging uit Velp, het Nautische Cercle Amerigo Vespucci, organiseerde de zeildag.
Dennis van Hooren, plaatsvervangend voorzitter van Quercus: ‘Het waaide niet hard die dag, maar gelukkig is er altijd wel wat
wind op de Friese meren. Het was een leuke zeiltocht. Suikerbrood, biertje erbij. Echt perfect.’ / ABr, foto Quercus

STUDEREN MET EEN GEBRUIKSAANWIJZING
Dertien procent van de studenten van
Wageningen Universiteit heeft een
functiebeperking, of met een ouderwets
woord handicap. Dat percentage is
vergelijkbaar met het landelijke
gemiddelde. Op donderdag 11 oktober
werd in Forum onder het motto ‘Heb jij
een gebruiksaanwijzing?’ een
bijeenkomst georganiseerd over
studeren met een functiebeperking.
Want veel studenten weten niet dat ze
recht hebben op ondersteuning.
Studenten die thuis colleges volgen via
Eduweb. Dat lijkt nog ver weg, maar er
wordt al hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld
door Anouk Schrauwen, tweedejaars Milieukunde. ‘Tijdens mijn eerste studiejaar
kreeg ik fibromyalgie, een vorm van reuma’, vertelt Anouk. ‘Ik heb veel pijn en dat
is heel vermoeiend. Daardoor kan ik
moeilijk zowel ’s ochtends als ’s middags
naar college. En ik denk dat dit voor meer
studenten met een functiebeperking
geldt.’
Anouk onderzoekt met een projectgroep
de mogelijkheden voor het opnemen en
uitzenden van colleges. ‘We hebben nu
een paar docenten gevonden die willen
meewerken. Docenten moeten wennen
aan het idee dat ze bekeken kunnen worden en sommigen zijn bang dat er minder
studenten komen opdagen bij de colle-

ges.’ Audiovisuele apparatuur is duur en
ingewikkeld, legt Anouk uit, en het onderzoek kost veel tijd. Het kan daarom nog jaren duren voor het mogelijk en zelfs normaal is om gefilmde colleges thuis te volgen.
Op de eerste verdieping in Forum is op de
bijeenkomst een computereiland gereserveerd voor softwaredemonstraties van
studenten die betrokken zijn bij het project ‘Impuls Digitaal’, dat zoekt naar verschillende vormen van digitale ondersteuning voor studenten met een functiebeperking. Naast studenten zijn daar docenten, decanen, verschillende werkgroepen, het ICT-onderwijs en organisaties van buiten, zoals het expertisecentrum Handicap + Studie, bij betrokken.
Tweedejaars Biotechnologie Jan Willem
Krans werkt in ‘Impuls Digitaal’ als ICT’er
aan spraaksoftware voor studenten met
een visuele handicap. Daarnaast is hij bezig met de verbetering van de verouderde
zoekmachine van de WUR-site. Zelf heeft
Jan Willem het syndroom van Asperger,
een autistische aandoening. ‘Ik onthoud
alles wat gezegd wordt letterlijk, maar dat
wil niet zeggen dat ik alles meteen ook begrijp’, vertelt Jan Willem. ‘Waar ik vooral
last van heb met studeren, is dat ik moeilijk kan plannen. En groepswerk is een
verschrikking voor mij. Een vervelende opmerking kan ik bijvoorbeeld niet in een

emotioneel kader plaatsen en relativeren.’ Hij krijgt ondersteuning vanuit de
universiteit, door gesprekken met een
psycholoog die hem helpt met plannen.
Ook krijgt hij extra tentamentijd.
‘We willen met deze bijeenkomst mensen
met elkaar in contact brengen en de
drempel verlagen om bijvoorbeeld eens
een afspraak te maken met een decaan,
een psycholoog of een arts van de universiteit’, zegt decaan Eljan Smeets. Ze is tevreden over de belangstelling van zo’n vijftig studenten, twintig ICT’ers en een aantal studieadviseurs. Studenten met een
handicap weten namelijk vaak niet dat ze
recht hebben op extra studietijd, begeleiding en soms ook aanpassingen bij tentamens. Onder functiebeperking vallen behalve chronische lichamelijke, zintuiglijke
en psychische aandoeningen ook dyslexie.
Volgens Janneke Voskamp van het expertisecentrum Handicap + Studie leidt onbekendheid van veel docenten en studenten met de regels en voorzieningen voor
studenten met een functiebeperking tot
onnodige studie-uitval. ‘Daarom zijn we
een landelijke campagne begonnen, die
vandaag in Wageningen is gestart.’ / ABr
Info: www.wu.nl > onderwijs > studentenvoorzieningen > studentenbegeleiding
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Bescheidenheid siert de mens. Op de internetsite van Wageningen UR wordt
geclaimd dat de Nobelprijs voor de vrede
– door de Zweden toegewezen aan Al
Gore en het internationale klimaatpanel
IPCC – ook ‘een beetje voor Wageningen’
is. De recent van de VU overgelopen
klimaatwetenschapper Pier Vellinga is
immers medeoprichter van IPCC en aan
het laatste IPCC-rapport schreven de
ESG’ers Pavel Kabat, Rik Leemans en
Gert-Jan Nabuurs mee, aldus het bericht.

Iedereen die zich schuldig voelt als ie
een blikje bier drinkt en zo bijdraagt
aan de afvalberg, kan opgelucht
ademhalen. De in New York wonende
Griekse kunstenaar Nikos Floros
gebruikt kapotgesneden bierblikjes
om er schitterende operakostuums
van te weven. Zijn creaties zijn nu te
zien op een tentoonstelling in
Athene. Cradle-to-cradle in een leuk
jasje.

CREATIEF MET
MILLENNIUMDOELEN
Vier studententeams van Wageningen
Universiteit doen mee aan de
MillenniumBattle, waarvoor ze de
komende weken vier cases uitwerken die
zijn gerelateerd aan millenniumdoelen.
Hoofdprijs is een studiereis naar
zuidelijke Afrika, en een plek in de Derde
Kamer in 2008. De eerste case, over
drinkwater in China, moest 14 oktober
klaar zijn.
Op de website millenniumbattle.nl zijn
alle presentaties te vinden, sommige
compleet met YouTube-filmpje. Team De
Groentjes maakte een grappig filmpje
met uitgeknipte tekeningetjes, met een
fotocamera met filmfunctie. ‘Als je iets visueel maakt wordt het aantrekkelijker en
begrijpelijker’, vertelt Sanne van den Dungen, die Biologische productiewetenschappen doet en ook aan de kunstacademie in Den Bosch studeert.
Sanne doet net als teamgenoot John Otters, student Internationale ontwikkelingsstudies, voor de tweede keer mee
aan de ‘leuke, creatieve wedstrijd’. John:
‘We hebben allebei het gevoel dat we
door onze Europese achtergrond en rijke
erfenis iets verschuldigd zijn aan de arme
mensen van de wereld. In de toekomst
willen we daarom een belangrijke rol ver-
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vullen in de ontwikkeling van onder andere Afrika. De MilleniumBattle is een mooie
oefening. Bovendien willen we best een
week naar een ontwikkelingsland.’
Het team van MAKS-studenten Jua Kali
– de informele sector in het Swahili –
kwam er tijdens het oplossen van de case
achter weinig over China te weten. Janneke Timmerman: ‘Je kreeg de rol van een
Chinese overheidsfunctionaris. We weten
daarom nu meer over het Chinese éénpartijstelsel, en het werd ons duidelijk dat
er cultureel gezien een scheiding bestaat
tussen de mensen die het Maoïstische bewind hebben meegemaakt, en de mensen
die jonger zijn.’ Jannekes team gebruikt in
de oplossing van de case het ‘burgerparticipatiemodel’. ‘Dat kan best aanslaan bij
jongere Chinezen’, zegt Janneke.
De finale van de wedstrijd van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling
(NCDO), is op 14 december. De wedstrijd
is de opvolger van de GezondheidsBattle,
in 2004 gewonnen door vier studenten Internationale ontwikkelingsstudies. De uitslag van deze battle hangt grotendeels af
van een juryoordeel, maar de teams kunnen ook punten van het publiek krijgen.
De tweede case, over ondernemen in conflictgebieden, begint op 25 oktober. / YdH

TWEE LANDSCHAPSINRICHTERS IN MR
Fleur van den Bos, tweedejaars student
Tuin- en landschapsinrichting en haar
klasgenoot Niels Vriend zijn gekozen als
nieuwe studentleden van de medezeggenschapsraad bij Van Hall Larenstein in Velp.
De hogeschoolstudenten konden voor het
eerst elektronisch stemmen. Het aantal
studenten dat de moeite nam om te
stemmen, lag gelijk een stuk hoger dan

bij voorgaande verkiezingen.
Fleur kreeg van de vier kandidaten de
meeste stemmen: 111 van de 307 stemmen. ‘Eerlijk gezegd was ik een beetje
verrast’, zeg Fleur. ‘Ik heb geen campagne
gevoerd ofzo.’ De enige verklaring die ze
kan bedenken is haar lidmaatschap van
studentenvereniging Quercus, waardoor
ze ook veel contact heeft met mensen
van de andere studierichtingen. / ABr

OOIJEVAAR NAAR NK AFSTANDEN
Mark Ooijevaar rijdt op de NK afstanden,
van 26 tot 28 oktober in Heerenveen, de
1500 meter en de 5 en 10 kilometer.

kampioenschap is de schaatser, die Bosen natuurbeheer studeert aan Wageningen Universiteit, geplaatst op basis van
uitslagen van afgelopen seizoen. In 2006
werd hij zevende op de 10 kilometer. De
stayer, die traint bij Aart van der Wulp van
de KNSB Regiotop, mag ook starten op de
NK allround, eind december. / YdH
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Donderdag 11 oktober behaalde Ooijevaar bij selectiewedstrijden met een persoonlijk record een startbewijs op de 5 kilometer. Voor de langste afstand van het
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WOUTER THIEBOU DICHTER BIJ VN
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Wouter Thiebou gaat naar de finale van
de verkiezing van jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties.
In de afvalrace kreeg de student Internationaal ontwikkelingsstudies afgelopen
week bijna vijfduizend stemmen, achthonderd meer dan zijn tegenstander.
De drie finalisten gaan woensdag 24 oktober in debat tijdens de Nacht van de VN in
de Amsterdamse Melkweg. Thiebou moet

die dag weer zoveel mogelijk stemmen
zien te verzamelen. Bezoekers van de
Nacht van de VN stemmen met toegangskaarten – die stemmen tellen dubbel – en
verder kan woensdag 24 oktober van 12
tot 22 uur gestemd worden per e-mail en
per SMS (‘Wouter’ naar ‘2008’). / YdH
Info: www.wouternaardevn.nl

RESOURCE #08
Terwijl Nederlandse dierenbeschermers
zich opwinden over kippenmishandeling
tijdens de ontgroening in Utrecht, neemt
de Gentse universiteit maatregelen tegen
dooprituelen met varkensbloed en andere ‘zwijnerij’. Volgens Het Nieuwsblad
hebben Gentse studentenverenigingen
afgelopen week een ‘doopreglement’
moeten ondertekenen waarin expliciet
staat dat ‘er geen slachtafval mag
worden gebruikt, noch kadavers, bloed of
levende gewervelde dieren’.

HET ECHTE
WERK

OUDE KIPPEN WEGEN
Tineke Sol, vierdejaars Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in
Leeuwarden, controleert de gezondheid
van ‘oude’ kippen op biologische
boerderijen. Haar werk maakt deel uit
van een project van het Louis Bolk
Instituut in Driebergen, dat moet leiden
tot verbetering van het dierwelzijn in de
biologische pluimveehouderij.
‘Het Louis Bolk Instituut kwam ik tegen in
een map op school. Het is een onderzoeksinstelling die zich richt op biologische en duurzame landbouw. Op VHL is
de aandacht voor biologische productie
miniem. De interesse van het gros van
mijn studiegenoten gaat toch vooral uit
naar de gangbare veehouderij. Diergezondheidszorg is namelijk gekoppeld aan
de opleiding Melkveehouderij en de
meesten houden vast aan het traditionele
patroon van thuis. Ik wilde ook wel eens
wat anders dan melkkoeien, want de
pluimveesector komt er ook een beetje
bekaaid af in onze opleiding. Zo combineer ik twee zaken: bio en kippen.
Ik doe dit als projectstage, een soort voorproefje van het zelfstandige onderzoek
dat je moet uitvoeren in de afstudeerfase.
Het onderzoek van het Louis Bolk naar
het welzijn van kippen heeft een looptijd
van twee jaar. Daaruit heb ik weer mijn eigen deelplan getrokken. Ik heb ten slotte
maar vier maanden de tijd.
Productiekippen worden doorgaans ze-

ventig weken oud. In de dertigste week
leggen zij de meeste eieren. Ik beoordeel
de kippen van zestig weken, als hun hoogtepunt voorbij is en het leven er bijna op
zit. Ik kijk bijvoorbeeld naar de kleur van
hun kam, die wordt flets als ze ziek zijn.
Net als bij zieke mensen die bleekjes
zien. Verder controleer ik op wondjes en
littekens, en ik weeg de dieren. Een gezonde kip weegt zo’n 1900 gram.
Ik probeer een rode draad te vinden:
waarom hebben de kippen het in het ene
bedrijf wel goed en in het andere wat minder. Bij elkaar loop ik zo’n 25 pluimveebedrijven af in mijn stageperiode. Ik neem
een steekproef van vijftig kippen per keer.
De pluimveehouders werken graag mee
aan het onderzoek. Uit eigenbelang, want
een gezonde kip produceert natuurlijk
meer. En ze zijn nieuwsgierig naar hoe de
buurman het doet.
Nu de ophokplicht weer van de baan is zie
je de kippen opleven. Prachtig zoals ze
buiten in het oktoberzonnetje rondscharrelen. De agressie is er uit en de verwondingen verdwijnen. Ik moet er nog een
beetje ingroeien, maar de maatregelen in
de biologische sector vind ik eigenlijk vrij
vanzelfsprekend. De leefruimte van niet
meer dan zes kippen per vierkante meter,
de nadruk op hygiëne, geen stilstaand
water in de uitloop vanwege besmettingsgevaar. Het is allemaal nogal logisch.’ / Wim Bras
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Drachtige elanden in het Amerikaanse
Yellowstone Park zijn beren te slim af
door de nabijheid van mensen op te
zoeken als hun jong geboren wordt. De
elandenvrouwtjes die al sinds 1995 door
onderzoekers worden gevolgd, blijken
ieder jaar dichter bij een weg af te
kalven. Dit terwijl beren altijd minstens
een halve kilometer afstand houden tot
wegen. We waarschuwen vast: over tien
jaar bevallen elanden waarschijnlijk óp
wegen.

PRIKBORD

De internationale schaakmeester David Levy
promoveerde vorige week in Maastricht op
‘intieme relaties met kunstmatige
partners’. Hij denkt dat ‘sexbots’ een vaste
plek tussen de lakens zullen veroveren, dat
mensen verliefd op ze zullen worden en
zelfs met ze zullen trouwen. Dat biedt
vooral uitkomst voor zakenmannen en
zeelieden, en leidt tot minder soa’s,
pedofilie en prostitutie. ‘Een charmante
vrouwelijke robot zal een uitstekend alternatief blijken voor bordeelbezoek.’ / GvM

<

prikbord@cereales.nl

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

DAGJE NAAR DE WAAL
Studieverenigingen Aktief Slip, Genius Loci, Nitocra en Pyrus verzorgden dit jaar voor de derde keer de masterexcursie, mailt Sietske Agelink van Genius Loci. ‘Die is bedoeld
om eerstejaars masterstudenten een leuke dag te bezorgen, kennis te laten maken met Nederland en het Wageningse onderwijs, en niet te vergeten met hun studieverenigingen. Dit jaar stond de rivier de Waal centraal, met het thema living with water. Ondanks de lage opkomst was het een prachtige dag met veel interessante informatie
waaraan zelfs de buschauffeur geregeld verhalen wist toe te voegen. Hoogtepunten van de dag waren de bezoeken aan fort Sint Andries en de drijvende huizen in Maasbommel. Als afsluiter hebben we naar goed Nederlands gebruik gezamenlijk pannenkoeken gegeten.’

KIPPENNEUKEN IS ‘ONACCEPTABEL’
Een studentenvereniging in Utrecht zou
eerstejaars hebben gedwongen seks te
hebben met een kip. De Dierenbescherming onderzoekt dit ontgroeningsincident
met dieren, het zoveelste in korte tijd. De
Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV)
is not amused.
Een tip over de zaak kwam binnen op het
meldnummer van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Mannelijke
studenten van een niet nader genoemde
Utrechtse vereniging zouden bij een ontgroeningsritueel worden gedwongen seks
te hebben met een levende kip. Als ze dit
niet deden, zou de kip in hun penis pikken, aldus het persbericht van de inspectie. Ook moesten de studenten stierenbloed drinken en met een stierenpenis in
hun broekzak rondlopen.
Het onderzoek wordt volgens de inspectie
bemoeilijkt door de zwijgplicht die verenigingen hun leden opleggen. Maar volgens
praeses Adriaan Andringa van de LKvV
klopt dat niet. ‘Veel studenten willen geen
commentaar geven, maar dat is wat anders dan een zwijgplicht. Het is gebruikelijk dat de communicatie naar buiten toe
wordt overgelaten aan het bestuur.’

Andringa is ronduit ongelukkig met de recente reeks berichten over dierenmishandeling bij studentenclubs. ‘Dierenwelzijn
is ook voor ons heel belangrijk.’ Over het
gesol met kippen kan hij nog weinig zeggen. ‘Ik heb navraag gedaan en er is geen
vereniging van ons bij betrokken. Maar als
het verhaal klopt, is het onacceptabel.’
Bij incidenten die de afgelopen weken in
het nieuws waren, ging het wel om LKvVleden. Andringa: ‘Niet alle verhalen zijn
waar. Dat eerstejaars van een Amsterdams dispuut levende goudvissen hebben doorgeslikt, klopt niet.’ De twee
dwerggeitjes die vorige week op de stoep
van de Amsterdamse studentenvereniging Lanx werden aangetroffen, waren
echter wel uit een studentenhuis afkomstig. ‘Maar het blijft een incident. Het bestuur wist er niets van, en leden van dezelfde vereniging hebben de geitjes van
de straat geplukt en de Dierenbescherming gebeld.’
Sancties laat de LKvV over aan studentenverenigingen zelf. ‘Het geval met die
geitjes wordt intern onderzocht. Zo’n incident kan voor individuele leden verstrekkende gevolgen hebben.’ / HOP

