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Voor de machtigste mannen van Wageningen strekt de doodse vlakte van de Betuwe zich uit. Kerktorens kietelen een zwaar
wolkendek, waaronder de Rijn vreugdeloos naar het westen stroomt. Bij elk
zuchtje wind vallen dode bladeren van de
bomen.
‘Moet dat nou?’, vraagt de anders zo opgewekte Martin Kropff. ‘Zo’n wandeling
door het Arboretum?’
‘Niet zeuren’, zegt Tijs Breukink. ‘Even lekker uitwaaien. En dan dat uitzicht.’
‘Als je dit zo ziet, dan voel je hoe nietig
mensen eigenlijk zijn’, gebaart Aalt Dijkhuizen. ‘De mensen in de Betuwe, tenminste.’
De leider der leiders pauzeert. ‘En dan die
pittige herfstlucht’, zegt hij.
‘Er gaat niets boven de geur van organische ontbindingsprocessen’, vindt Breukink.
‘Ik begrijp waarom sommige hoogleraren
promovendi met een academisch onvermogen toch laten promoveren’, zegt Dijkhuizen ineens. ‘Jullie ook?’
‘Begrijpen, begrijpen…’, wikt Kropff, diep
weggedoken in zijn overjas.
‘Een mensenleven is zo fragiel, zo teer’,
zegt Dijkhuizen. ‘Als je als hoogleraar nou
weet dat je iemand de martelkamers van
een barbaars regime instuurt als je hem
zonder bul op het vliegtuig zet, wat moet
je dan anders? Dat wil je toch niet op je
geweten hebben?’
‘Het geweten is natuurlijk erg belangrijk’,
zegt Kropff. ‘Maar het imago van Wageningen Universiteit is ook heel belangrijk.
Kunnen we die hoogleraren niet opsporen
en…’
‘Afstraffen?’, vraagt Dijkhuizen. ‘Omdat ze
een mensenleven belangrijker vinden dan
abstracte universitaire principes? Omdat
ze niet willen dat een onschuldige jarenlang de gevangenis in gaat?’
‘Als je het zo stelt, niet, misschien’, weifelt
Kropff. ‘Maar moet dat in de krant? Paginagroot in ons eigen Resource? Het imago van Wageningen Universiteit…’
‘…kan wel een stootje hebben’, zegt Dijkhuizen.
‘Ik had gehoopt dat je het zou wegcensureren’, mompelt de rector magnificus beteuterd.
Dijkhuizen schudt zijn hoofd. ‘Dit vegen
we niet onder het tapijt, Martin. Dit lossen
we op. We zullen laten zien dat we weten
hoeveel het leven van een promovendus
waard is.’
Met getuite lippen laat Breukink zijn vaardige vingers vliegen over de toetsen van
een handzame rekenmachine.
‘Tachtigduizend euro’, zegt hij. ‘In het
nieuwe model.’ / Willem Koert
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‘Koffie uit automaat dodelijk’ stond vorige
week op de voorpagina van de Telegraaf.
Het bericht was gebaseerd op een
onderzoek van de Consumentenbond. Die
concludeert dat koffie uit verschillende
automaten te veel cafestol bevat, een stof
die het cholesterolgehalte verhoogt.
De Consumentenbond zegt desgevraagd
dat een bericht in Resource aanleiding was
voor het onderzoek. In dat bericht lichtte dr.
Mark Boekschoten een wetenschappelijk
artikel toe waarin oude gegevens van zijn
promotor Katan stonden over cafestol in
automatenkoffie. Met die gegevens in de
hand heeft de Consumentenbond nieuwe
metingen gedaan bij koffieautomaten. De
resultaten bracht de bond vorige week naar
buiten.
Niet alleen de Telegraaf besteedde aandacht aan het onderwerp. Boekschoten
raadde werkgevers in het Algemeen Dagblad aan om maatregelen te nemen. ‘Ik zou
hierover zeker overleggen met mijn leverancier van de koffieautomaten. Het is niet zo
dat werknemers morgen direct dood neervallen, maar het is zó’n gewoonte, dat koffie
drinken op het werk. Misschien scheelt het
toch een paar hartinfarcten per jaar als we
betere machines op de werkplek neerzetten.’
Boekschoten wist dat de Consumentenbond
met de cijfers naar buiten zou komen. ‘Ik
had de resultaten een paar weken geleden
al gezien. Ik vond dat de Consumentenbond
een evenwichtig bericht naar buiten bracht,
maar die kop in de Telegraaf is natuurlijk
enorm overtrokken. Wat ik wel jammer vond
aan het onderzoek is dat ze van elk apparaat maar één monster hebben onderzocht.
Daardoor kun je geen betrouwbare vergelijking maken tussen de verschillende automaten.’
Promotor Katan, inmiddels vertrokken naar
de Vrije Univeristeit, schat in BN De Stem
dat er jaarlijks niet meer dan tien infarcten
ontstaan als gevolg van automatenkoffie.
‘Niet veel, maar je zult het maar nét zelf
zijn.’ / Korné Versluis
Omslagfoto Bart de Gouw
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SCHAPER WEG BIJ VAN HALL LARENSTEIN
Collegevoorzitter Erica Schaper van Van
Hall Larenstein vertrekt in maart volgend
jaar. Ze heeft besloten haar contract niet
te verlengen en begint een eigen bedrijf
voor interim-management en advies. Dat
maakte Schaper dinsdag 13 november
bekend.
‘Ik denk dat het goed is als een nieuw persoon met nieuw elan de kar gaat trekken’,
zegt Erica Schaper. ‘De afgelopen jaren
zijn we bezig geweest met moeilijke processen. Iemand met een schone lei en
een frisse blik kan daar een nieuwe impuls aan geven.’
Roerige tijden vormen het decor van het
collegevoorzitterschap van Erica Schaper.
‘Het leek op rolletjes te lopen, maar vanaf
het moment dat ik voorzitter werd in
2004 ging het anders. De financiële situatie bleek slecht. We hebben moeten saneren en een nieuwe koers moeten bepalen.
Dat heeft het begin wel gekleurd.’
Schaper zette zich de afgelopen drieënhalf jaar als voorzitter in voor de versteviging van de basis van de organisatie, de
profilering naar buiten, de verwezenlijking
van de fusie tussen Van Hall en Larenstein en de toetreding tot Wageningen UR.
Na haar vertrek zijn die processen nog
niet klaar, zegt Schaper. ‘Inhoudelijk blijft
de samenwerking binnen de hogeschool
en binnen Wageningen UR zich verder
ontwikkelen. Maar het fundament ligt er
dan wel.’ En daarmee begint de fase van
het uitbouwen van de verschillende locaties en het opleidingenaanbod.
Schaper heeft al veel reacties gehad op
haar besluit. ‘Het zijn hectische dagen, ik
zit de hele dag aan de telefoon. Mensen
reageren erg verrast. Zelf ben ik er natuurlijk al langer mee bezig en het is prettig

EERSTE KUNST
OP CAMPUS
Tussen de bomen in het drassige gras
naast Atlas zijn vorige week drie
kunstwerken geplaatst. Het is de eerste
buitenkunst die medewerkers en
studenten is gevolgd naar Wageningen
Campus.

Erica Schaper. / foto GA
dat ik er nu gewoon over kan praten. Het
is heel dubbel. Enerzijds is er nieuw perspectief voor de toekomst. Maar ik moet
ook afscheid nemen van mensen en dingen waar ik aan gehecht geraakt ben.’
Met het bedrijf voor interim-management
en advies, dat de collegevoorzitter na
haar vertrek wil beginnen, verwezenlijkt
ze een oude droom. ‘En de ervaringen op

de hogeschool neem ik straks mee als interim manager.’
De komende maanden besteedt Schaper
aan de afronding van enkele lopende besluitvormingstrajecten en aan de overdracht. De raad van bestuur van Wageningen UR zoekt inmiddels naar een opvolger. / ABr

Studenten die op de Binnenhaven wonen
hebben hem misschien al gemist: het Liggend teken dat naast de kassen op Kortenoord lag. De metalen tentakels hebben een nieuwe plek gekregen tussen Atlas en de Mansholtlaan, en hebben daar
gezelschap gekregen van een klein hertje
met gescheiden voor- en achterlijf dat
voor Fysiologie van mens en dier aan de
Haarweg stond. Nu staat het idyllisch tussen de bomen. Ernaast ligt een blauw,
geel en rood gekleurd plaatstalen object
van Mari Erzsieke. Dat lag eerder voor de
Nieuwlanden.
Als straks ook het zwarte Driepuntige
beeld verhuist van zijn plek bij de Dreijenborch naar de campus, is de eerste kunstroute klaar. Simon Vink, woordvoerder
van Wageningen UR: ‘De route is de combinatie van architectuur, natuur en kunstwerken.’
Er wordt nog gewerkt aan een tweede route bij Forum, aan de kant van de Bornsesteeg. Ook daar komen kunstwerken van
gebouwen en terreinen die worden verlaten. Daarnaast moet het plan plaats bieden aan nieuwe aanwinsten. Eind van dit
jaar wordt duidelijk wat er komt. / YdH
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

ZEEWIERPLANTAGE PRODUCEERT BIOMASSA
Een zeewierplantage van 500 duizend
hectare zou in 2020 voldoende biomassa
kunnen opleveren voor tien procent van
onze energiebehoefte. Met deze grootschalige productie van biomassa op zee
haalt Nederland dan in één klap de helft
van de energiedoelstellingen van de
Europese Unie.
Dit plan ontvouwde Willem Brandenburg,
onderzoeker bij Imares en Plant Research
International, donderdag 8 november op
het symposium over aquacultuur bij Van
Hall Larenstein Leeuwarden. Hij presenteerde het idee ook op de internationale
conferentie over schelp- en schaaldieren
(ICSR), die deze week in Vlissingen wordt
gehouden.
Zeewierplantages zijn het antwoord op de
landteelt van palmolie, koolzaad en andere vormen van biomassa, stelt Brandenburg. ‘De 500 duizend hectares op zee
komen overeen met tachtig procent van
het Nederlandse akkerbouwareaal, waardoor je die grond kunt bestemmen voor

meer hoogwaardige landbouw.’ Het grote
volume is nodig om het plan kans van slagen te geven.
Het idee is om zeewier te laten groeien
aan kabels die tussen windmolens en
platforms hangen, legt hij uit. Een mechanisch systeem graast het wier vervolgens
af. De geoogste biomassa moet ter plekke
worden omgezet in energie, omdat vervoer naar het land het voordeel alleen
maar zou verminderen. ‘De Noordzee
barst al van de infrastructuur. Windmolens op zee staan dikwijls stil, maar de kabels naar het vaste land kunnen permanent stroom leveren.’ Nederland heeft
een goede reputatie op het gebied van
offshore activiteiten en landbouw, en een
combinatie van beide voor duurzame
energieopwekking zou ons land wereldwijd op de kaart zetten, is Brandenburgs
overtuiging.
Waar de zeewierplantage precies moet komen laat Brandenburg graag over aan andere specialisten. Maar mogelijk zijn de
plantages ook te gebruiken voor kustver-

dediging. Met Duitsland heeft hij sinds kort
contact over de mogelijkheden van een
project in het grensgebied op de Noordzee. ‘In elk geval creëer je met de zeewierplantage een gigantisch rustgebied,
een kraamkamer voor kabeljauw en haring.’
Tweederde van het aardoppervlak bestaat uit zee, zegt Brandenburg, en zeewier is een van de meest voorkomende
plantensoorten. Toch is er volgens de wetenschapper in de plantkunde relatief weinig onderzoek naar het gewas gedaan.
‘Hoe het groeit, daar weten we al iets van.
Hoe het op productieve wijze groeit moeten we onderzoeken.’
Voor de financiering van nader onderzoek
overlegt Brandenburg onder andere met
het Innovatieplatform en het ministerie
van LNV. De provincies Zeeland en NoordHolland lijkt hij inmiddels te hebben overtuigd om twee promotieplaatsen te financieren voor onderzoek naar groen en
bruin wier. ‘Zodra de aio’s beginnen is
bioshore een feit.’ / WB

O&O
Sinterklaasfeest
25 november, 14.00-15.30 uur

St Nicholas feast
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Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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‘Laat zeewier
groeien aan
kabels tussen
windmolens
en platforms’

‘NIEUWE WAGENINGSE BESTUURDERS
KRIJGEN LAGER SALARIS’
Het salaris van nieuwe bestuurders van
Wageningen Universiteit mag niet hoger
zijn dat dan van een minister. Dat schrijft
secretaris-generaal prof. André van der
Zande van het ministerie van LNV in een
brief aan de raad van toezicht van
Wageningen UR.
Van der Zande heeft voorzitter Margreeth
de Boer van de raad van toezicht met de
brief ook een samenvatting van het advies Normeren en Waarderen van de commissie-Dijkstal toegezonden. Die commissie zegt dat de verantwoordelijke minister
– in dit geval Gerda Verburg van LNV –

moet aangeven hoe hoog het bestuurderssalaris maximaal mag zijn.
De discussie over de hoogte van de vergoedingen voor universiteitsbestuurders
ontstond nadat bleek dat onder meer het
salaris van de Wageningse bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen het salaris van de
Nederlandse minister-president ruim
overstijgt. Overigens heeft Dijkhuizen een
afwijkende positie ten opzichte van andere universiteitsbestuurders, omdat hij ook
leiding geeft aan de DLO-instituten. Over
de beloning voor die functie doet Van der
Zande geen uitspraken, al rept de commissie-Dijkstal wel van een zogenoemde

beloningscode. In de code staat een
bandbreedte voor de maximale beloning.
Het is nog niet duidelijk hoe hoog die
bandbreedte moet liggen.
Woordvoerder Simon Vink zegt namens
de raad van bestuur dat die niet over het
slaris van de bestuurders gaat. ‘Als de
raad van toezicht de norm toepast, zal bij
de werving van nieuwe bestuurders daarmee rekening gehouden moeten worden.’
Voorzitter De Boer van de raad van toezicht zegt dat de brief van Van der Zande
precies in lijn is met de afspraken die de
raad heeft gemaakt met minister Gerda
Verburg van LNV. / JB
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‘KREWETKA’ IS GARNAAL IN HET POOLS
De woordenlijsten voor voedselallergie
op food-info.net, die promovendi en
onderzoekers hebben samengesteld, zijn
sinds ze er in juni verschenen al meer
dan vijftienduizend keer gedownload.
Dat zegt initiatiefnemer dr. Ralf
Hartemink van de leerstoelgroep
Levensmiddelenmicrobiologie.
De lijsten zijn opgesteld in 23 talen en
vertellen hoe je op etiketten van levens-

middelen in 22 andere talen woorden als
pinda, garnalen en soja-eiwit kunt herkennen. ‘We hebben bijvoorbeeld een lijst
waarmee je als Nederlander Sloveense
etiketten kunt ontcijferen, maar ook een
lijst waarmee een Sloveen een etiket in
het Swahili kan lezen’, vertelt Hartemink.
De lijsten, die samen met het Wageningse
Allergiecentrum zijn opgesteld, zijn bedoeld als service voor reizigers. ‘We hebben via de mail al bedankjes ontvangen

van mensen die nu eindelijk op reis durven’, zegt Hartemink. ‘We voorzien dus in
een behoefte. Bovendien zijn de allergiewoordenlijstjes een goede manier om Wageningen Universiteit voor het voetlicht te
brengen.’
De lijsten staan als pdf op www.foodinfo.net/allergy.htm. Bijna twintig lijsten
zijn ook al gratis op een mobiele telefoon
te downloaden. Hartemink: ‘De rest komt
nog.’ / WK

t

WAGENINGEN
UIT TIMES
TOP HONDERD
Wageningen Universiteit is uit de top
honderd van universiteiten gevallen die
het Britse dagblad The Times elk najaar
publiceert in het Higher Education
Supplement. De universiteit zakte van de
97e naar de 148e plaats.
Van de zeven Nederlandse universiteiten
die vorig jaar nog in de top honderd stonden, zijn er dit jaar nog maar vier over. Die
verbeterden opmerkelijk genoeg wel allemaal hun positie. De Universiteit van Amsterdam steeg naar een 48e plaats (van
69), Delft staat op 63 (van 86), Leiden op
84 (van 90) en Utrecht op 89 (van 95).
Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij
de bibliotheek van Wageningen UR, is niet
erg onder de indruk van de ranglijst. ‘Een
heleboel universiteiten stuiteren door de
lijst. Als die echt gebaseerd is op kwaliteit,
kan dat helemaal niet. Zoveel verandert
er domweg niet.’ De methodologie onder
deze ranglijst, die sterk hangt op reputatiebeoordelingen door experts, is dit jaar
op meerdere plaatsen ingrijpend veranderd. Hierdoor is vergelijking met voorgaande jaren volgens Gerritsma eigenlijk
niet meer zinvol.
Wageningen UR heeft in haar strategisch
plan opgenomen dat de universiteit in de
Top Hundred Global Universities van
Newsweek moet staan. Op die lijst stond
Wageningen in de zomer van 2006 nog
op nummer 61. Het blad heeft dit jaar nog
geen update van de ranglijst gepubliceerd. / GvM

MALARIA-EXPERT
WINT MBA-AWARD
De Wageningse medisch entomoloog
dr. Bart Knols is door de internationale
Association of MBAs uitgeroepen tot
MBA Student of the Year 2007. De prijs is
op donderdag 8 november aan hem
uitgereikt tijdens een galadiner in de
historische Gladstone Library in Londen.

7

KUNSTBOOM/ Een medewerker van kunstenaar Sjoerd Buisman maakt een afdruk van een boom in de tuin van de
villa Hinkeloord in Wageningen, het oude onderkomen van bosbouw. Buisman gaat de afdruk gebruiken als basis voor een
kunstwerk dat hij maakt voor het Wageningen Universiteitsfonds. Het fonds zal het werk, een twaalf meter hoge boom van
aluminium, dit voorjaar schenken aan de universiteit, die dan negentig jaar bestaat. Het kunstwerk krijgt waarschijnlijk een plek
bij Forum. / KV, foto GA

Knols krijgt de prijs, die wordt gesponsord
door de Britse krant The Independent,
voor zijn talent voor leiderschap en zijn
ambassadeurschap voor de MBA-titel. De
bioloog begon in 2003 met de deeltijdopleiding tot Master in Business Administration aan de Britse open universiteit; Knols
werkte toen voor het Internationaal
Atoomenergie Agentschap in Wenen.
Vorig jaar ontving Knols de ludieke
Ig Nobelprijs voor zijn bizarre onderzoek
naar de aantrekkingskracht van zweetvoeten en Limburgse kaas op malariamuggen. / GvM
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‘WILDGROEI PAARDENHOUDERIJ WEKT WEERSTAND’
Als Nederlandse paardenhouders zelf
niets doen tegen de wildgroei aan
stallen, paardenweitjes en maneges op
het platteland, zullen ze steeds meer te
maken krijgen met maatschappelijke
weerstand. Dat verwacht ing. Roel
Boersma, eigenaar van het adviesbureau
eQuest dat zich richt op de hippische
branche.
Boersma sprak zijn waarschuwing uit op
donderdag 8 november tijdens een discussie over de zogenoemde verpaarding
van Nederland, georganiseerd door de
stichting Ruraal Wageningen (RUW). De
omvang van de paardenhouderij is de afgelopen twintig jaar flink gegroeid. Er zijn
geen precieze cijfers over het aantal gehouden paarden, maar naar schatting zijn
er momenteel 160 duizend paardenhouders in Nederland.
Boersma ziet in zijn werk dat de paardenhouderij maar voor een enkeling daadwerkelijk profijtelijk is. Onderzoek in de Achterhoek door ing. Michelle Schinkel, pas
afgestudeerd aan Van Hall Larenstein, bevestigt dat. Zij constateert dat veel mensen die een bedrijf opzetten in de paardenhouderij daar een volledige baan aan
hebben, maar geen volledig salaris.
Ing. Kristianne van der Put van VHL keek
naar de inpassing van de paardenhouderij in het landschap. Met kleine aanpassingen is een deel van de ergernis die
leeft onder Nederlanders weg te nemen,
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Veel Nederlanders ergeren zich aan witte hekken rond paardenweitjes en buitenbakken. / foto Theo Tangelder
meent zij. De in het oog springende linten
en witte hekken rond paardenbakken en
–weitjes kunnen eenvoudig bruin gekleurd worden, waardoor ze bijna wegvallen in het landschap.
Van der Put constateert verder dat de
paardensector sterk afhankelijk is van de
welvaart, omdat die bijna volledig is ge-

MINDER DIK MET KLEINE
MARSKNABBELS
Consumenten die een M&M-versie van
een Mars eten worden minder snel dik
dan met de traditionele Mars. Tenminste,
dat suggereert een Wageningse studie.
‘We deden ons experiment met twee uitvoeringen van hetzelfde snoepgoed’, vertelt ir. Pascalle Weijzen van de afdeling
Humane voeding. ‘Proefpersonen kregen
de ene keer een bord met zes repen, en
de andere keer een bord met bijna zeventig kleine versies van de reep, met het formaat van een groot uitgevallen Smartie.’
De Wageningers wilden weten van welke
uitvoering willekeurige proefpersonen het
meest zouden eten: van de repen of de
knabbels.
‘We vroegen onze proefpersonen om te
eten totdat ze aangenaam verzadigd waren’, zegt Weijzen. ‘De knabbelaars hadden daarvoor minder gram snoepgoed nodig dan de reepeters. Het eten van de
knabbels gaat met kleinere happen dan
het eten van de repen, waardoor je waarschijnlijk sneller verzadigd raakt. Bovendien zagen we dat de knabbelaars hun
snoepgoed eerder niet meer lekker vonden. De verzadigende werking van het eten
met kleinere happen is kennelijk groter.’

S
L

Weijzen zoekt de oorzaak van de extra
verzadigende werking van kleinere happen in de sensorische verzadiging die ontstaat als de hersenen de prikkels van het
eten van voedsel verwerken. Als je iets
eet in kleinere happen geef je kennelijk je
hersenen intensiever prikkels dan als je
iets eet in grote hoeveelheden tegelijk.
De meeste proefpersonen aten hun bordje niet leeg. De knabbelaars aten gemiddeld zes gram snoepgoed minder dan de
reepeters. Dat komt neer op 26 kilocalorieën. Weijzen: ‘Dat lijkt weinig, maar op
de lange termijn kan zo’n klein verschil
toch helpen om een gezond gewicht te
handhaven.’
Of voedingsbedrijven de vetzuchtepidemie kunnen bestrijden door van hun
snoepgoed alleen nog maar knabbelversies te maken is met Weijzens studie, die
binnenkort verschijnt in Appetite, nog niet
aangetoond. ‘Onze proefpersonen zaten
in een klein kamertje met een bord voor
zich naar een witte muur te staren’, zegt
Weijzen. ‘In zo’n omgeving gebeuren er in
de hersenen misschien volkomen andere
dingen dan wanneer je voor de tv zit en
een zakje M&M’s openscheurt.’ / WK

richt op vrijetijdsbesteding. ‘Als de economie inklapt, zakt ook de paardenhouderij
in elkaar’, zegt ze.
Of het moment snel daar is dat de Partij
voor de Dieren of bijvoorbeeld Wakker
Dier actie gaat ondernemen tegen de intensieve paardenhouderij, blijft nog even
de vraag. Boersma noemt die gedachte

zeker niet denkbeeldig. En Van der Put
zag bij haar onderzoek dat paarden op
veel verschillende manieren worden gehouden. Sommige dieren hebben, gerekend naar de lichaamsomvang, minder
ruimte dan een kip in een legbatterij,
stelt zij. / JB

OVERTOLLIG VET IS
AANJAGER VAN KANKER
Van leverkanker zijn Wageningse onderzoekers nog niet helemaal zeker, maar
van glasblaaskanker en dikkedarmkanker wel. De kans op die soorten
kanker neemt toe naarmate je meer vet
hebt. Dat schrijven de Wageningers in
het rapport van het World Cancer
Research Fund dat deze maand is
verschenen.
‘Dit is de eerste keer dat alle literatuur
over kanker tegelijkertijd en op dezelfde
systematische manier is bekeken’, zegt
dr. Ellen Kampman van de afdeling Humane voeding.
Kampman, prof. Pieter van ’t Veer en nog
zo’n twintig medewerkers analyseerden
gedurende drie jaar lang de beschikbare
literatuur over leverkanker, glasblaaskanker en dikkedarmkanker. De passages
over die soorten kanker in het 517 pagina’s tellende Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer zijn
gebaseerd op hun werk.
‘Eén van de meest opvallende dingen die
we ontdekten was dat overtollig vetweefsel de kans op kanker verhoogt’, zegt
Kampman. ‘Bij leverkanker was het effect
niet helemaal overtuigend, maar bij gal-

blaaskanker en dikkedarmkanker wel. Lichaamsbeweging vermindert daarentegen de kans op dikkedarmkanker.’
Behalve de Wageningers hebben er wereldwijd nog zes onderzoeksgroepen aan
het rapport gewerkt. Zij bestudeerden andere kankersoorten, en stuitten daarbij
op dezelfde factoren als de Wageningers.
Ook bij veel andere kankervormen bleek
een grote vetmassa de kans op kanker te
verhogen, terwijl lichamelijke activiteit die
juist verlaagde. ‘Zo’n rode lijn komt pas
aan het licht in een groot project als dit’,
zegt Kampman.
De literatuurstudie toonde ook een verband aan waar Kampman graag eens uitgebreider naar wil kijken. ‘Mensen die langer zijn hebben meer kans op kanker’,
zegt Kampman. ‘Hoe dat precies zit weten
we niet. Misschien komt het doordat lange mensen nu eenmaal meer cellen hebben, misschien komt het doordat het langer worden samen gaat met de vorming
van kankerbevorderende groeifactoren.
Zeker nu de Nederlanders alsmaar langer
worden zouden we eens naar dat verband
moeten kijken.’ / WK
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‘Lange mensen
hebben meer
kans op kanker’

STREEKPRODUCTEN
LANGS DE SNELWEG
Tankstations en streekproducten lijken
weinig met elkaar van doen te hebben.
Toch zijn die twee bij elkaar te brengen,
denkt ing. Hiske Ridder van het LEI.
Een pompstation roept associaties op met
gehaaste automobilisten die snel willen tanken en fastfood kopen. Terwijl streekproducten doen denken aan kleinschalige verkoop
van levensmiddelen, aan rust en platteland.
Toch bracht Ridder in opdracht van het InnovatieNetwerk oliemaatschappij Total in contact met makers van streekproducten. ‘Het
zijn verschillende werelden, maar er is wel
degelijk interesse aan beide kanten om elkaar te ontmoeten’, zegt Ridder. ‘Al gaan ze
letterlijk en figuurlijk met verschillende snelheden.’
Ridder nodigde ook Rijkswaterstaat, een
marketingspecialist en een topkok uit. Met
de ideeën die tijdens de ontmoeting ontstonden gingen ontwerpers aan de slag, en
daar kwam het ‘streekstation’ uit. Automobilisten kunnen zich daar, langs de snelweg,
verbinden met de lokale sfeer en de lokale
producten. Voor Nederland is dat nieuw,
maar in Frankrijk zie je het vaker.
Ridder gaat met de schetsen voor een
streekstation langs mogelijke geïnteresseerden om te zien of zo’n winkel ergens gerealiseerd kan worden. / JT

SCHADE BLAUWTONG OVERSTIJGT VACCINATIEKOSTEN
Het blauwtongvirus heeft de Nederlandse
veehouderij tot nu toe 81 miljoen euro
gekost. Dat heeft VHL-student Karen
Hoogendam berekend in opdracht van
ondernemersorganisatie LTO Nederland.
Ze concludeert dat de kosten voor
vaccinatie van de veestapel niet
opwegen tegen de schade door sterfte,
verminderde melkgift en lagere
vleesprijzen.
Met het blauwtongonderzoek rondt Hoogendam de opleidingen Agrarische bedrijfskunde en Diermanagement af aan
Van Hall Larenstein in Leeuwarden. LTO
kwam met de studente in contact nadat
ze eerder indruk had gemaakt met cijfer-

matig onderzoek naar paratuberculose
onder vee in Ierland. In eigen land werkten 599 veehouders mee aan Hoogendams inventarisatie van de economische
verliezen door blauwtong. Met behulp van
buitenlandse boerenorganisaties verzamelde de studente verder gegevens uit
België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.
Met haar rapport in de hand gaat LTO nu
in internationaal verband pleiten voor vaccinatie tegen blauwtong, verwacht Hoogendam. ‘Alleen al in Nederland bedroeg
de schade in 2006 53 miljoen. Als je dat
bedrag doortrekt naar 2007 kom je uit op
81 miljoen. Op dit moment zijn in ons land
meer dan zesduizend bedrijven besmet

en dat aantal neemt nog steeds toe. De
kosten van inentingen voor alle koeien,
schapen en geiten raam ik in mijn onderzoek op ruim 31 miljoen. Eventuele effecten door consumentengedrag heb ik buiten beschouwing gelaten.’
LTO overweegt momenteel om verplichte
vaccinatie van schapen en vrijwillige
enting voor runderen en geiten aan te
bevelen bij het ministerie van LNV.
Vaccinatie is de enige manier om uitbraken van blauwtong tegen te gaan, meent
de boerenorganisatie. Als de omringende
landen kiezen voor verplichte vaccinatie
dan zal LTO zich daar waarschijnlijk bij
aansluiten. / WB

KIP MET THERMOMETER REGELT
STALKLIMAAT
Kippen kunnen zelf de thermostaat in de
stal helpen regelen. De Animal Sciences
Group werkt aan een thermometer die
voortdurend de temperatuur van de kip
doorgeeft aan een klimaatcomputer.
Het is lastig om de temperatuur in een
pluimveestal optimaal te regelen, zegt ir.
Bert Ipema, projectleider ASG Veehouderij.
Als de boer precieze informatie heeft over
de temperatuur van de kip, dan kan hij daar
het klimaat in de stal beter op afstemmen.
De eerste kippen met een minithermometer op het lijf lopen binnenkort in de stallen.
De kipthermometer is een nieuw onderdeel
van onderzoek naar het gebruik van energiezuinige draadloze sensornetwerken in de
veehouderij. Vorige week presenteerden
ASG en Alterra de eerste ervaringen met
zo’n netwerk bij koeien. Melkveehouders en
natuurbeheerders kunnen met het systeem
informatie krijgen over dieren die buiten lopen. Gegevens over de activiteiten van de
dieren worden omgezet in signalen die van
belang zijn voor hun eigenaars, bijvoorbeeld
of een dier gaat afkalven, ziek is of rijp is
voor inseminatie. De techniek kan ook geschikt gemaakt worden om dieren binnen
een afgebakend terrein te houden zonder afrasteringen te gebruiken, wat vooral voor natuurbeheerders interessant is. / JB

Jonge herders op de Keniaanse savanne. / foto Judith Sitters

‘HERDERS NIET SLECHT VOOR WILDSTAND’
In de droogste tijd van het jaar is het
vechten om water op de Afrikaanse
savanne. Toch drijven herders hun koeien
dan juist verder weg van rivieren en
andere waterbronnen, ontdekte MScstudente Judith Sitters. Daardoor is de
competitie met wilde grazers om het
schaarse gras rondom waterbronnen
minder groot dan werd gedacht.
Van nature zoeken zebra’s, wildebeesten
en andere wilde grazers in de droogste
tijd van het jaar permanent gevulde waterbronnen op. Omdat ook de herders en
hun vee water nodig hebben, werd altijd
gedacht dat meer dieren het gras rondom
de waterpunten moeten delen. De competitie tussen koeien en zebra’s zou daarom
groter zijn dan in natte tijden wanneer er

volop water en voedsel is. Een verkeerde
aanname, blijkt uit het onderzoek van Sitters. Keniaanse herders kiezen bewust
voor het gras verderop.
Sitters analyseerde een dataset van twintig jaar, waarin onderzoekers in vaste routes over een gebied hadden gevlogen.
Daarbij hielden ze bij welke wilde dieren
ze tegenkwamen en hoeveel. Ook noteerden ze de herders met hun koeien, permanent gevulde waterbronnen, hoe groen
de begroeiing was en hoeveel grond de
vegetatie bedekte.
Uit de analyse van de gegevens blijkt dat
de competitie tussen wilde grazers en
koeien rondom waterbronnen veel kleiner
is dan tot nu toe werd aangenomen. ‘Herders zijn niet per definitie slecht voor de
wildstand, zoals vaak wordt gedacht’, zegt

Sitters. In tegenstelling tot de zebra’s en
andere wilde grazers kiezen zij niet in de
eerste plaats voor de nabijheid van water,
maar voor de kwantiteit en kwaliteit van
het gras. Verder weg van de rivier maken
minder dieren gebruik van de savanne en
is er dus meer en groener gras. De kans
dat de koeien omkomen van de dorst is
bovendien klein. ‘Waarschijnlijk liggen in
die gebieden wel nog wat kleine seizoensafhankelijke waterpunten die de herders
bewaken tegen wilde dieren’, zegt Sitters.
De studente won met haar onderzoek de
eerste prijs voor de beste studentenpresentatie tijdens het Benelux Zoology Congress dat op 1 en 2 november plaatsvond
in Amsterdam. / LH
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Een promovendus die niet in staat is om zijn eigen proefschrift af te maken, moet
vertrekken. Simpel. Maar wat als de gevolgen van een mislukking zo groot kunnen zijn
dat iemand niet meer terug durft te gaan naar eigen land? ‘Soms kun je het als mens
gewoon niet maken om iemand zonder titel weg te sturen.’

D

S

door GERT VAN MAANEN en KORNÉ VERSLUIS, foto BART DE GOUW

W
‘In sommige
culturen heeft
het grote
gevolgen als
je zonder titel
terugkeert’

at doet een begeleider als blijkt
dat een promovendus niet zelfstandig zijn proefschrift af kan
ronden? Hij kan wat meer hulp
bieden dan gebruikelijk en zo
proberen hem of haar alsnog
over de eindstreep te krijgen.
Maar als dat niet genoeg is, zit er niets anders op dan
de onderzoeker zonder doctorstitel weg te sturen.
Een andere optie is echter dat de promotor of copromotor dan maar zelf grote delen van het proefschrift
schrijft. Een wetenschappelijke zonde, want een promotie hoort immers het bewijs te zijn dat iemand zelfstandig onderzoek kan uitvoeren. En toch komt het
voor.
Een oud-medewerker van Wageningen UR wil, op voorwaarde dat de betrokken personen niet herleid kunnen
worden, wel uitleggen hoe hij er toe kwam om twee
kandidaten door de promotie heen te slepen. Tijdens
de vijftien jaar dat hij aan de universiteit werkte heeft
hij een tiental promovendi begeleid. ‘Er is bij iedere promotie sprake van een gezamenlijke inspanning, maar
van twee promovendi kan ik wel zeggen dat ze het zelfstandig niet gehaald zouden hebben. Als je de persoonlijke omstandigheden niet meeweegt, hebben zij
de promotie niet zelf verdiend’, aldus de begeleider.
In één geval had het volgens hem niets te maken met
de onderzoekskwaliteiten van de betrokkene, maar
ging het om pure pech. De Nederlandse promovenda
raakte tijdens de promotie zwaar overspannen. Een
toegekende verlenging bleek onvoldoende om de verloren tijd goed te maken. ‘Het menselijke drama was

enorm. Ze was net weer opgekrabbeld. Als we toen de
promotie stop hadden gezet, denk ik serieus dat ze dat
letterlijk niet had overleefd. Ik vind het logisch dat je
dan helpt. En ik moet de eerste nog tegenkomen die
zegt: dat had ik nooit gedaan. Je bent natuurlijk wel wetenschapper, maar ook gewoon een mens.’
GEZICHTSVERLIES
In het andere geval ging het om een promovendus uit
een ‘ver land, die eigenlijk de capaciteiten niet bezat
om te promoveren’, erkent de begeleider. ‘Hij was een
perfecte technisch assistent, werkte keihard, sprak
goed Engels en wat misschien nog wel belangrijker
was: hij was eerlijk. Hij zag uiteindelijk zelf ook in dat hij
de doctorstitel niet echt verdiende. Maar niet promoveren was geen optie, het zou een geweldig gezichtsverlies hebben betekend. In sommige culturen betekent
het zonder titel terugkeren een totaal geknakte carrière. Hij had bijvoorbeeld niet terug kunnen keren in zijn
oude functie, en dat zou grote financiële en persoonlijke gevolgen hebben gehad.’
Bij het besluit de promovendus vergaand te helpen,
heeft volgens de copromotor meegespeeld dat hij zeker wist dat de betrokkene geen misbruik van zijn titel
zou maken in de latere loopbaan. ‘Een echte nachtmerrie is natuurlijk dat je iemand helpt, en dat die dan vervolgens in het eigen land in een riante positie terechtkomt. Dat zou ik echt niet over mijn hart kunnen verkrijgen.’
Ook speelden persoonlijke omstandigheden een rol.
‘De promovendus had aanpassingsproblemen. Hij was
getrouwd en zijn vrouw en kind waren achtergebleven
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in zijn land. Hij was het eerste half jaar helemaal van
slag’, vertelt de begeleider. Het ging om een student
die zijn eigen beurs had meegenomen en de normale
screening had doorlopen. De vooropleiding en referenties waren in orde, maar de promotor en copromotor
hadden de kandidaat niet van te voren ontmoet. ‘Ik
denk dat we hem dan hadden afgewezen. Na een jaar
vroeg ik me af of de kandidaat voldoende geschikt was
en heb dat toen besproken met de promotor. Als ik de
promovendus toen een cijfer had moeten geven, zat hij
op een vier. Gezien de omstandigheden zijn we toen
echter gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we
hem niet konden terugsturen en we het toch zouden
proberen.’ Een beslissing waarbij geld volgens de begeleider geen rol heeft gespeeld. ‘De hoogleraar zat helemaal niet zo op het geld.’
Toen de beslissing eenmaal genomen was en er later
geen echte verbetering optrad, zag de onderzoeker het
als zijn verantwoordelijkheid de promotie toch tot een
goed eind te brengen. ‘Aan de inzet lag het niet en de
experimenten heeft de kandidaat ook zelfstandig gedaan. Voor veel promovendi is het eerste jaar niet het
beste jaar en aan de eerste publicatie draag je wel vaker meer bij dan je op basis van de auteursvolgorde
mag verwachten.’ In dit geval ontbrak volgens de copromotor echter het analytisch vermogen om resultaten in
een breder perspectief te plaatsen en zelfstandig wetenschappelijk werk af te leveren. ‘Terwijl dat eigenlijk
wel een kenmerk van een doctor hoort te zijn.’
Het betekende niet dat de copromotor het proefschrift
helemaal zelf heeft moeten schrijven. ‘Maar ik heb er
wel veel vrije tijd in moeten stoppen om de artikelen op

een acceptabel niveau te brengen. Het proefschrift
kreeg daardoor net voldoende kwaliteit om op te promoveren. De promotiecommissie zag wel in dat het een
matig proefschrift was. Het had nog wel beter gekund,
maar met de hakken over de sloot is in zo’n geval beter.’

cussie. Maar dit verhaal gaat natuurlijk veel verder. Dit
zou niet moeten kunnen.’
Volgens Kok hebben de onderzoeksscholen afgesproken dat iedere promovendus al in het eerste jaar een
functioneringsgesprek krijgt, waarin een go-no-gobeslissing wordt genomen. Dat moet er voor zorgen dat
een promovendus die niet geschikt is, niet nodeloos
BIJZONDERE GEVALLEN
lang blijft voortmodderen.
Rector prof. Martin Kropff laat in een schriftelijke reac- Kok wil ook nadenken over de druk die op sommige
tie weten dat hij het verhaal wil bespreken in het colle- buitenlandse promovendi en hun begeleiders wordt gege voor promoties. ‘Ik ben er stellig van overtuigd dat
legd door beurzenprogramma’s. De Iraanse overheid
onze begeleiders en promotoren de juiste keuzes mastelt bijvoorbeeld de eis dat studenten terugkomen
ken in de begeleiding en beoordeling van PhD-studenmet een doctorsbul. Lukt dat niet, dan moeten ze hun
ten. Desondanks nemen wij dit signaal zeer serieus.
hele beurs terugbetalen. ‘Misschien moesten we eens
Het kan en mag niet zo zijn dat er gepromoveerden
nadenken over dat soort constructies, om te voorkorondlopen die hun academische titel niet verdienen.
men dat promovendi en begeleiders om financiële reDe uitkomsten van internationale visitaties van onze
denen in geestelijke nood komen.’
onderzoeksgroepen geven ook geen enkele indicatie in De copromotor in kwestie heeft geen spijt en vindt zijn
die richting.’
handelswijze logisch. ‘Ik heb hier goed over nagedacht,
Kropff wil in het college van promoties bespreken of
en dit was volgens mij de beste keuze. Uiteraard heb ik
het nodig is om de regels aan te scherpen. ‘De procesteeds rugdekking gezocht bij mijn hoogleraar. Bovendures voorzien al in overleg met vertrouwenspersonen dien, iemands promotiewaardigheid is sowieso arbitrair.
voor bijzondere gevallen. Overigens had ik graag gezien Waar de één een 5 geeft – een onvoldoende – waardat de bron van dit artikel contact met mij op had geno- deert de ander een proefschrift met een 5,5 – net volmen.’
doende. Ik kan nog steeds opgewekt in de spiegel kijOok prof. Frans Kok, decaan van de Wageningse onder- ken en vind het niet zo gek dat menselijkheid nog een
zoeksscholen, kijkt op van het verhaal. ‘Ik heb wel varol speelt in de wetenschap.’ <
ker gehoord dat een begeleider in de laatste fase van
de promotie, bij het schrijven van de discussie, relatief De naam van de copromotor is bij de redactie bekend
veel werk heeft omdat sommige promovendi daar zelf
Zie ook de rubriek M.I. op pagina 14
niet goed uitkomen. Zeker mensen uit landen waar in
het onderwijs minder aandacht wordt besteed aan dis-
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Zoals Cruijff al zei: elk nadeel heb z’n voordeel. Een ondernemende koolmees gaat
vrijelijk op onderzoek uit en zal veel voedsel vinden. Maar hij loopt wel meer kans dat
een roofvogel hem pakt. Een schuchtere mees blijft liever onder de struiken, waar hij
minder lekkere hapjes vindt maar wel veilig is. Ook dieren hebben persoonlijkheden,
en de interesse van wetenschappers voor dit fenomeen groeit.

door JAN BRAAKMAN, foto THEO TANGELDER

H

et Wageningse instituut voor dierwetenschappen (WIAS) besteedt vrijdag
16 november in een seminar in Zodiac
aandacht aan persoonlijkheden bij dieren. Waarom is het ene individu bescheiden en de andere brutaal? Is het
een kwestie van erfelijke aanleg, of
komt het door de omgeving? En wat maakt het uit voor
de dieren?
Onderzoek naar persoonlijkheden in de dierenwereld
werd nog niet zo lang geleden beschouwd als antropomorf gedoe: we plakten menselijke eigenschappen op
dieren. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is
het echter serieuze wetenschap, bijvoorbeeld door het
uitvoerige en jarenlang koolmezenonderzoek van het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).
Dat we nu serieus met persoonlijkheidsonderzoek omgaan, komt ook doordat steeds duidelijker wordt dat
persoonlijkheden gevormd zijn in de evolutie en dat er
wat dit betreft overeenkomsten zijn tussen dieren en
mensen. Persoonlijkheid bij koolmezen is voor pakweg
de helft genetisch bepaald, stelde het NIOO vijf jaar geleden vast. Dit jaar publiceerde het instituut samen
met het Duitse Max-Planck Institut für Ornithologie en
het Nieuw-Zeelandse Cawthron Institute de ontdekking
dat de lefgozers onder de koolmezen een bepaalde
mutatie hebben in het zogenoemde Drd4-gen. In ander
onderzoek is het Drd4-gen – dat onder meer een rol
lijkt te spelen bij verslaving – ook bij mensen in verband gebracht met uitdagend gedrag.
En er zijn meer overeenkomsten. Kijk bijvoorbeeld naar
mannetjesratten. Net als bij mensen zie je ook daar lefgozers en kat-uit-de-boomkijkers, en alles wat daar tussen zit, zegt Marije Oostindjer MSc, aio bij de leerstoelgroep Adaptiefysiologie. Zet een mannetjesrat in een
kooi met zaagsel en steek een ijzeren staafje in de kooi
dat bij gelegenheid een licht elektrisch schokje afgeeft.
Wat doet de rat nadat die in onzachte aanraking is gekomen met het staafje? Dat hangt ervan af, legt Oostindjer uit. Is de rat in de kooi van het brutale type, dan
zal het dier proberen de staaf onder het zaagsel te verbergen. Is de rat verlegen, dan zal hij het ijzeren staafje
gaan negeren.

dus gemakkelijker en sneller aanpassen aan de veranderde voersamenstelling.
Er is ook een verschil in persoonlijkheid tussen mannetjes- en vrouwtjesratten, zag Oostindjer toen zij bij de
Rijksuniversiteit Groningen proeven deed met rattenvrouwtjes. Actieve mannetjes reageren duidelijk agressiever tegen een vreemde indringer dan hun passieve
broertjes. De reactie van ‘brutale’ rattenvrouwtjes tegen een vreemde indringer is niet aantoonbaar anders
dan die van de ‘bescheiden’ rattenvrouwen.
De verschillen in persoonlijkheid spelen een rol in natuurlijke populaties, legt Oostindjer uit. Nieuwe muizenkolonies worden bijvoorbeeld gesticht door muizen van
het bescheiden type. Bescheiden, passieve muizen
kunnen zich beter aanpassen aan een nieuwe omgeving dan de actieve soortgenoten. Maar hebben de
muizen zich eenmaal ergens gevestigd, dan krijgen de
actieve, brutale dieren langzaam de overhand.
De hanige mannetjes zijn immers agressiever en krijgen daardoor meer kans te paren. Uiteindelijk loopt de
agressiviteit de klauwen uit, omdat de muizen elkaar
bij wijze van spreken doodvechten. Dat is het moment
waarop een kleine groep passieve dieren het hazenpad
kiest en zich elders gaat vestigen. En daar begint het
weer van voren af aan.

ve varkens zullen op zijn tijd wel agressief zijn, maar ze
geven het snel op als ze zien dat hun agressie nutteloos is.
Het varkensonderzoek van Bolhuis richt zich op gehouden dieren. ‘Ik zou graag ook onderzoek doen bij wilde
zwijnen’, zegt ze. Maar dat is praktisch erg lastig. Bolhuis en Oostindjer durven geen uitspraak te doen over
de vraag of de wilde zwijnen die zich nu op en langs de
snelwegen op de Veluwe begeven, van het passieve of
het actieve type zijn. Het zouden de passieve dieren
kunnen zijn, die zich verplaatsen naar een ander gebied, oppert Oostindjer. ‘Maar het zouden ook de actieve dieren kunnen zijn, die minder voorzichtig zijn.’
Onderzoek naar wilde zwijnen is lastig. Maar er zijn andere wilde diersoorten waar wel naar gekeken wordt,
zoals de al genoemde koolmees. De Groningse onderzoeker dr. Niels Dingemanse heeft veel onderzoek gedaan aan koolmezen en legt zich nu toe op stekelbaarsjes. Hij wil graag weten waarom het ene dier anders reageert op veranderingen in de omgeving dan
het andere.
Agressiviteit en brutaliteit lijken vaak samen te gaan.
‘Het zou best kunnen dat dieren die er veel op uit gaan
er baat bij hebben dat ze ook agressief zijn’, zegt Dingemanse. Maar Dingemanse vond bij stekelbaarzen dat
die twee eigenschappen niet altijd samen voorkomen.
PARAPLUTEST
Bij een stekelbaarzenpopulatie die te maken heeft met
Ook bij huisdieren en landbouwhuisdieren wordt onder- veel roofvissen komt het voor dat de dieren zowel
zoek gedaan naar persoonlijkheden. Dr. Kathalijne Vis- agressief als brutaal zijn. Stekelbaarzen in water zonser van de Animal Sciences Group beschreef in 2003
der roofvissen hebben die combinatie van eigenschapvier typen paarden aan de hand van hun gedrag bij de
pen niet. Dingemanse zegt dat het erop lijkt dat de aanparaplutest. De dieren kregen in een binnenbak te ma- wezigheid van de roofvissen ervoor zorgt dat de genen
ken met een vallende, opengeklapte paraplu. Visser
voor brutaliteit en agressie ‘aangaan’.
onderscheidde bij deze test de ‘pure wegrenners’, de
wegrenners die achteromkijken, de paarden die van
MAAGZWEREN
een afstand toekijken en de paarden die de paraplu
Een van de redenen waarom wetenschappers steeds
negeren.
meer onderzoek doen naar persoonlijkheden bij dieMet een aantal van dit soort tests zou je paarden kunren, is dat dit onderzoek kan helpen om bepaalde
nen selecteren op hun geschiktheid als politiepaard,
processen bij mensen beter te kunnen doorgronden.
renpaard of paard op een zorgboerderij. Visser zit bij‘We kunnen nu eenmaal niet alle soorten proeven
voorbeeld met het KWPN, het grootste paardenstamdoen bij mensen’, zegt Oostindjer. Jonge ouders laten
boek van Nederland, om de tafel om te zien of de para- geen proeven doen met hun baby’s om te bepalen of
plutest iets zou kunnen betekenen bij de fokkerij voor
het kind van het actieve of passieve type is. En je kunt
topsportpaarden.
een kind ook niet uit zijn omgeving halen om te kijken
AANPASSINGSVERMOGEN
Postdoc dr. Liesbeth Bolhuis van de leerstoelgroep
hoe hij zich aanpast. Dierexperimenten laten zien welOostindjer onderzocht verder of de persoonlijkheid van Adaptiefysiologie kijkt naar varkens. Biggen worden al
ke lichamelijke reacties dieren in zo’n geval vertonen,
de rat ook een rol speelt bij de regulering van het ener- jong op hun rug gelegd om te zien of ze actief of passief en welke verschillen er op dat vlak zijn tussen brutale
giemetabolisme. Ze zette een groep ratten vette
zijn. Rustige rugliggers worden passief genoemd, de
en bescheiden dieren.
snacks voor, waardoor ze lekker groeiden. De toename dieren die proberen overeind te komen actief. Beide
En dan vallen opeens overeenkomsten op met menin lichaamsgewicht compenseerden de dieren niet
persoonlijkheden hebben zo hun voordeel, zegt Bolsen. Krachtige, energieke mensen praten bijvoorbeeld
door meer te gaan rennen in een loopwiel, maar door
huis. De brutale dieren zijn gewoontedieren die vastveel, minder actieve mensen zijn stiller. Dat is in de dieminder te gaan eten. Oostindjer zag dat actieve, bruta- houden aan routines en het daarom goed doen onder
renwereld niet anders. En bescheiden varkens krijgen
le en passieve, verlegen dieren ongeveer hetzelfde rea- stabiele omstandigheden. Ze hebben moeite met vermeer last van maagzweren als ze gestrest zijn dan brugeren op de verandering in het dieet, maar ze zag ook
anderingen en groeien langzamer nadat ze in een antale. Niets menselijks is het dier vreemd. <
kleine verschillen. Alle ratten verhogen de lichaamsder hok zijn gezet. Passieve dieren passen zich juist
temperatuur en de hartslag als ze snackbareten krijmakkelijk aan. De brutale dieren zijn ook impulsiever
gen. Bescheiden dieren doen dat echter eerder en ster- en agressiever, althans ze zijn minder gericht en minker dan brutale dieren. Passieve dieren kunnen zich
der gedoseerd in het gebruik van agressiviteit. Passie-
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IN BEELD
karpers in het bestuurscentrum trekken veel aandacht.
‘De portiers krijgen regelmatig vragen over de dieren.
Veel mensen denken dat ze zielig zijn, omdat er veel bij
elkaar zitten. Dat is niet zo. Zo zijn kerngezond. Wij
hebben hier meervallen zitten die veel dichter op elkaar
zitten. Die hebben daar helemaal geen last van. In de

U

O

SIETZES VISSEN/ foto’s GUY ACKERMANS
‘Wij hebben hier een bak staan waarin al 28 jaar
karpers zwemmen. Nog nooit een ziekte in gehad.’
Sietze Leenstra is trots op zijn werk. Hij verzorgt al
dertig jaar de vissen van proefaccommodatie de Haar in
Wageningen. Daarnaast zorgt hij voor de vissen in het
bestuurscentrum en in de vijvers bij Alterra. Vooral de

O

natuur gebeurt dat ook als een poel uitdroogt.’
Leenstra werkt nu aan een proef om tarbot te kweken.
‘Dat gebeurt al in grote kwekerijen aan de kust, maar
die veroorzaken veel vervuiling. Als je een gesloten
systeem kan ontwikkelen waarbij het water wordt
hergebruikt, kun je dat voorkomen.’ / KV
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
OPENLUCHTCOLLEGES OP DE WAGENINGSE BERG
Een halfrond theater voor openluchtcolleges, een brug
over de Holleweg en een ‘waterval’ van kassen langs de
bergrand. Als tuin- en landschapsarchitecten hun zin
hadden gekregen, had de Landbouwhogeschool al in de
vorige eeuw een spraakmakende campus op de
Wageningse Berg.
Een breed uitwaaierend hoofdgebouw
met aula en collegezalen dat uitziet op
een schitterende, pompeuze oprijlaan in
de vorm van een kerstpiek. De schetsontwerpen voor een complete campus op
de Wageningse Berg lagen rond 1920
klaar en hadden de landbouwstad een

Het schetsontwerp van een complete campus uit 1922

heel nieuw aanzicht kunnen geven.
In de ‘Gids voor architectuur, stedenbouw
en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg’ wordt een groot aantal al
dan niet uitgevoerde plannen voor dit gebied in woord en beeld toegelicht. Het
boekje geeft ook een overzicht van de
ruim honderd woningen en panden in dit
cultuurhistorisch unieke gebied: vaak bijzondere bouwwerken van de hogeschool,
haar hoogleraren of andere notabelen.
Het nooit uitgevoerde ontwerp voor de
complete campus op de berg is vermoedelijk gemaakt door de hoogleraar tuinen landschapsarchitectuur Hartogh Heys
van Zouteveen. In zijn plan krijgen vrijwel
alle wetenschapsgebieden – van agrogeologie tot tropische cultures – een plaats
aan weerzijden van de Rijkstraatweg, de
huidige Generaal Foulkesweg. Er is zelfs
plaats ingeruimd voor een bibliotheek en
twee musea.
Als er eind jaren vijftig dan toch echt een
flink universiteitscomplex – De Dreijen –
verrijst ten noorden van deze weg, ziet Bijhouwer, die Hartogh Heys van Zouteveen
is opgevolgd, weer nieuwe kansen voor
het omliggende gebied. In een zoektocht
naar een onderkomen voor de vakgroep
Plantensystematiek laat Bijhouwer zijn
oog vallen op het terrein tussen de Westbergweg en de Holleweg.
Om een verbinding met het Arboretum
Belmonte te verzekeren ontwerpt hij in
1962 een loopbrug over de Holleweg die

De plannen voor een amfitheater voor openluchtcolleges uit 1962. / bron: Gids voor
architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg, Uitgeverij Blauwdruk
uitkomt bij een halfrond theater voor
openluchtcolleges en een ‘cascade van
drie kassen’ vanaf de bergrand naar beneden. Zijn plan voorziet onderlangs de
berg zelfs in de aanleg van een roeibaan

die deels een oude loop van de Rijn volgt.
Allemaal plannen die in de la zijn beland.
Romantische colleges in de open lucht en
roeitochtjes onderlangs; het had zo leuk
kunnen zijn. / Gert van Maanen

WERKPLEK
SYLVIA DE JAGER
GELUKKIG NIET ALTIJD OP KANTOOR
‘Nee hoor, ik ben hier niet eenzaam en
alleen aan het wegteren’, lacht Sylvia de
Jager. Haar kantoor zit helemaal achter in
het laboratorium voor milieukunde bij
Van Hall Larenstein in Velp. De instructeur
technische vaardigheden vindt de rust
prettig. ‘Dan kun je lekker doorwerken.
Voor de sociale contacten kan ik in de
docentenkamer terecht. Bovendien heb ik
hier veel aanloop.’
Sylvia begon in 1989 als practicumassistent milieukunde. Door de jaren heen
kwamen er steeds meer taken bij zoals
bodemkunde, AutoCAD en studieloopbaanbegeleiding. ‘Het fijne is dat het zo
afwisselend is. Ik zit voor een deel achter
mijn bureau, voor een deel in het laboratorium of in het computerlokaal voor AutoCAD-lessen, en ook buiten. De hele tijd op
kantoor zitten is niks voor mij.’
Studenten vinden de practica heel leuk
om te doen, vertelt Sylvia. ‘Behalve de
kleine groep die huivert van de milieukundepractica omdat die ze aan scheikunde doen denken.’ De practica maken

deel uit van de eerste twee jaar van de
opleiding Land- en watermanagement.
Verder komen derde- en vierdejaars soms
bij Sylvia met gerichte vragen voor een
afstudeeronderzoek of minor. ‘Eigenlijk
moet ik ze dan zo min mogelijk helpen.
Maar ik doe het wel. Het zijn geen analisten. Ze leren hier vooral de waarden te
interpreteren.’
In het laboratorium voor bodemkunde
staan een paar grote bakken met zilverzand, metselzand en tuinaarde klaar voor
een practicum. De studenten gaan kijken
naar de textuur en leren onder andere
schatten hoeveel procent kalk of leem de
grond bevat. Vervolgens analyseren ze de
samenstelling.
In het aangrenzende lab voor milieukunde worden de chemische stoffen in
water bekeken, zoals nitraat en ammonium. ‘Er gebeuren wel eens kleine ongelukjes met chemicaliën’, vertelt Sylvia.
‘Tot nu toe niks ernstigs, gelukkig. We
werken hier niet met echt gevaarlijke
stoffen.’ / Alexandra Branderhorst
foto Jurjen Bersee
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Deze week biecht een copromotor in Resource op dat hij twee keer
een proefschrift heeft afgemaakt voor een promovendus (pag 8).
Hoe vaak komt het voor dat de begeleider te veel bijdraagt aan een
thesis? En hoe erg is het als medeleven een rol speelt in de
afweging om een slecht presterende kandidaat wel of niet weg te
sturen?

KRIJGEN ZWAKKE PROMOVENDI TEVEEL HULP?
door GERT VAN MAANEN en KORNÉ VERSLUIS

‘Ik schat dat het bij één
of twee op de vijftig
promoties gebeurt’

Prof. Just Vlak, hoogleraar Virologie en
oud-voorzitter van onderzoeksschool
PE&RC
‘Mijn ervaring is dat het niet gaat om grote aantallen. Ik schat één of twee per vijftig promoties. De echte problemen ontstaan aan het eind van een promotietraject. Dan hebben promovendus en promotor elkaar in een dwangpositie. Ze hebben
er allebei belang bij om de promotie af te
ronden. Je moet zien te voorkomen dat
het zover komt. Daarom is het ook verstandig om snel te evalueren of iemand
geschikt voor een promotie is of niet.

Vooral aan het eind van een promotie is
soms flink wat hulp nodig. Bij het schrijven van de inleiding en de discussie moet
de promovendus zelf laten zien wat hij in
zijn mars heeft. Lang niet iedereen lukt
dat zonder hulp. Sommigen hebben zelfs
heel veel hulp nodig. Dat betekent trouwens niet dat ze incompetent zijn. Vaak
missen ze de vaardigheid om een goed
verhaal te schrijven, maar hebben ze wel
goed onderzoek verricht.
Je kunt niet helemaal voorkomen dat iemand te veel bij de hand genomen wordt.
Het blijft een persoonlijke beslissing van
de begeleider om meer tijd in een promotie te stoppen dan verantwoord is. Ik denk
dat het vooral een zaak is voor de onderzoeksscholen om begeleiders goed te instrueren.’

‘Kandidaten met een
terugbetaalclausule
in hun contract neem
ik niet meer aan’
Prof. Arnold Bregt, hoogleraar Geoinformatiekunde
‘Zelf heb ik een Egyptische promovendus
begeleid die zijn titel zeker zelf heeft verdiend, maar die daarvoor wel een bovenmenselijke prestatie moest leveren. Hij
had alle kwalificaties en bracht een volledige beurs mee van de Egyptische overheid. Toen hij hier eenmaal was, bleek
toch dat hij behoorlijke achterstanden
had. We kwamen al snel tot de conclusie
dat de tijd erg krap zou worden. Hij is echter met een ongelooflijke inzet aan de
slag gegaan, heeft naast zijn promotie
MSc-vakken gevolgd en heeft echt nachten en weekeinden doorgewerkt.
Pas in het derde jaar bekende hij dat in
het Egyptische contract stond dat hij alles
moest terugbetalen als hij niet zou promoveren. We hebben op basis van het verwachte salaris toen nog berekend dat
hem dat minstens vijftig jaar zou kosten.
Een onacceptabele constructie, maar op

dat moment wil je zo iemand toch ook helpen. Je hebt een band opgebouwd.
Ik heb hem toen eerlijk gezegd dat ik niks
kon garanderen. Wel heb ik extra tijd in de
begeleiding gestopt, meer dan in andere
promoties. Maar het proefschrift heeft hij
wel echt zelf geschreven. Het onderwerp
van het proefschrift is in overleg aangepast richting gegevensuitwisseling, spatial data sharing. Het is een erg origineel
en vernieuwend werk geworden en de promotiecommissie heeft het zelfs het predicaat ‘goed’ gegeven.
De man is met een titel naar zijn land teruggegaan, maar nu hoorde ik via via dat
hij problemen heeft om zijn baan te houden, omdat dit niet precies het onderwerp
is dat in het contract stond. Voor mij is dit
er een in de categorie ‘eens en nooit
weer’. Ik vraag nu kandidaten standaard
of ze een terugbetaalclausule in hun contract hebben. Zo’n kandidaat komt er niet
meer in. Het is onmenselijk. Er moeten tijdens een promotie dingen mis kunnen
gaan. De druk mag nooit zo hoog zijn dat
die het creatieve denken verlamt.’

‘Je kunt geen concessies
doen wegens persoonlijke
omstandigheden’

Prof. Linus van der Plas, hoogleraar
Plantenfysiologie
‘Ik kan me twee redenen voorstellen
waarom een begeleider te veel werk verricht aan een proefschrift. De ene is dat
de begeleiding veel tijd kost, waardoor de
begeleider op een zeker moment beslist
dat hij het werk sneller zelf kan doen. Dat
gaat tegenwoordig met track changes in
de tekst erg gemakkelijk. De andere is dat

de promovendus in een dip zit en er zelf niet
erg uitkomt. Hoewel de eerste variant kwalijker is dan de tweede, gaat het er in beide
gevallen om dat de promotor er van overtuigd moet zijn dat de promovendus zelf
heeft laten zien, dat hij de doctorsgraad verdient.
Ik heb drie keer als lid van een promotiecommissie een proefschrift afgekeurd. Dat
ging om buitenlandse promovendi die onder
hoge tijdsdruk stonden om hun proefschrift
af te ronden. Dat is erg vervelend. Het betekent natuurlijk ook gezichtsverlies. Maar je
kunt vanwege dat soort overwegingen geen
concessies doen aan de minimumeisen die
er nu eenmaal zijn voor proefschriften.’

‘Een afgewezen PhD’er
durfde niet naar huis’

Ir. Gab van Winkel, secretaris van de
onderzoeksschool WIAS
‘Het zou niet moeten, maar ik weet dat
het incidenteel gebeurd is. Vooral op buitenlandse promovendi en hun begeleiders staat soms een enorme druk. In de
eerste plaats sociaal. Gezichtsverlies
weegt in sommige landen veel zwaarder
dan bij ons. Ik weet bijvoorbeeld van een
geval waarin de promovendus na een
paar maanden te verstaan is gegeven dat
hij niet geschikt was. Hij durfde vervol-

gens niet naar huis. Later is hij gezien op
het station van Rotterdam. Wij vermoeden dat hij illegaal in Europa is gebleven.
Een mislukte promotie kan daarnaast ook
nog eens flinke financiële consequenties
hebben. Een Iraans financieringsprogramma stelt bijvoorbeeld als eis dat je met
een doctorstitel terugkomt. Als dat niet
lukt, moet je de volledige beurs terugbetalen. Je loopt zelfs het risico dat je in de gevangenis belandt als dat niet lukt.
Ik wil niet zeggen dat je daarom mensen
maar een bul moet geven die ze niet verdienen, maar het zijn wel heel moeilijke
beslissingen die je als begeleider soms
moet nemen. Ik hoop dat de nieuwe regeling met de go-no-go beslissing in het eerste jaar dit soort persoonlijke drama's zal
weten te voorkomen.’

‘Je hebt niks aan een
onverdiende titel’

Drs. Leonie Cramer, promovendus bij de
leerstoelgroep Economie van consumenten en huishoudens, lid van het
Wageningse PhD-Council en bestuurslid
van het Promovendi Netwerk Nederland:
‘Ik denk dat het echt om een incident

gaat, maar het is wel een signaal dat we
heel serieus moeten nemen. De kwaliteit
van de doctorstitel is iets wat we zeker in
ere moeten houden. Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek is de kern van een promotie. Het schrijven van een proefschrift is
een proeve van die bekwaamheid. Als je die
titel niet zelf verdient, heb je er ook niks aan
als je verder wilt in het onderzoek. Het is natuurlijk moeilijk om de bijdragen aan publicaties heel scherp te scheiden, maar het
proefschrift mag geen proeve van bekwaamheid van de onderzoeksgroep worden.’
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V.D.REDACTIE

‘De Franse
methode
is duur,
tijdrovend en
bewerkelijk’

ONMENSELIJKE VOORWAARDEN

n

HORMONENJACHT
IN BELGIË

e

et
ij-

er-

t
er
ft
ee
n
e

e-

s
e
an
a-

m-

Vlaamse agenten vielen deze week een
laboratorium en een mengvoederbedrijf
binnen, en deden huiszoekingen op nog
vijftien andere adressen. Ze waren op
zoek naar anabole steroïden die
clandestien waren gebruikt om koeien
sneller op slachtgewicht te brengen.
Volgens Vlaamse media heeft een
nieuwe detectiemethode voor hormonen
de Belgische overheid op het spoor van
het netwerk gezet. Een detectiemethode
van RIKILT?
Prof. Michel Nielen van RIKILT
‘Er is in deze zaak sprake van synthetische versies van de hormonen die van nature in runderen voorkomen. De nieuwe
test waarover de Vlaamse media het hebben kan die synthetische hormonen van
de natuurlijke onderscheiden. In dit geval
gaat het om testosteron. Meestal zit er
aan een synthetisch testosteronmolecuul
een vetzuur. Op RIKILT proberen wij vooral
de moleculen met zo’n vetzuur te vinden,
omdat we weten dat als we zo’n molecuul
aantreffen, het hormoon van buitenaf
moet zijn toegediend. We hebben een methode ontwikkeld die de aanwezigheid
van die synthetische moleculen aantoont.
De Belgen hebben echter een beroep gedaan op een Frans lab dat een methode
in huis heeft die dopingjagers gebruiken
als ze sporters verdenken van het gebruik
van testosteron. Die alternatieve methode
meet uit welke koolstofisotopen testosteronmoleculen bestaan. Er zijn minieme
verschillen in de verhoudingen tussen de
koolstofisotopen in testosteron dat een
mens of dier zelf aanmaakt en synthetisch testosteron. Dat komt omdat synthetisch testosteron wordt gemaakt van
plantaardige moleculen.
Wij zien vooralsnog niet zoveel heil in die
Franse methode: hij is duur, tijdrovend en
bewerkelijk. Je bepaalt de koolstofisotopen door testosteron te verbranden tot
kooldioxide. Als je andere moleculen dan
testosteron verbrandt, klopt je meting niet
meer. Daarom moet je eerst je monsters
opzuiveren tot je uitsluitend je hormoonmoleculen overhoudt. Dat is niet makkelijk. Dat de Belgen deze methode toch
hebben gekozen komt waarschijnlijk omdat ze al sterke aanwijzingen hadden dat
er testosteron in het spel was. Als ik de
Belgische journaals mag geloven luisterde de politie het opgerolde netwerk al geruime tijd af. De agenten wisten waarschijnlijk al dat de koeien testosteron hadden gekregen, en konden het Franse lab
precies vertellen waarnaar het moest kijken.’ / Willem Koert

Ergens in 2010 zal Wageningen Universiteit haar vijfduizendste doctor afleveren.
De proefschriften van deze doctors vormen een belangrijk onderdeel van de
kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke productie van de organisatie. Voor de
promovendi zelf vormt de promotie de bekroning van een prestatie waarin hij of zij
heel veel heeft geïnvesteerd. Het is een
proeve van academische bekwaamheid
die de doctor toegang verschaft tot de
eregalerij van de wetenschap.
Als een begeleider aangeeft dat hij – om
begrijpelijke redenen – een promovendus
aan de doctorstitel heeft geholpen (zie pagina 8: De begeleider als spookschrijver),

is er dus reden voor zorg. Blijkbaar komt
het voor dat promotoren of copromotoren
het zo met zwakke promovendi te doen
hebben, dat ze de grens tussen ‘helpen’
en ‘zelf schrijven’ overschrijden.
Hoe kan dit voorkomen worden? Waarschijnlijk niet door begeleiders en promovendi meer op de vingers te kijken. Daarvoor zijn de rollen in de wetenschap te
veel verweven. Wie precies eerste of tweede auteur van een artikel is, kunnen eigenlijk alleen de betrokkenen zelf aangeven.
Maar je kunt wel de voorwaarden scheppen waardoor promovendi en begeleiders
niet voor onmogelijke dilemma’s worden

geplaatst. Dat kan door meer tijd en
energie te besteden aan de selectie van
kandidaten. Zorg dat je echt weet wat
voor vlees je in de kuip hebt. En wijs
kandidaten resoluut af als hun financieringscontract voorzien is van bindende
voorwaarden die grote consequenties
kunnen hebben. Een clausule die de
promovendus bijvoorbeeld verplicht om
zijn beurs terug te betalen als hij faalt,
legt een onaanvaardbare druk op alle
betrokkenen. Er moet altijd een uitweg
zijn; een promotie mag geen ‘moetje’
worden. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
ANGST
Angst is populair. Als de bladeren vallen,
gaat het waaien en stormen. Maar dat is
niet meer genoeg. We moeten ons op het
ergste voorbereiden, want de superstorm
is in aantocht. Angst verkoopt, angst is populair bij nieuwsmakers.
De wetenschap heeft ook de angst ontdekt. Een beetje onderzoek lijkt niet meer
mogelijk te zijn zonder te wijzen op afschuwelijke gevolgen voor mens, dier en
plant. Door de komst van exotische planten en dieren vervuilt de natuur en is Nederland Nederland niet meer. De plassende anticonceptiepilslikster is er de schuld

van dat in onze sloten en plassen steeds
meer rare kikkers en vreemde salamanders te vinden zijn. En de toename van
medicijngebruikende ouderen zal het rariteitenkabinet in onze wateren verder
doen toenemen. De veelvuldige regenbuien en de intensieve landbouw zijn er de
oorzaak van dat onze meren veel troebeler zijn dan vroeger. En het is moeilijk vissen in troebel water. Maar er is hoop,
want Wageningen biedt oplossingen voor
alle problemen als er maar geld voor verder onderzoek wordt gegeven.
Het veranderende klimaat is, behalve

voor de oud-Wageninger Salomon Kroonenberg, een bron van angst en voor Wageningen een bron van inkomsten. Niet alleen Nederland maar de hele wereld, inclusief China, moet op de schop. Daarom
moet er veel geld komen voor nieuwe opleidingen, volgens onze nieuwe hooggeleerde programmadirecteur klimaatverandering. Met gemak zal dan het studentental stijgen van zesduizend naar tienduizend. De WUR zal er wel bij varen. Een
tweede Forumgebouw is geen utopie
meer en misschien komt de Nobelprijs er
straks wel aan. / Kees de Hoog
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‘In some cultures,
returning without
a PhD means
saying goodbye
to your career’

PRAWN IN POLISH

‘

The lists of food-allergy related words on
food-info.net, compiled by PhD students
and researchers, have been downloaded
more than fifteen thousand times since
they were published in June, says the
initiator Ralf Hartemink of the Food
Microbiology group.
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Available in 23 languages, the lists tell you
how to recognise words in the 22 other
languages on food labels, such as peanut,
prawn and soya-protein. ‘We have a list for
example which helps Dutch speakers to
decipher labels in Slovenian, but there’s
also a list so that Slovenians can read labels
in Swahili,’ says Hartemink. The lists, which
were compiled together with the Allergy
Consortium Wageningen, are intended to
help travellers. ‘We’ve received emails from
people thanking us because they have
finally dared to travel,’ says Hartemink.
‘We are obviously fulfilling a need, and the
allergy word lists are a good way of
spotlighting Wageningen University.’
The information is published on www.foodinfo.net/allergy.htm. Nearly twenty of the
lists can also already be downloaded for free
on cell phones. Hartemink: ‘The rest will be
available soon.’ / WK
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WHAT’S ON
Thursday 15 November
20.30 / Once, Irish film, see www.movie-w.nl
23.00 / Nineties party at Unitas.
Friday 16 November
20.15 / Bubbling Brown Sugar, Englishlanguage show with all-black cast in the
Junushoff.
20.30 / Songs by Kurt Weill in Theater ’t
Hemeltje in De Wilde Wereld.
23.00 / Hot Latin Party at International Club
Saturday 17 November
20.15 / Fire of Anatolia dance group perform
the legend of Pandora in the Junushoff.
21.00 / Che Sudaka play Latin American
mestizo rock at Unitas, followed by The
Beyond at 23.00.
22.30 / Rijmstijlers play old school hip-hop in
Stedia café.
24.00 / Pirate Party with costume at International Club.

C
Kaouthar Darmoni gives a belly dancing demonstration during the 2007 KWI symposium. / photo RvB

SOFT ON THE OUTSIDE, POWERFUL INSIDE
‘Design a different world. Dare to use
your primal feminine force... right to the
top!’ is the message that Kaouthar
Darmoni delivered to an audience of over
a hundred women on Saturday 10
November. The lecture and workshop
that Darmoni, a university teacher and
oriental dancer, gave were part of the
annual symposium of the network of
women graduates from Wageningen
(VWI). The theme this year, ‘Vrouw (m/v)
gezocht ’, was about combining both
masculine and feminine qualities in
professional life.

Tuesday 20 November
20.00 / Lecture: Religious Politics in Modern
Turkey at LA13.
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Paris, je t’aime, film at Unitas.

‘The Netherlands is at the same level as
Pakistan and Botswana when it comes to
the participation of women in high
positions,’ says Darmoni to illustrate just
how badly Dutch women are doing in the
business sector. Darmoni studied in
France and got a PhD in Comparative
Culture and Communication at the
Sorbonne in Paris. Now she teaches
Media & Culture at the University of
Amsterdam.

Thursday 22 November
20.30 / Film: The Mind of Henry Lime, with
live performance by Bright Blue Gorilla, see
www.movie-w.nl
22.00 / Nji Sri, VHL student association,
holds open evening.
23.00 / Vitamin U at Unitas.

Darmoni puts her finger on the lack of
solidarity between women in the
business world. ‘Dutch society is very
individualistic. Of course there are
positive sides, but it is out of balance.
Women prefer to identify with men,
because that is seen as being exciting

Sunday 18 November
15.00 / Sonante symphony orchestra concert
with saxophone and piano soloists in WICC.

and tough. To associate with women is
seen as being less serious.’
On the other hand, Dutch women identify
themselves too much with motherhood,
says Darmoni. ‘When children arrive,
women do a complete about-turn. Taking
care of the children is seen as an
individual duty. But if women stay at
home en masse, society will be run by
men. Women isolate themselves from
power.’
Most people regard solidarity among
women as old fashioned, but it is a
strategy, according to Darmoni. As long as
women don’t connect, there will be no
long-term change in the business world.
‘Older women need to pass on the flame
to the younger ones’.
After her impassioned talk, the chairs are
pushed aside to make way for belly
dancing. Darmoni uses belly dance as a
means for female empowerment.
‘Dancing is a way to get in touch with your
feminine qualities. We must realise that
we are different from men and use our
differences as a form of identity. Women
should not try to become men, but
appreciate and use their feminine sides.’
Darmoni demonstrates a few movements.
‘Enjoy your fat, we say in Arabic. The more

it shakes, the better,’ she instructs. The
women follow her a bit awkwardly to start
with, but soon everybody is enthusiastically moving their hips and copying
Darmoni’s sensual arm movements.
During an exercise involving sharp
tensing and relaxing of the pelvis she
comments: ‘The pelvis is very aggressive.
While you tense your muscles, you
balance that with a facial expression of
serenity. Belly dancing looks soft and
fluid on the outside. But it is very powerful
on the inside. Just like the female
identity.’
After the workshop the participants make
their way to lunch. Sabrina Helmyr finds
Darmoni’s views both inspiring and
refreshing. She works as a team leader at
an engineering company. ‘Of the twentyfive management positions only three are
occupied by women,’ she says. ‘While
listening to the lecture, all the pieces fell
into place. We have to make a connection
between women of different ages within
the company.’ Rixt Komduur, a biologist
working on her PhD at Wageningen
university, appreciates Darmoni’s
emphasis on feminine aspects. ‘We
should get more strength out of our
femininity instead of suppressing our
hormones. It sounds a bit woolly, but it is
true.’ / ABr
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SNAPPED
WHO?
Yvan Lopez, from Peru, doing a master’s
in International Land- and Water
Management; talking to a Peruvian friend
at Alterra.
DISCUSSING?
‘In January I’m going home for my thesis,
and we were discussing what I should
take home as gifts.’

AND?
‘We decided on tiny clogs, stroopwafels
and chocolate letters from Sinterklaas.’
WHO ARE THE LUCKY ONES?
‘I have a large family: eight uncles and
loads of cousins, and they’re all hoping I
won’t forget them. The presents can’t be
that big, but even so I’ve booked a ticket
for forty kilos.’ / YdH

‘I WROTE MY STUDENT’S DISSERTATION’
What does a supervisor do if a PhD
student turns out to be incapable of
writing their thesis on their own? While it
amounts to a ‘scientific sin’, ghost-writing
of dissertations does take place.
A former employee of Wageningen UR told
Resource how he helped two PhD
candidates to get their doctorates, on
condition that the identity of those
involved would not be disclosed. During
the fifteen years that he worked at the
university, he supervised about a dozen
PhD students. One case had nothing to do
with the research qualities of the person,
but was a case of pure bad luck. A Dutch
student who became overstressed was
granted a time extension, but it turned out
not to be long enough. ‘If we had then refused to let her continue, I seriously think
she would not have survived. I think it’s
only logical that you then help someone.’
The other case is of a PhD candidate
‘from abroad, who really did not have the
capacity to get a PhD’, the supervisor
acknowledges. ‘He was the perfect
technical assistant, worked really hard,

spoke good English and perhaps even
more important: he was honest. In the
end he could see that he didn't really
deserve the title of PhD. But failing his
doctorate was not an option: it would have
meant loss of face. In some cultures,
returning without a PhD means saying
goodbye to your career.’
In taking the decision to help the PhD
student more than normal, the
copromotor admits that he knew for sure
that the person involved would not abuse
his title later in his career. It did not mean
that the copromotor wrote the entire
dissertation. ‘But I did put in a lot of my
free time to make sure the articles were
of an acceptable standard, and as a
result the dissertation just scraped
through the PhD committee.’
Professor Martin Kropff, the Rector of
Wageningen University, has indicated in a
written response that he intends to
discuss the matter with the Academic
Board to see whether the rules should be
tightened. ‘The procedures make
provision for consultation with confi-

dential counsellors for special cases. It is
a shame that the source in this article did
not contact me.’
The Dean of the Wageningen graduate
schools, Professor Frans Kok, is also
surprised. He says that there is an
agreement that all PhD candidates
should have an assessment in their first
year, when a ‘go-no go decision’ is taken.
This is intended to ensure that an
unsuitable candidate does not muddle on
for an unnecessarily long time. Kok also
wants to think more about the pressure
on some foreign PhD students and their
supervisors because of grant
programmes. The Iranian government for
example makes it a requirement that
students return with a doctorate,
otherwise they have to pay back the entire
grant. ‘Maybe it’s time to think about how
we can prevent students and supervisors
from mental suffering as a result of
financial pressure.’ / KV, GvM
This is a summary of the article in Dutch
on page 9. See www.resource-online for a
translation of the opinions on page 14.

CHILLED TRANSPORT FOR HALF THE PRICE
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New technology developed in
Wageningen means cargo ships of the
Maersk Line, one of the world’s largest
shipping companies, will emit 350,000
tons less carbon dioxide. Carrier
Transicold, a manufacturer of
refrigeration equipment, will introduce
new software on to the market in
December, which will reduce energy
requirements for chilling fruit and
vegetables by half.
The software, the name of which has not
yet been released, is based on research
done at the Agrotechnology and Food
Sciences Group (AFSG) on optimal
storage conditions for fruit and
vegetables in sea containers. ‘The
research indicated that refrigeration
systems chill more than is necessary,’
says Janneke de Kramer of AFSG. ‘The
current systems only record the air
temperature, but the temperature in the
boxes that the products are stored in is
more important. If you take that into
account, you can save energy.’
The Wageningen research was part of the
Quest project: Quality and Energy
Efficiency in Storage and Transport of
Agro-Materials. Carrier Transicold used
the information from the research to
develop software that Maersk Line tested
in its shipping containers. / WK
Emissions from chilling fruit and vegetables in shipping containers will be cut by
half as a result of new software for temperature regulation. / photo Nordcapital

BLUETONGUE
COSTS MORE THAN
VACCINATION
The bluetongue virus outbreak has cost
the Dutch livestock sector 81 million
euros so far. VHL student Karen
Hoogendam calculated the costs for the
Dutch Federation of Agriculture and
Horticulture, LTO Nederland. She
concludes that vaccination costs would
be considerably less than the damage
caused by death, decreased milk yields
and lower meat prices.
Hoogendam did research on bluetongue
for her degrees in Farm Management and
Animal Management at Van Hall Larenstein in Leeuwarden. She surveyed 599
livestock farmers to make an inventory of
economic losses due to bluetongue. With
the help of farmers’ organisations abroad
she also collected data from Belgium,
Luxemburg, Germany and France.
LTO will use her report to argue internationally in favour of vaccinating against
bluetongue, Hoogendam expects. ‘In the
Netherlands alone the damage amounted
to 53 million euros in 2006. Carrying that
over to 2007, the figure rises to 81 million.
At the moment over six thousand farms
are infected in this country and the
number is still rising. I estimate the costs
of vaccinating all cattle, sheep and goats
at over 31 million in my report. I have not
taken into account any potential changes
in consumer behaviour.'
LTO is considering recommending
compulsory vaccination of sheep and
voluntary vaccination for cattle and goats
to the Ministry of Agriculture. If the
surrounding countries opt for compulsory
vaccination, LTO is likely to follow suit. / WB

WAGENINGEN
OFF TIMES TOP
HUNDRED LIST
Wageningen University is no longer in the
list of the top hundred universities that
the British daily The Times publishes each
autumn in its Higher Education
Supplement. The university has fallen
from 97th to 148th place. Wouter
Gerritsma, an information specialist at
the Wageningen UR library, is not particularly impressed with the rankings list.
‘Loads of universities bounce all over the
place in the list. If the ranking is really
based on quality, that shouldn’t happen
at all: things simply don’t change that
much.’ The method used to compile the
list, which is heavily dependent on
experts’ judgements of reputation, has
changed considerably in a number of
ways this year. That means it is not really
possible to compare it with previous
years’ lists, according to Gerritsma. / GvM
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Het Groningse universiteitsblad UK
onderwierp vier studenten aan een
inburgeringcursus. Een Fries, een Duitser,
een Rus en een uit Congo afkomstige
Nederlander zijn eensgezind in hun
oordeel: belachelijk. De Fries was de
enige die met een 5,5 de test wist te
halen. De meest zinloze vraag: ga je
meteen bij de buren op bezoek als je een
ooievaar in de tuin ziet staan, wacht je
drie dagen of gooi je een kaartje in de
bus?

Variabele optische lenzen en
verkeersborden met weerafhankelijke
reflectie. Amerikaanse onderzoekers
denken dat het mogelijk wordt dankzij
hun nieuwe polymeer die van hol naar
bol kan klappen. Zij lieten zich inspireren
door de geliefde kamerplant Venus’
vliegenval die razendsnel haar
happertjes dicht kan klappen. Hetzelfde
onderzoeksteam ontwikkelde ook al een
hernieuwbare superlijm geïnspireerd op
gekko’s.
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JUAN MARCELLO
Het is een gure herfstdag. Diep weggedoken in mijn sjaal zit ik te rillen in de collegebank. Ik heb zin in koffie. Warmte en
cafeïne, dat is alles wat ik wil. Nou ja, geld
misschien ook wel. En ik wil zo’n leuk
plastic bananendoosje in de vorm van
een banaan. Het liefst glow in the dark.
En een vakantie in Verweggistan is ook
niet weg. In gedachten drink ik een cocktail en zie ik in de verte bijzonder mooi gespierde bruine surfers over het strand
rennen.
Ik ben net op het punt dat een van de surfers, Juan Marcello, prettige dingen in
mijn oor fluistert als ik merk dat er iets
vreemds aan de hand is met mijn echte
omgeving. Het lijkt wel of er iets is veranderd in de collegezaal, maar wat? Zal het
zonder dat ik het heb gemerkt pauze zijn
geworden? Ik kijk rond en constateer dat
dit niet het geval kan zijn. Iedereen zit nog
stilletjes richting de professor te staren.
Ik voel me schuldig, mijn studiegenoten
zijn blijkbaar hard aan het opletten en ik
ben een beetje aan het dromen over een
Leonardo-look-a-like in zwembroek. Muts.
Zelfs mijn beste vriendin, partner in crime
in collegedromen, kijkt geconcentreerd
naar de docente. Misschien is het college
wel écht interessant. Ik volg haar blik. Ze
kijkt niet naar het scherm, ze kijkt naar de
docente.
Langzaam valt het kwartje. De professor
heeft het ook koud. Snel check ik de rest
van de collegezaal. En ja hoor, de enige
punten die duidelijk zijn geworden in dit
college, zijn de tepels van de professor.
Geweldig. Applaus voor ons. Na een eeuw
vrouwenemancipatie staat een hoogopgeleide vrouw ons hoog op te leiden en wij
kunnen alleen maar naar haar harde tepels kijken. Heeft mijn moeder hiervoor
op de Dam staan schreeuwen? Ik voel me
slecht en schuldig, maar ondertussen kan
ik niets anders meer zien dan de tepels
van de docente. Zucht. Ik wil dat die troela
een voorgevormde bh aantrekt en een
beetje opschiet. Ik heb een afspraak om
mijn benen te laten harsen en ik heb zin
in koffie. Lang leve de vrouwenemancipatie. / Iris Roscam Abbing
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Praten en eten tijdens het Fair Share Dinner. / foto MW

DISCUSSIËREN TUSSEN DE HAPPEN DOOR
Aan vier lange rijen tafels in wijkcentrum
de Nude in Wageningen zitten
vrijdagavond 9 november ongeveer
zeventig mensen te eten. Ze krijgen een
driegangendiner voorgeschoteld met
gerechten uit verschillende landen. Maar
daar staat wel iets tegenover. Tussen de
happen door worden ze geacht te
discussiëren over eerlijke handel en
voedselzekerheid.
De derde editie van het Fair Share Dinner
is volgens organisator Otherwise een suc-

ces. De avond is gekoppeld aan de Wereldvoedseldag op 16 oktober van FAO.
De stellingen waarover de deelnemers
van gedachten wisselen hebben daarom
allemaal te maken met voedsel en duurzame ontwikkeling.
Het is de bedoeling dat de bezoekers
groepjes van vier vormen en spreken over
een stelling die ze krijgen van de vrijwilligers van Otherwise. De meeste bezoekers, voornamelijk internationale studenten, houden zich hieraan en discussiëren
erop los. Anderen zijn gewoon gezellig aan

het kletsen en aan het genieten van het
cabaret van Easy Laughs uit Amsterdam
en de Franse liedjes van zangeres Katell
Chevalier.
Het eten, gekookt door zeventien vrijwilligers die zijn opgetrommeld door
Otherwise, valt in elk geval in de smaak.
Omdat het Divali – het Indiase feest van
het licht – is, zijn er twee Indiase gerechten bij. Verder komen er Libanese, Chinese en Maleisische schotels op tafel. Het
Poolse toetje roept gemengde gevoelens
op. Dat is wat al te zoet. / IRA

COMPUTERS COMPUTECHNION GERED
Na drie maanden van onduidelijkheid is
besloten dat de publieke computers in
het Computechnion blijven zolang er
colleges op de Dreijen worden gegeven.
Dat hebben Ab Groen, hoofd van de
afdeling Onderwijs en onderzoek, en het
faciliair bedrijf vorige week vrijdag
besloten.
Aan het begin van dit academisch jaar
kregen studenten op de Dreijen het bericht dat de publieke computers uit het
Computechnion zouden verdwijnen. Het
was een onaangename verrassing voor
studenten die nog onderwijs volgen op de
Dreijen, omdat het Computechnion als
enige complex op het terrein nog openbare computers heeft.
‘Toen wij ervan hoorden zijn we gelijk op
onderzoek uitgegaan’, zegt studenten-

raadslid Sicco Stortelder. ‘We kwamen er
achter dat de computers zouden verdwijnen omdat niemand meer voor de kosten
wilde opdraaien. Bovendien wist het management niet dat de computers intensief
werden gebruikt. In Forum en de Leeuwenborch zijn ook openbare computers,
maar soms lijkt men te vergeten dat er
ook nog studenten op de Dreijen zitten.’
Na het eerste overleg tussen de studentenraad en de universiteit werd besloten
om de computerpracticaruimtes in het
Computechnion open te stellen voor studenten. ‘Daar konden we mee leven, tot
we ontdekten dat deze ruimtes nog vaak
voor onderwijs worden gebruikt. Studenten moeten ongestoord en op ieder tijdstip van de dag kunnen werken, dus was
dit geen oplossing’, zegt Stortelder.
Om de universiteit te laten zien dat de

computers niet gemist kunnen worden
hield de studentenraad woensdag 7 november een handtekeningenactie in het
Computechnion. ‘We hebben toen veel
studenten en medewerkers gesproken
over de situatie’, zegt Stortelder. ‘Niemand was blij met het verdwijnen van de
computers.’
De handtekeningen hoefden uiteindelijk
niet eens overhandigd te worden, want
Groen liet kort na de actie weten dat de
publieke computers in ieder geval op de
Dreijen blijven zolang er onderwijs wordt
gegeven. Om het aanbod van computers
op de Dreijen, in Forum en de Leeuwenborch beter te kunnen bepalen zal regelmatig worden overlegd met studenten en
de studentenraad. / ABa
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WONEN OP DE CAMPING
KAN LEUK ZIJN

Eric Buysman woont sinds oktober op de
Wielerbaan in een klassieke camper. Hij is
één van de weinigen die nog over zijn van
de oorspronkelijke groep van 25. ‘Voordat
ik hier kwam wonen, woonde ik in Heelsum, een plaatsje dat toch redelijk ver is
van Wageningen. Helaas kan ik, omdat ik
al ouder ben dan dertig, geen kamer in
Wageningen krijgen van Idealis. Iets wat
erg jammer is omdat vast meer studenten

ouder zijn dan de leeftijdsgrens die Idealis hanteert.’
Eric woont niet in zomaar een caravan of
een tent. Hij woont in een camper die veel
weg heeft van een zigeunerwagen. Die
heeft hij gedeeltelijk zelf opgeknapt en
vormgegeven. ‘Zo geef ik er toch mijn eigen tint aan.’ De kitchenette en de slaapruimte doen denken een traditioneel Nederlands huis. Het bed zit verborgen achter kastdeurtjes en in de keuken zitten
witte tegeltjes tegen de muur.
‘Het is hier lekker rustig en ik heb hier alles: elektriciteit, gas. Ik mis eigenlijk alleen stromend water, maar daarvoor kan
ik terecht bij sanitaire voorzieningen van
de camping.’ Hoewel de meeste kamperende studenten zo snel mogelijk weer
vertrekken, overweegt Eric om van de
woonwagen zijn permanente studieadres
te maken. ‘Zelfs als Idealis me een woning zou aanbieden blijf ik waarschijnlijk
hier.’ / ABa

n

HET ECHTE
WERK

Pim Pelders, zesdejaars Internationale
ontwikkelingsstudies aan Wageningen
Universiteit, was een half jaar in het
noorden van Kameroen om daar onderzoek te doen naar de trekroutes van
nomaden. De primitieve omstandigheden en struikrovers maakten het een
uitputtende en spannende tijd.
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We hopen maar dat het een
onzorgvuldigheid is van de Provinciaalse
Zeeuwse Courant. Die meldt de
oprichting van een wetenschappelijke
raad in Zeeland. Die heeft volgens de
krant ook ‘een brief gestuurd om te
pleiten voor het behoud van de Zeeuwse
vestiging van Imares, het
onderzoeksinstituut van
Rijkswaterstaat’. Wij zijn benieuwd wat
Rijkwaterstaat met de brief gaat doen.

STRUIKROVERS IN KAMEROEN
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De gemiddelde Nederlander veroorzaakt
met zijn voeding een CO2-uitstoot van tien
kilo per dag, net zoveel als een autorit van
zestig kilometer. Trouw heeft daarom
uitgezocht of we klimaatneutraal kunnen
eten. Ingevlogen boontjes, rundvlees,
diepvriesproducten en kastomaten zijn
dan uit den boze. Vegetarisch eten helpt,
tenzij je overschakelt op tropische noten.
En voor een etentje met klimaatprof
Vellinga zijn eigenlijk alleen piepers met
bieten een verantwoorde keuze.

Het Chinese organisatiecomité noemt
het verhaal ‘fout en overdreven’, maar
volgens hardnekkige geruchten worden
op biologische boerderijen in het geheim
‘zuivere varkens’ gekweekt om de
olympische atleten straks te voorzien van
gegarandeerd hormoonvrij vlees. De
dieren worden de klok rond
geobserveerd, krijgen Chinese kruiden te
eten en doen elke dag twee uur
oefeningen in de buitenlucht. Echte
Olympigs.

Een groep van 25 Wageningse studenten
was aan het begin van dit studiejaar bij
gebrek aan een kamer gedwongen om
op te kamperen de Wielerbaan. Reden
genoeg om op een regenachtige, kille
dag in november eens te gaan kijken hoe
het met de resterende ‘slachtoffers’ is.
Maar verrassend genoeg is er op de
camping geen klagende student te
vinden. Wel eentje die zegt dat hij niet
meer weggaat, al zou hij een kamer
krijgen.
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Eric Buysman in de bedstee van zijn woonwagen. / foto ABa

SERIEUZE BELANGSTELLING
OP OPEN DAG VHL VELP
De open dag bij Van Hall Larenstein in
Velp, op zaterdag 10 november, heeft
ongeveer net zoveel belangstellenden
getrokken als vorig jaar. Vooral de
studierichtingen Bos- en natuurbeheer en
Tuin- en landschapsinrichting doen het
goed bij aankomende studenten, want er
waren veel aanmeldingen voor de
meeloopdagen van deze studies.
Er werden 424 bezoekers geteld, maar
daar zijn natuurlijk veel vriendjes, vriendinnetjes en ouders bij, relativeert Lisalotte Wolters van de afdeling communicatie
bij de hogeschool. ‘Wel ligt het aantal potentiële studenten dit keer hoger. Dat valt
af te leiden uit de 130 door geïnteresseer-

den ingevulde enquêtes. Vorig jaar waren
dat er ongeveer honderd’, zegt Wolters. Ze
vond het wel jammer dat het weer zo slecht
was. ‘De rondleiding op het landgoed hadden we daarom afgelast. Maar sommige
bezoekers vroegen er toch om, dus toen is
de rondleiding alsnog doorgegaan.’
Overigens trekken de open dagen in
maart de laatste jaren veel meer bezoekers dan die in november. ‘Studenten stellen hun studiekeuze steeds langer uit en
vinden ook veel informatie op internet’,
verklaart Wolters.
De open dag van de Wageningse vestiging
is op 17 november, tegelijk met de voorlichtingsdag van de universiteit. Leeuwarden sluit de rij op 24 november. / ABr

‘Mijn onderzoek deed ik voor een onderzoeksstation van de universiteit Leiden in
Kameroen. In het Bénouégebied, waar ik
ben geweest, was tot nu toe alleen biologisch onderzoek gedaan. Tijdens dat onderzoek ontstonden er vermoedens dat er
problemen met nomaden in dat gebied
waren. Daarom zou ik met de nomaden
meetrekken en uitzoeken welke factoren
invloed hebben op de route die ze kiezen.
Van dat meetrekken is niets gekomen. De
nomaden waren erg gestrest omdat er net
struikrovers actief waren die jonge nomaden ontvoerden voor losgeld, of vee stalen. Ze hadden echt geen zin in ook nog
een blanke jongen achter zich aan. Bovendien dachten veel van hen dat ik een
natuurbeschermer was die hen zou beboeten of verraden aan de autoriteiten.
Daar hadden ze natuurlijk al helemaal
geen zin in. Ik kon onmogelijk met ze mee
en daarom heb ik samen met mijn tolk de
dorpen bezocht waar de nomaden langs
trokken. Daar deed ik deed ik korte interviews met de nomaden en sprak ik dorpelingen.
In het begin baalde ik heel erg. Mijn onderzoek liep door de afstandelijke nomaden niet heel lekker en bovendien had ik
last van praktische problemen. De hitte

was enorm, ons enige vervoermiddel, een
aftandse motor, ging om de haverklap kapot en ik moest enorm wennen aan de primitieve omstandigheden. Op een gegeven
moment kreeg ik ook nog buiktyfus en
toen had ik er even helemaal genoeg van.
Het is echt niet prettig om elke vijf minuten naar een gat in de grond midden in de
zon te moeten rennen.
Na een tijdje ging ik mijn tijd in Kameroen
steeds meer waarderen. Ik merkte dat ik,
ondanks alle tegenslagen, toch een hoop
te weten was gekomen over de nomaden.
Na elke maand dorpen bezoeken ging ik
terug naar het onderzoeksstation. In zo’n
week douchte ik me en at ik weer een fatsoenlijke maaltijd. Na dat bijkomen en opladen had ik eigenlijk altijd wel weer zin
om terug te gaan naar de dorpen.
In elk dorp hoorden we wel iets over de
struikrovers. Sommige mensen dachten
dat het lokale machthebbers of groepen
uit het buitenland waren, anderen dachten weer dat het om de nomaden zelf
ging. Langzaam ontstond er zo bij mij een
beeld van die rovers en van de reden
waarom ze actief waren. Heel spannend,
ik voelde me soms net een detective.
Wat ook steeds leuker werd, was het contact met mijn tolk. We waren constant samen en we werden na een tijd goede
vrienden. Ik heb een week bij hem en zijn
familie gelogeerd en dat was een van de
leukste weken in Kameroen. Op een gegeven moment vertelde hij dat hij dacht dat
zijn vrouw weer zwanger was. Als het een
jongetje wordt, noemt hij hem Pim. Bijzonder hè?!’ / Iris Roscam Abbing
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Een Delftse student heeft een ‘belangwekkend probleem’ opgelost: het feit dat
mannen geen dagcrème gebruiken. Ze
vinden ‘het vette gevoel dat na het smeren
op hun handen achterblijft niet lekker’. De
student heeft nu een tube ontworpen met
een spons erop om de crème aan te
brengen. De nieuwe verpakking is volgens
de bedenker een doorslaand succes. Zelfs
na het voetballen durven mannen nu in de
kleedkamer de dagcrème tevoorschijn te
halen.

PRIKBORD

We zien zelf de zin er niet zo van in,
maar biofysici van de Vrije Universiteit
zijn erin geslaagd om met twee
strengen DNA een knoop te maken. Ze
deden dit met vier zogeheten optische
pincetten. Alsof het miniatuurtouwtjes
zijn, legden ze met de ene streng DNA
een lusje strak om de andere heen.
Vervolgens trokken ze dat lusje
voorzichtig langs de andere DNA-streng.
Een leuk tijdverdrijf voor het geval je
erfelijk met jezelf in de knoop zit.

<

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl

VET NETTER
‘Afgelopen vrijdag vierde de Vereniging van Gereformeerde Studenten te Wageningen (VGSW) haar 43ste dies natalis onder het motto Vet Netter is Knetter Vetter!’, mailt Christian Hazenoot.
‘De Wageningse boer kreeg de kans om zich gedurende een avondje voor te doen als een echte gentleman. De bijna honderd chic geklede genodigden verzamelden zich op het busstation
vanwaar twee touringcars hen naar de locatie in Rhenen brachten. In een stijlvol ingerichte zaal werd het diner genuttigd. De heren kregen hierbij de kans zich tegenover hun partner van
hun hoffelijke kant te laten zien. Hierna brak het langverwachte moment voor de zestien eerstejaars aan die met hamerslag en applaus werden geïnstalleerd tot leden der VGSW. Toen kon
het feest losbarsten! Er werd op de vriendschap gedronken tijdens de amicitiapauze, de lachspieren werden getraind tijdens het cabaret en als knallende afsluiter was er een afterparty in
flatkroeg de Woeste Hoeve. De chique kleren verdwenen, de Wageningse boer kwam weer tevoorschijn en er werd tot in de vroege uurtjes gefeest. Het begin van een nieuw VGSW-jaar!’

RECLAME VOOR JE STUDIE
Sabina Super heeft de treinreis naar haar
ouders in Ter Apel afgelopen vrijdag, 9 november, nuttig besteedt. In de treinen
naar Zwolle en Emmen deelde ze flyers
uit over haar studie Toegepaste communicatiewetenschappen. ‘Veel meer mensen
moeten deze brede en actuele studie komen doen’, vindt Sabina.
‘In Wageningen leer je de theorieën ook
meteen toepassen op actuele thema’s als
klimaatverandering of
overgewicht.
Ik doe nu bijvoorbeeld
een minor in
Voeding en gezondheid. Helaas hebben
we dit jaar weinig studenten aangetrokken en dat moet anders.’ Dat vinden de
mensen achter de opleiding ook, en die
grijpen dan ook alle mogelijkheden aan
om de studie te promoten. Afgelopen
weekend gaven ze bijvoorbeeld stapels
flyers mee aan studenten. Voor onderweg.
Sabina sprak in de trein vooral jonge mensen aan. ‘Zeker in de trein naar Emmen
zitten veel Zwolse hbo’ers. Veel mensen

reageerden leuk en namen de flyers aan.
Van de conducteurs mocht ik echter niks
op tafeltjes achterlaten. De twee keren
dat ik het toch deed ruimden zij de folders
weer op.’
Sabina bezocht ook haar oude middelbare school. De folders liet ze achter in de
studieruimte. ‘Ik vond zelf de voorlichting
op de school gebrekkig en vooral gericht
op Groningen. Scholieren kijken daardoor
nauwelijks
naar andere
universiteiten.’
De communicatieopleiding heeft al meer gebruik gemaakt van
Sabina’s enthousiasme. De studente was
actief op open dagen en stond begin oktober op de Studiebeurs in Utrecht. ‘Daar
merkte ik weer dat mensen eigenlijk geen
idee hebben dat je communicatie in Wageningen kunt studeren. Terwijl veel scholieren, of ze nou een beta- of een gammaachtergrond hebben, wel geïnteresseerd
zijn in communicatie. En in Wageningen
kun je je zelfs richten op alle thema’s die
je maar leuk vindt.’ / Yvonne de Hilster

