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SCHUNNIG
‘Je maakt elke avond tussen zes en acht de
wc’s schoon’, rekent Breukink hardop, terwijl
hij de waterdroppels van zijn handen slaat.
‘Dat levert je nu nog vijfhonderd euro op.
Maar daar gaat dan straks honderdtwintig
euro vanaf.’
‘Dat is nogal wat’, zegt Aalt Dijkhuizen. De
leider der leiders steekt zijn wilskrachtige
kin naar voren en kijkt genietend naar zijn
beeltenis in de spiegel.
De twee topmannen staan in het herentoilet
van Imares. Het is een beetje feest op de vissige loot van de WUR-machinerie, dit keer
omdat het Finacieele Dagblad hele mooie
dingen over Imares heeft geroepen.
‘Nou mag ik graag mensen een poot uitdraaien…’, begint Breukink.
‘En daar ben je ook heel goed in’, zegt Dijkhuizen waarderend.
‘…Maar dit vind ik schunnig’, zegt Breukink.
‘Zo ga je toch niet om met mensen die tussen zes en acht boven een toiletpot hangen? Hebben die mensen dan geen vakbond? Waarom gaan de klinkers niet uit de
straat?’
‘In vakbonden zitten mietjes’, zegt Dijkhuizen. ‘Ze hechten meer aan hun carrière dan
aan de mensen die hun ergonomisch zitmeubel betalen. Dat heet poldermodel.’
‘Moeten wij er niets aan doen?’, vraagt Breukink.
Dijkhuizen stopt een kauwgummetje in zijn
mond. Terwijl zijn kaken malen kijkt de
machtigste man van Wageningen Breukink
hoofdschuddend aan. ‘Drink de rest van de
avond maar cola’, zegt hij.
‘Ik meen het’, zegt Breukink. ‘Dit kan niet.
Dit is decadent.’
‘Moeten jullie voor de grap eens komen kijken’, zegt een asgrauwe Simon Vink, die
zichtbaar opgelucht uit een wc-kabinet komt
gewankeld.
‘Verras ons, woordvoerder’, zegt Dijkhuizen.
In het hokje ligt een plas braaksel. De drie
mannen buigen zich belangstellend voorover.
‘Ik denk dat de kopstootjes hebben gereageerd met de haringhapjes’, zegt Vink. ‘Helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar herkennen jullie het?’
Dijkhuizen knikt. ‘Die pinda’s zijn het dakje’,
zegt hij.
‘En de stukjes roggebrood zijn de pootjes’,
zegt Breukink.
‘Ik heb een WUR-logo uitgebraakt’, zegt Vink
trots.
Dijkhuizen kijkt naar Breukink. Vooruit dan
maar, denkt hij. De schoonmakers krijgen
hun honderdtwintig euro. / Willem Koert
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Bijzonder hoogleraar prof. Louise Vet zou
graag zien dat cradle to cradle-goeroe
Michael Braungart een leerstoel krijgt in
Wageningen. Dat zei ze in een uitzending
van het programma Tegenlicht over ‘Afval
is voedsel’.
Vet is de grootste Wageningse pleitbezorger van cradle to cradle. Zij vindt dat Wageningen UR in onderwijs en onderzoek
veel meer aandacht zou kunnen besteden aan het idee van de Duitse chemicus
Michael Braungart en de Amerikaanse
bedrijfskundige William McDonnough.
Ook bij nieuwbouw en inkoop zou hun
boek Cradle to cradle volgens haar de
leidraad moeten zijn.
Vet is ook directeur van het biologisch onderzoeksinstituut NIOO. Ze stopte een
eerdere aflevering van Tegenlicht over
cradle to cradle in het kerstpakket van
haar medewerkers. ‘Wat me daarin aansprak is het innovatieve optimistische
idee.’ De bedenkers van cradle to cradle
gaan ervan uit dat afval niet bestaat. Alle
producten zouden opgenomen moeten
kunnen worden in de biologische kringloop, of door hergebruik in de technologische kringloop. Om dat mogelijk te maken
moeten producten slimmer worden ontworpen. Als we dat doen, zeggen Braungart en McDonnough, dan kunnen we een
comfortabele levensstijl prima combineren met zorg voor de planeet.
‘Ik vind het ontzettend leuk dat de industrie leert van de natuur. Dat concept is
heel simpel. Je kunt zeggen afval bestaat
niet, want je kunt het altijd gebruiken voor
iets anders’, zegt Vet in het tv-programma.
‘Laten we goede afbreekbare producten
maken in plaats van alle rotzooi die we nu
gebruiken.’
De raad van bestuur heeft volgens woordvoerder Simon Vink overigens geen plannen voor een leerstoel voor Braungart. De
uitzending van Tegenlicht is nog te zien
via www.uitzendinggemist.nl. / KV
Omslagfoto Guy Ackermans
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MOGELIJK NIEUWBOUW IN LELYSTAD
De Animal Sciences Group (ASG)
overweegt zich in Lelystad te
concentreren aan de Houtribweg. Bij
CIDC-Lelystad zou dan nieuwbouw
komen. Vrijwel alle medewerkers van de
Edelhertweg – nu verreweg de grootste
vestiging van de kenniseenheid – zouden
dan kunnen verhuizen naar de locatie
aan de rand van het IJsselmeer.
De wens om één locatie te hebben komt
onder meer door de fusie per 1 januari
2008 van CIDC-Lelystad en de ASG-divisie
Infectieziekten tot Centraal Veterinair Instituut. ‘Nieuwbouw aan de Houtribweg is
inderdaad één van de hoofdopties’, zegt
projectleider Nanne Groot. ‘De andere
hoofdoptie is renovatie van de gebouwen
aan de Edelhertweg.’
De eerste berekeningen laten zien dat gezamenlijke huisvesting op de Houtribweg
financieel haalbaar is. Verhuizing van de
recent gerenoveerde faciliteiten van CIDCLelystad aan de Houtribweg – een kantoor en een high containment unit voor
onderzoek aan zeer besmettelijke ziekteverwekkers – zou volgens Groot een enorme kapitaalvernietiging betekenen. Verder voldoet het gebouw aan de Edelhertweg niet meer aan de huidige eisen en
staat het aan de vooravond van een grondige renovatie. Groot: ‘Bij de bouw ruim
25 jaar geleden, is gekozen voor een opzet met vleugels. De technische voorzie-

Wageningen Imares is in de prijzen
gevallen bij de jaarlijkse Gazelle Awards
die worden uitgereikt door het
Financieele Dagblad. Imares behoort
volgens het FD tot de 420 snelst
groeiende bedrijven in Nederland. Het is
uitzonderlijk dat een onderzoeksinstituut
in aanmerking komt voor de FD Gazelle
award.

Het complex van de Animal Sciences Group aan de Edelhertweg in Lelystad. / foto ASG
ningen liggen hier tegenover de werkruimten voor onderzoekers. Dat past niet meer
bij de huidige organisatie. Medewerkers
moeten nu soms grote afstanden lopen of
fietsen. De langste gang is ruim driehonderd meter, terwijl juist korte looplijnen
belangrijk zijn voor optimale communicatie.’ Verder brengt een ingrijpende renovatie kosten mee voor tijdelijke voorzienin-

LEEUWARDEN VREEST
VERLIES DIERMANAGEMENT
Wageningen gaat het succesnummer
Diermanagement opslokken, vrezen
docenten en andere medewerkers van
Van Hall Larenstein Leeuwarden. In het
adviesrapport dat de fusie tussen de
hogescholen moet afronden wordt
gepleit voor invoering van brede
bachelors. Wageningen zal dan de
krenten uit de Leeuwardse pap vissen en
studenten zullen massaal kiezen voor het
gunstiger gelegen Wageningen,
verwachten de noorderlingen.
Dinsdag 27 november besprak het college van bestuur met de medewerkers in
Leeuwarden het sluitstuk dat de fusie tussen de drie hogescholen moet beklinken.
Het rapport van adviesbureau Hobeon
rept over brede bachelors die de vijf overlappende opleidingen Dier- en veehouderij, Plattelandsvernieuwing, Tuin- en akkerbouw, Bedrijfskunde en agribusiness en
Voedingsmiddelentechnologie een nieuwe bedding moeten geven. Door de opleidingen te koppelen aan locatiegebonden
studierichtingen ontstaan unieke varianten die de eigenheid van de afzonderlijke
hogescholen versterken, is het idee.
Voor Leeuwarden zou dat duurzame
ontwikkeling zijn, Velp gaat de kant van
gebiedsinrichting op en Wageningen

IMARES WINT
PRIJS VAN HET
FINANCIEELE
DAGBLAD

krijgt een internationaal karakter.
Het college van bestuur kiest voor deze
couleur locale-oplossing, maakte voorzitter Erica Schaper duidelijk. Als voorbeeld
schetste ze de contouren van een brede
bachelor Animal, Leisure and Business in
Wageningen, waarin vrije tijd en internationalisering centraal staan. Een dergelijke
opleiding is het begin van het einde voor
Diermanagement, protesteerde haar gehoor in Leeuwarden. Diermanagement
heeft met het Wildlife-onderdeel en zijn
buitenlandse studenten al een internationaal karakter. Als de dieropleidingen dicht
bij elkaar komen te liggen, zal Leeuwarden puur op geografische basis driekwart
van de Diermanagementstudenten verliezen aan Wageningen, verwoordde docent
Tine Griede de vrees.
Zij eiste met instemming van de zaal garanties dat Diermanagement in de huidige vorm voor Leeuwarden behouden blijft
en dat Wageningen niet aan onderdelen
gaat knagen. Schaper bezwoer dat het
niet de bedoeling is om de ziel uit Leeuwarden weg te halen, maar zei dat het college van bestuur ook niet om de concurrentiepositie van de hogeschool in Wageningen heen kan. De groene hogescholen
van Den Bosch en Dronten liggen immers
vlakbij. / WB

gen of het stilleggen van onderzoek.
De raad van bestuur van Wageningen UR
maakt nog voor het einde van dit jaar een
keuze voor renovatie of nieuwbouw. Valt
de keus op nieuwbouw dan zou de huisvesting rond 1 maart 2012 klaar kunnen
zijn. In geval van renovatie wordt het volgens Groot zeker een paar jaar later. / GvM

Imares werkt met ongeveer 170 mensen
in IJmuiden, Den Helder, Yerseke en op
Texel aan onderzoek voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van zee en kust.
De FD Gazellen worden per regio uitgereikt. In Noord-Holland ging de producent
van navigatieapparatuur TomTom voor de
derde achtereenvolgende keer met de allerhoogste eer strijken, als snelst groeiend bedrijf.
Om voor de award in aanmerking te komen moet een bedrijf drie achtereenvolgende jaren omzetgroei realiseren van in
tenminste twintig procent. Daarnaast
moet het afgelopen boekjaar winstgevend
afgerond zijn. Dinsdag 27 november werd
Imares samen met andere Noord-Hollandse bedrijven geëerd bij de jaarlijkse FD
Gazelle-uitreiking. / JB

DIERENPARTIJ WIL INZAGE IN
AFWEGINGEN DIERPROEVEN
De Partij voor de Dieren (PvdD) is niet
tevreden met de openheid van
Wageningen Universiteit over de
goedkeuring van dierexperimenten.
Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van
de PvdD wil zien welke afwegingen
gemaakt worden bij de goedkeuring.
De PvdD heeft via een juridische procedure inzage geëist en gekregen in de adviezen van de Dierexperimenten Commissie
(DEC). ‘Wat de universiteit ons heeft toegestuurd is echter onvoldoende’, zegt Ouwehand. ‘We kregen de aanvraag en het
eenregelige advies van de DEC waarin
staat dat een experiment is goedgekeurd,
maar niet hoe de DEC daartoe komt.’
Ouwehand heeft geen opmerkingen over
de dierexperimenten zelf, waar ze informatie over kreeg. ‘Waar het ons om gaat
zijn de afwegingen, de voors en tegens
van het experiment, want daar gaat de
maatschappelijke discussie over. Dus we
willen ook de verslagen en notulen van de
DEC van de bespreking van een experiment kunnen inzien.’ De PvdD overweegt
beroep aan te tekenen tegen de uitspraak
van de rechtbank of een nieuwe procedure te starten om de ontbrekende stukken
alsnog in te kunnen zien.
De universiteit heeft nog geen reactie van

de Partij voor de Dieren ontvangen, zegt
woordvoerder Simon Vink van de raad van
bestuur. ‘We weten niet dus of de partij
bezwaren heeft en wat die dan zijn. Wageningen UR heeft in ieder geval toegestuurd wat de Partij voor de Dieren ons
via de rechter heeft gevraagd. Wij blijven
bereid om met vertegenwoordigers van de
partij rond de tafel te gaan om van gedachten te wisselen over de wijze waarop
we inzicht kunnen geven in door hen gevraagde gegevens. Een dergelijk overleg
hebben we ook met enige regelmaat met
Nederland Proefdiervrij, en dat werkt verhelderend voor beide partijen.’
Ouwehand is niet tevreden met de uitnodiging. ‘Tal van wetenschappers en onderzoekers zijn bereid om één op één met
ons te praten. Maar dat is natuurlijk ondoenlijk. Het gaat er om dat iedere burger
in Nederland kan zien wat er gebeurt, niet
alleen Esther Ouwehand van de Partij
voor de Dieren.’ / JB
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‘We willen ook de
verslagen en
notulen van de
Dierexperimenten
Commissie lezen’

EEN MILJOEN VOOR NIEUWE APPARATUUR
De raad van bestuur heeft een miljoen
euro toegekend aan negen aanvragen
van apparatuur voor onderzoek. Het gaat
onder meer om een sequencer voor
genoomonderzoek aan tomaat en
aardappel, en een free flow
electroforese-apparaat voor
bionanotechnologisch onderzoek.
De toekenning is een centrale bijdrage
aan de aanschaf van nieuwe apparatuur
van minstens 125 duizend euro binnen
Wageningen Universiteit. Het Adviesplatform Apparatuur maakte een keus uit de
aanvragen. Volgens platformsecretaris

Gerlinde van Vilsteren is grofweg de helft
van de aanvragen gehonoreerd en gaat
het om een bijdrage van 25 tot 50 procent van de aanschafwaarde. Vaak komt
voor de apparatuur ook geld uit het apparatuurfonds van onderzoeksfinancier
NWO.
De Agrotechnology and Food Sciences
Group krijgt geld voor vier analyseapparaten voor biochemisch en biofysisch onderzoek. Ook levert Wageningen UR een
bijrage aan zogenoemde ‘tweede generatie apparatuur’ voor DNA-sequencing, het
aflezen van de bouwsteenvolgorde van
het erfelijk materiaal. Aan de aanschaf

van de Genome Sequencer FLX die in december bij Plant Research International
wordt geplaatst en die grote hoeveelheden DNA-fragmenten uit organismen tegelijkertijd kan analyseren, dragen ook
het Potato Genome Sequencing Consortium en het Centre for Biosystems Genomics bij.
Het Adviesplatform Apparatuur gaat verder overzichten maken van de apparatuur
die Wageningen UR heeft, om een efficiënter gebruik te bevorderen. Eind 2008
moet die informatie via een Marktplaatsachtige constructie op internet ontsloten
worden. / GvM

SCHOONMAKERS BOOS OVER LAGER LOON
Een deel van de schoonmakers van
de universiteit heeft een boze brief
geschreven aan de raad van bestuur
over de nieuwe cao. Zij moeten twintig
procent van hun salaris inleveren, omdat
de bonden en de universiteiten hebben
afgesproken dat medewerkers voor werk
tussen zes en acht uur ’s avonds geen
onregelmatigheidstoeslag meer krijgen.
‘Wij hebben altijd ons werk met veel plezier gedaan, maar de moed zakt op deze

manier wel in onze schoenen en de lol is
er nu wel af. Er zijn nog maar weinig mensen die in de avonduren boven een toiletpot gaan hangen. Dit werk doen wij al
meer dan dertig jaar en dan krijgen we dit
als stank voor dank’, schrijft Lenie van
Eck namens de schoonmakers aan de
raad van bestuur. ‘Wij hopen hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat dit ons heel
erg hoog zit, dat wij hier slapeloze nachten van hebben en dit heel wat spanning
met zich meebrengt.’

Hetty ten Klooster, vertegenwoordiger van
de Abvakabo, denkt dat er niet veel te
doen is aan het probleem van de schoonmakers. ‘Onderhandelingen zijn een spel
van geven en nemen. Wij zijn erg tevreden
over de loonsverhoging en de dertiende
maand die we er voor alle medewerkers
uit hebben weten te slepen. Daar profiteren de dames trouwens ook van. Meer zat
er niet in.’
De raad van bestuur heeft nog niet gereageerd op de brief. / KV

DIERMANAGEMENT
GROTE TREKKER
OP OPEN DAG VHL
De open dag van Van Hall Larenstein in
Leeuwarden trok afgelopen zaterdag
967 bezoekers. Met dat aantal zat de
hogeschool net iets onder het gemiddelde
van de afgelopen jaren.
Een kwart van de scholieren was op
Diermanagement afgekomen, al sinds jaren de populairste opleiding in Leeuwarden. De lichting eerstejaars zal ook komend studiejaar weer in aantal toenemen.
Ook onder de 26 buitenlandse – veelal
Duitse – scholieren was de belangstelling
voor Diermanagement het grootst. Een
kandidaat uit Konstanz had zelfs het
vliegtuig genomen om zich in Leeuwarden
te laten voorlichten. De studierichting Life
Sciences zit weer in de lift, bleek uit de
aanmeldingen, hoewel de dit jaar gestarte deelopleiding Petrochemie en offshore
nog aan bekendheid lijkt te moeten winnen. De inschrijvingen voor Milieukunde
en Kust- en zeemanagement zijn stabiel,
vergelijkbaar met de instroom van de
voorgaande jaren. De afkalvende belangstelling voor de landbouwstudies zet
door. / WB

ARBEIDSMARKT
TREKT AAN VOOR
WAGENINGERS

N
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Van de Nederlandstalige Wageningers
die vorig jaar of dit jaar afstudeerden is
tweederde tot driekwart bij afstuderen al
aan het werk. Dat blijkt uit de jongste
gegevens van de alumnivereniging KLV.
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In de periode tussen 2000 en 2005 had
ongeveer de helft van de afgestudeerden
bij het behalen van de bul een baan,
bleek uit een twee weken geleden gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek. Met het
aantrekken van de economie is daar in
2006 een opvallende verandering in gekomen. Vorig jaar had meer dan driekwart
van de afgestudeerden meteen een baan,
dit jaar ligt het cijfer iets lager: 65 procent.
De KLV-cijfers hebben betrekking op Nederlandstalige studenten die werk zoeken. / JB
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SPORTNACHT/

Sporthal De Bongerd was donderdagavond 22 november een donker oerwoud. Op de ‘jungle’sportnacht dansten ongeveer tweehonderd studenten samen tijdens de warming up. Tussen de deelnemers liepen onder meer
indianen, inboorlingen en studenten met tropenhelmen en bananenshirts. In teams deden ze in de avond en het begin van de
nacht verschillende sporten. Knotsbal werd gespeeld in het licht van de stroboscoop, volleybal had ook niet meer dan
sfeerverlichting, en in de kleine zaal was het balanceren op een luchtkussen voor twister. Verder was er een estafette op het
sportveld en in het zwembad. De sportnacht, georganiseerd door sportstichting Thymos, werd twintig jaar geleden voor het eerst
georganiseerd als protest tegen het onderwijsbeleid van de toenmalige minister Wim Deetman. / YdH, foto MW

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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MODEL BRENGT KOOLSTOFSTROMEN IN BEELD
Volgend jaar zomer is precies te berekenen hoeveel koolstofdioxide Europa
de atmosfeer instuurt. Onderzoekers
van de leerstoelgroep Meteorologie en
luchtkwaliteit werken mee aan de
ontwikkeling van een model dat per
werelddeel de exacte koolstofstromen
tussen planten, oceanen en de
atmosfeer in beeld brengt.
Op basis van metingen naar koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer van Noord-Amerika hebben wetenschappers uit de VS,
Canada en Nederland de CarbonTracker
ontwikkeld. Dit simulatiemodel berekent
hoeveel koolstof de aarde vastlegt uit de
atmosfeer en hoeveel koolstof er door verbranding van fossiele brandstoffen en de
industrie weer vrijkomt. Op dinsdag 26
november publiceerde het onderzoeksteam de CarbonTracker in Proceedings of
the National Academy of Science (PNAS).
De eerste resultaten laten zien dat NoordAmerika netto gezien een producent is
van CO2. De afgelopen jaren stootte het
werelddeel met de verbranding van fossiele brandstoffen en de grootschalige cementindustrie 1850 miljoen ton CO2 per
jaar uit. Planten legden hier met fotosynthese een derde van vast (650 miljoen
ton).
Het is volgens de onderzoekers voor het
eerst dat de stromingen van koolstof tussen de planten, bodems, oceanen en atmosfeer per werelddeel zo precies in
kaart zijn gebracht. CarbonTracker is al-

Eu
int
el
de
pa
da
vo
ste
Da

Wageningers werken mee aan een model dat in kaart brengt hoeveel koolstof in een werelddeel wordt uitgestoten door onder
meer de industrie, en hoeveel er wordt vastgelegd. / foto GA
leen nog op Noord-Amerika losgelaten,
maar de verwachting is dat met dit model
ook andere continenten volgend jaar
meer inzicht krijgen in hun bijdrage aan
de CO2-uitstoot. Dan kunnen alle landen

GALICISCHE BOER INZETTEN
BIJ DUURZAAM LANDGEBRUIK
Als vierjarige bezocht Lola Domínguez
García voor het eerst het dorp in Galicië
waar haar ouders vandaan kwamen. Ze
zag in 1975 oude gerimpelde mensen
die het gras met de zeis maaiden en
elkaar hielpen het hooi met gavel, vork
en houten karren in de opslagplaatsen te
krijgen. De mest van de koeien werd
zorgvuldig bewaard om in het voorjaar
over het land te kunnen verspreiden.
Domínguez García promoveert deze week
op de veranderingen die zich de afgelopen dertig jaar hebben voorgedaan in de
manier waarop in het dorp van haar grootouders geboerd wordt.
Als economiestudent in Spanje kwam ze
er achter dat economische modellen niet
toepasbaar zijn op de werkelijkheid van
de landbouw. De boer laat zich niet leiden
door de maximalisatie van het netto inkomen, schrijft ze in haar proefschrift The
way you do, it matters. Boeren laten hun
beslissingen mede bepalen door de gemeenschap waarin ze leven. Tegelijkertijd
leggen de markt en de politiek regelmatig
beperkingen op, die van invloed zijn op de
opbrengsten.

En toch: ondanks het lage inkomen overleven veel boerenbedrijven, ook in GaliciÎ.
Domínguez García stelt nu vast dat de
manier van overleven is veranderd. In de
streek is sprake van toenemende intensivering en specialisatie. Het aantal bedrijven neemt af en ook het areaal bruikbare
landbouwgrond vermindert. Volgens de
onderzoekster leidt dat tot stijgende kosten en afnemende opbrengsten en dus
een lager inkomen. Wat de onderzoekster
opvalt is dat een deel van de aanwezige
natuurlijke hulpbronnen in verval raakt en
niet meer gebruikt wordt.
Die lokale natuurlijke hulpbronnen moeten volgens de onderzoeker weer in gebruik genomen worden. Boeren nemen
niet alleen deel aan het economische proces, zij kunnen ook werken aan ecologisch en sociaal duurzaam landgebruik,
concludeert ze. Daar moet meer rekening
mee worden gehouden. / JB
Lola Domínguez García promoveert op 30
november bij prof. Jan Douwe van der
Ploeg, hoogleraar Transitieprocessen in
Europa.

ook zien wat het effect is van maatregelen die zijn genomen om de uitstoot van
koolstofdioxide te verminderen. De onderzoekers willen het programma nog uitbreiden met andere broeikasgassen, zoals

methaan. De simulatiebeelden voor
Noord-Amerika zijn op internet te zien via
carbontracker.noaa.gov. / LH

WAGENINGEN ONDERZOEKT
SONJA BAKKERDIEET
De afdeling Humane voeding begint deze
week aan een vergelijkend onderzoek
naar verschillende afslankdiëten. De
onderzoekers gaan de effecten
vergelijken van het Lady Linedieet, het
Sonja Bakkerdieet en een afslankdieet
dat helemaal beantwoordt aan de
Richtlijnen goede voeding.
‘We willen graag meer weten over commerciële en andere diëten waarmee veel
mensen proberen af te slanken’, vertelt
dr. Jeanne de Vries. ‘We willen weten welk
dieetconcept in de praktijk het beste
werkt.’ Het dieet van Sonja Bakker is vooral een streng dieet. De grote kracht is de
duidelijkheid waarmee Sonja Bakker haar
dieet heeft opgeschreven, en de herkenbare levensmiddelen waaruit het bestaat.
‘We hebben als onderzoekers geen contact met Sonja Bakker’, zegt De Vries.
‘Maar een student van ons heeft haar wel
verteld wat we hier aan het doen zijn.’
Het Lady Linedieet is minder rigoureus
dan dat van Sonja Bakker. Lady Line is bovendien meer dan een dieet. ‘Lady Line is
een bedrijf’, zegt De Vries. ‘Het biedt behalve een dieet ook een trainingspro-

gramma aan. Lady Line is overigens failliet, maar we mogen de faciliteiten gebruiken.’
De Vries en haar collega’s willen de vijftig
deelnemers acht maanden laten afvallen,
en ze een jaar na hun dieet nog eens opzoeken. ‘Afvallen op een tijdelijk dieet lukt
bijna altijd’, zegt De Vries. ‘Maar het vasthouden van het streefgewicht is niet zo
eenvoudig. We zijn benieuwd in hoeverre
onze deelnemers daarin slagen.’ / WK
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer
nieuws op de site
'News and Events'
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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‘Projectontwikkelaars
durven nieuwe,
gescheiden rioolsystemen niet aan’

CULTUUR IS
HINDERNIS BIJ
EUROPESE
PROJECTEN
Europese organisaties die samenwerken in
interregionale projecten (Interreg) kennen
elkaars culturele achtergrond niet. Ze
denken aanvankelijk dat de buitenlandse
partners hetzelfde denken als zij, en
daardoor duurt het vaak drie tot vier jaar
voordat ze elkaars aanpak begrijpen. Dat
stellen drs. Roel During en drs. Rosalie van
Dam van Alterra.
De onderzoekers analyseerden samen met
Europese collega’s de rol van cultuur in twintig Interreg-projecten. Het doel van het project is om de omgang met cultuurverschillen
in de projecten te verbeteren.
Zo kregen verschillende Noord-Europese
partners in een landschapsproject een inhoudelijk conflict zonder dat ze begrepen
waarom. De term ‘landschap’ was bekend in
de Nederlandse, Engelse, Deense en Noorse taal, maar ieder land bleek er een eigen
betekenis aan te geven. Het onbegrip kwam
aan het licht tussen de Noren en de Nederlanders toen de laatsten voorstelden landbouwgrond om te zetten in bos, want in
Noorwegen is ‘landschap’ alles behalve bos.
‘De deelnemers ontdekten pas na een jaar
dat de betekenis van ‘landschap’ sterk uiteen liep in hun landen’, zegt Van Dam.
In een ander project kregen Duitse en Poolse planologen, die kennis over ruimtelijke
planning wilden uitwisselen, te maken met
wederzijds onbegrip. De Duitse partner beschouwde de planontwikkeling van een regio als een openbare wetenschappelijke
exercitie, die vrijelijk aan het publiek ter beschikking werd gesteld. Maar in Polen is een
ruimtelijk plan een politieke kwestie waar de
overheid over gaat. De Poolse partner kon
daarom geen inrichtingsschetsen ter beschikking stellen aan de Duitse partner, en
mocht geen uitspraken doen over het plan.
Dit belemmerde de uitwisseling.
Taal is het grootste probleem bij Europese
samenwerking, stellen veel deelnemers van
de Interrreg-projecten. Volgens During is
echter niet taal, maar het culturele onbegrip
het grootste probleem. ‘In Nederlandse
ogen ben je bijvoorbeeld een goede partner
als je goede stukken produceert, wij produceren veel papier. In andere landen wil men
bijvoorbeeld in overleg of onderhandeling
een project tot een succes maken. Daarbij
moet je dan conflicten aangaan en oplossen, maar daar houden wij Nederlanders
niet zo van. Weer andere landen zeggen:
vertel maar wat ik moet doen.’
During wil dat de deelnemers zich veel meer
bewust worden van de culturele verschillen,
zodat ze eerder van elkaar kunnen leren.
‘De afgelopen jaren zijn er 6500 projecten
geweest die al gauw een paar ton elk kostten. Als je niet van hun ervaringen leert,
blijft het rendement van de samenwerking
laag.’ / AS

INSPRAAK OVER MILIEUVRIENDELIJKE WC
Er zijn best technologieën om ons riool
milieuvriendelijker te maken. Maar ze
worden niet toegepast als de toekomstige
bewoners niet meepraten over de afvoer
van hun poep en plas uit hun huis. Want
dan durven projectontwikkelaars nieuwe
systemen niet aan.
Het onderzoek van milieusocioloog
dr. Dries Hegger haalde twee jaar geleden
al de Telegraaf toen in het Wb, de voorganger van Resource, stond dat de leerstoelgroep Milieubeleid onderzoek deed
naar ‘het nieuwe plassen’. Dat is plassen
in een wc waarin de urine gescheiden opgevangen wordt van de ontlasting. Vooral
in ziekenhuizen is dat milieuvriendelijker,
want veel urine bevat daar resten van medicijnen.
Hegger, die dinsdag 27 november promoveerde, onderzocht diverse projecten
waarin geëxperimenteerd wordt met de

gescheiden afvoer van poep en plas. Alle
afvalwater mengen en het afvalwater zuiveren in een waterzuiveringsinstallatie –
zoals in een gewoon riool gebeurt – is
niet erg duurzaam en kost veel geld. Een
alternatief is het apart houden van het afvalwater van de wc en het douche- en afwaswater. Dat gebeurt bijvoorbeeld in een
woonwijk in Sneek. De lozingen van toiletten worden daar naar een lokale kleine
zuiveringsinstallatie gesluisd waar het
anaeroob wordt gezuiverd – een plan van
Wageningse milieutechnologen van de
groep van prof. Gatze Lettinga, oud-hoogleraar Milieutechnologie. Probleem van
deze aanpak is volgens Hegger dat experts het initiatief nemen en de toekomstige bewoners er niet bij betrokken zijn.
Daardoor hebben sommige projectontwikkelaars en gemeenten er geen vertrouwen in. Dat bleek ook bij de nieuwbouwplannen voor de wijk Rustenburg in Wage-

ningen, waar hetzelfde plan eerst werd
geprobeerd. Daar dacht de ontwikkelaar
dat de nieuwe technologie, met inzameling van afvalwater via een vacuümtoilet
dat maar een liter water per spoeling gebruikt, toekomstige huizenkopers zou afschrikken. Hegger: ‘Als burgers geen rol
hebben in zo’n door experts aangedreven
project, dan ontstaat er een soort spookgebruiker. De toekomstige bewoners krijgen een stem zonder dat duidelijk is wat
ze echt vinden.’ Beter is het volgens Hegger om bewoners mee te laten praten
over de afvoer van hun afvalwater bij het
ontwerpen van hun huis. / JT
Dries Hegger promoveerde op 27 november bij prof. Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid en prof. Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid van duurzame leefstijlen en consumptiepatronen.

Een schol van minder dan 27 centimeter mag niet naar de visafslag, maar moet terug in zee. / foto BdG

VISSERIJ FORCEERT EVOLUTIE
De druk van de intensieve visserij is zo
groot dat vissoorten zich versneld
genetisch aanpassen in hun gedrag en
groei. Om te voorkomen dat vissen
voorgoed veranderen, moet de visserij
het beleid veranderen, stelt een
internationaal onderzoeksteam in een
publicatie in Science van 23 november.
De visserij selecteert op grootte. Tong
mag bijvoorbeeld niet kleiner zijn dan 24
centimeter, en schol moet minimaal 27
centimeter lang zijn. Deze visregels zijn
decennialang gehanteerd. Vissoorten
hebben hierdoor een genetische verandering ondergaan, concluderen dertien Europese visonderzoeksinstituten, waaronder Wageningen Imares. Ze groeien tra-

ger, zijn eerder geslachtsrijp, worden minder groot en spannen zich meer in om
zich voort te planten.
Onderzoekers van Imares vermoedden
vijftien jaar geleden al dat de visserijdruk
zou leiden tot genetische veranderingen
in de schol. Maar één studie naar één vissoort was onvoldoende om te bewijzen
dat de veranderingen in gedrag en groei
via overerving aan de volgende generaties
werden overgedragen. Imaresonderzoeker Adriaan Rijnsdorp: ‘Nu twintig andere
studies naar verschillende vissoorten en
populaties dezelfde verandering aantonen, lijkt het niet anders te kunnen zijn
dan dat de visserij de evolutie versneld inzet.’
Het onomstotelijke bewijs hopen de on-

derzoekers over een paar jaar te kunnen
geven. ‘De komende drie jaar gaan we het
DNA van de gehoorsteentjes van vissen
vergelijken om te zien of er daadwerkelijk
genetische verschillen zijn tussen vissen
die in de jaren vijftig leefden en die van
nu’, zegt Rijnsdorp.
Vissers moeten nu al rekening gaan houden met mogelijk onomkeerbare effecten,
zeggen de onderzoekers, voor het te laat
is. Bijvoorbeeld door de grote vissen in de
zee te laten zwemmen. ‘Modellen geven
aan dat de weg terug vele malen langzamer gaat. We moeten daarom alles op alles zetten om de genen van de grote vissen te beschermen, zodat zij de grote jonkies van de toekomst kunnen voortbrengen.’ / LH
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‘Twintig gewassen zorgen voor meer dan negentig procent van ons eten.’ Bert Visser,
hoofd van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, maakt zich zorgen over
de biodiversiteit in de landbouw. Genenbanken en een ‘ark van Noach’ op Spitsbergen
bieden uitkomst, maar Visser denkt dat ook boeren en liefhebbers een rol kunnen
spelen in de bescherming van ons levende culturele erfgoed.

door GERT VAN MAANEN, foto BART DE GOUW

M

edewerkers van het Centrum voor
Genetische Bronnen Nederland
(CGN) in Wageningen zijn deze
maand begonnen in hun vriezers
de zaden bij elkaar te zoeken die
een plaatsje krijgen in de agrarische ‘ark van Noach’, een opslagbunker op de afgelegen Noorse eilandengroep Spitsbergen. De Svalbard Global Seed Vault, betaald door
de Noorse overheid, wordt in februari geopend in aanwezigheid van veel hoogwaardigheidsbekleders en dr.
Bert Visser, hoofd van de Nederlandse genenbank.
In de doomsday-kluis worden, achter drie meter dikke
betonnen muren en drukbestendige deuren, de zaden
van twee miljoen gewassen samengebracht. Als door
een wereldwijde ramp in alle andere genenbanken de
vriezers uitvallen, blijft de bunker door de permafrost
op Spitsbergen nog koud genoeg om de kiemkrachtige
zaden te leveren waarmee weer snel voedsel kan worden verbouwd.
‘Een mondiale back-up van ons cultureel erfgoed’, zo
noemt Visser het. Hij is zelf, voor één dag in de week,
medewerker van de Global Crop Diversity Trust die dit
project coördineert. ‘Het is publicitair een paradepaardje, maar minstens net zo belangrijk is het initiatief van de organisatie om 260 miljoen dollar los te
peuteren om het voortbestaan van alle unieke collecties in de genenbanken veilig te stellen. Dat zijn de echte groene goudmijnen, die in veel landen en internationale onderzoekinstellingen tot nu toe echter met moeite het hoofd boven water wisten te houden.’
Afgelopen zomer is Visser gekozen tot voorzitter van de
Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture van wereldvoedselorganisatie FAO in Rome. Hij
zet zich graag in voor meer internationale samenwerking en afstemming omdat die volgens hem nodig is
om genetische bronnen voor de toekomst veilig te stellen.
‘Het grootste probleem rond agrarische biodiversiteit is
genetische erosie’, zegt Visser. ‘Een term die bedacht is
door veredelaars terwijl ze zelf meteen ook de veroorzakers van het probleem zijn. Voor de Groene revolutie
stonden er wereldwijd nog zo’n twintig tot dertigduizend rijstrassen op het veld. Nu zijn dat er waarschijnlijk zo’n honderd, meestal zeer productieve rassen.’
Ontwikkelingslanden hebben volgens Visser tot op zekere hoogte een punt als ze stellen dat de inkomsten
die met genetische bronnen worden verkregen niet eerlijk verdeeld zijn. ‘Er wordt wel eens geroepen: jullie
hebben eerst onze zaden geroofd, veredelen en patenteren ze, en dan moeten wij ze voor veel geld weer terugkopen.’ Toch is het nog niet zo eenvoudig om aan te
geven aan wie een genetische bron toebehoort.
‘Komt het Bintje uit Friesland of Peru en de Barnevelder kip uit Gelderland of Zuidoost-Azie?’ Visser stelt de
vraag en erkent meteen dat het antwoord niet te geven
is. ‘Toen we tienduizend jaar geleden zijn begonnen
ons te ontwikkelen van jagers en verzamelaars tot boe-

ren, zijn we gaan spelen met de biodiversiteit. Het is
daarmee een deel geworden van ons cultureel erfgoed.
In Europa hebben we veel te danken aan de zogeheten
Vruchtbare Halve Maan, de regio van Irak tot Palestina,
waar veel van onze granen, groenten en landbouwhuisdieren hun oorsprong vinden’, aldus Visser.
Gewassen en huisdieren zijn echter al sinds mensenheugenis onderdeel van een levendige handel en zijn
daardoor tot in alle uithoeken van de wereld verspreid
geraakt. Visser: ‘Als er iets multicultureel is, dan is het
wel eten. Je kunt je de Indonesische keuken niet voorstellen zonder pepers, maar die komen oorspronkelijk
uit Latijns-Amerika. Nederlanders kunnen zich ook lastig inbeelden dat we het hier in de Middeleeuwen zonder aardappels moesten doen. Aardappels lijken zo’n
oer-Hollands gerecht. Ze komen echter uit het Andesgebergte van Peru.’ En ook tulpen en koeien zijn immigranten.
Er zijn nog vaak verhitte discussies over het eigenaarschap van agrarische biodiversiteit. ‘In het verleden
ging het inzamelen van zaden of ander uitgangsmateriaal vaak op z’n janboerenfluitjes. Je rustte een wetenschappelijke expeditie uit om materiaal in te zamelen,
vroeg toestemming bij de autoriteiten en daarna gingen de zaden gewoon op transport naar Nederland’, aldus Visser. Nog in 1999 kreeg het CGN toestemming
van het landbouwministerie van Peru om aardappelzaad in te zamelen. Maar de zaden van de verzamelmissie liggen nog steeds in Peru omdat het ministerie
van milieu ging dwarsliggen. ‘Er wordt gelukkig wel
goed voor gezorgd. Het ligt in de vriezer bij het International Potato Center, vlak bij de hoofdstad Lima.’

Belangrijkste gewassen en landbouwhuisdieren
van het CGN met het aantal herkomsten of rassen
Aardappel
Appel
Aubergine
Peulvruchten
Gerst
Tarwe
Grassen/klavers
Haver
Komkommer
Kool(achtigen)
Maïs
Peper

1950
130
481
1803
3458
5551
641
536
948
1750
488
978

Sla
Spinazie
Tomaat
Ui / Knoflook
Vlas
Bomen
Runderen
Schapen
Paarden
Varkens
Kippen

2571
388
1137
370
947
50
8
6
4
15
6

schappen van het materiaal. Een collectie is waardeloos als je er geen informatie over hebt.’
Dat is de belangrijkste reden waarom de Wageningse
genenbank zich beperkt tot een twintigtal gewassen en
tot zo’n veertig typisch Nederlandse rassen van landbouwhuisdieren (zie tabel). ‘Echt wereldleider zijn we
bijvoorbeeld in sla, en bij de aardappel hebben we ons
gespecialiseerd in wilde verwanten, die vaak interessante ziekteresistenties hebben. We letten vooral op
de lange termijn. Kijk maar naar de komende klimaatverandering. Eigenlijk weet je nu nog niet welke aardappel je over vijftig jaar nodig hebt. Je moet niet te
smal verzamelen’, aldus Visser.
Een trend die Visser graag wil bevorderen is het betrekken van liefhebbers van zeldzame huisdieren en vergeten groenten bij het onderzoek. Op die manier kan het
SPERMA IN STIKSTOF
culturele erfgoed ook echt levend worden gehouden.
Het bewaren van zaden van gewassen en sperma van
‘Soms verbazen mensen zich erover dat de Nederlandlandbouwhuisdieren is een van de wettelijke onderse genenbank geen tulpen in haar verzameling heeft.
zoekstaken van het CGN. De zadencollectie in WageDaar is een heel goede verklaring voor. In het Noordningen omvat 22 duizend herkomsten – accessies in
Hollandse Limmen onderhoudt een groep vrijwilligers
vakjargon – en in Lelystad worden zo’n 80 duizend do- een prachtige tulpenverzameling in de Hortus Bulboses sperma bewaard van traditionele Nederlandse vee- rum, waar veel bezoekers op af komen. Ook voor aprassen. Om de kiemkracht zo lang mogelijk te garande- pels – die wij gekscherend vanwege de aaibaarheid
ren zitten de zaden in vriesruimten, terwijl het sperma
wel de dieren onder de gewassen noemen – bestaan
is opgeslagen in rietjes die in vloeibare stikstof worden veel liefhebbers die met veel enthousiasme allerlei oubewaard. Daarnaast heeft het centrum een levende
de rassen in stand houden en daar tentoonstellingen
appelbomencollectie in Randwijk en draagt het bij aan over houden. Zo weten ze een breder publiek te betrekeen levende genenbank van zo’n vijftig inheemse boken bij agrarische biodiversiteit’, aldus Visser.
men en struiken van Staatsbosbeheer. De collecties
Het CGN speelt hier op in door fok- en teeltvereniginzijn publiek. Alle onderzoekers, kwekers, fokkers en an- gen te adviseren en publieksfolders uit te brengen met
dere belangstellenden kunnen een beroep doen op het titels als Vergeten groenten of De kip. Naast hobbydieruitgangsmateriaal.
houders die met veel enthousiasme rassen van oudDe rol van genenbanken is volgens Visser sterk aan het Hollandse landhoenders als de Groninger Meeuw of de
veranderen. ‘Van oudsher lag de nadruk vooral op het
Assendelfter in stand houden, vindt Visser ook medeverzamelen, op de collectie volledig maken. Die ambistanders in de Slow Food-beweging. Die prijzen het bijtie staat al lang niet meer centraal. We willen geen
na uitgestorven Chaams hoen als delicatesse en vallen
postzegelverzamelaars zijn. We bewaren alleen materi- ook voor ouderwetse groenten als de pastinaak en kieaal waarvan we denken dat het in de toekomst een
vitsbonen. Visser: ‘Over smaak valt natuurlijk te twisfunctie kan hebben. We gooien ook dingen weg of stop- ten, maar ik vind het prachtig omdat het helpt ons culpen ze bij elkaar. En verder onderzoeken we de eigentureel erfgoed ook echt levend te houden.’ <
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In de voedingswetenschap is cholesterol een afgesloten hoofdstuk. Toch weten we er
op een fundamenteel niveau nog maar weinig over. Bovendien zet een groeiende
groep consumenten vraagtekens bij de conventionele wijsheden over de gevaren van
cholesterol.

door WILLEM KOERT, illustratie DEUTSCHES HYGIENE-MUSEUM DRESDEN

M

oleculair voedingswetenschapper
dr. Sander Kersten van de afdeling Humane voeding vindt het
zonde. Subsidiegevers schuiven
voorstellen voor onderzoek naar
de mechanismen achter de gezondheideffecten van cholesterol
ongeïnteresseerd terzijde. ‘We snappen nog zo weinig’,
zegt Kersten. ‘Zo begrijpen we nog steeds niet waarom
verzadigde vetten slecht zijn voor het cholesterol, en de
onverzadigde vetzuren in plantaardige producten juist
goed. We begrijpen ook niet waarom de transvetzuren,
die de voedingsindustrie nog wel eens gebruikt in kanten-klare producten, juist zo slecht zijn. Jammer dat we
die kennis nooit zullen krijgen.’
Meer fundamentele kennis over cholesterol zou op dit
moment welkom zijn. In populaire tijdschriften en op internet hebben dieetgoeroes de aanval op de ‘cholesterolmythe’ al ingezet. Cholesterol gevaarlijk? Welnee.
Cholesterol is juist gezond, zeggen de zelfbenoemde
experts. Cholesterol beschermt het lichaam tegen
aderverkalking, infecties en misschien zelfs kanker.
Anders dan de gevestigde medische orde vertelt, zou
het mijden van cholesterolrijke levensmiddelen zoals
eieren en vlees uitermate ongezond zijn.

LDL vervoert cholesterol naar de weefsels toe. Cellen
in de vaatwanden nemen het op, sterven, en zetten het
vetachtige cholesterol als een plaque af aan de binnenkant van de vaten, waardoor die geleidelijk dichtslibben. HDL werkt andersom. Het brengt cholesterol van
de weefsels naar de lever, het orgaan dat cholesterol
omzet in gal en loost in het darmkanaal.
Omdat door het eten van cholesterol zowel HDL als LDL
toenemen, is een dieet met veel vlees en eieren ‘dus’
niet ongezond, aldus de cholesterolsceptici. Een verleidelijke theorie, maar studies hebben aangetoond dat
hij niet opgaat. Het effect van het cholesterol uit eieren
op het LDL is sterker dan het effect op het HDL.
Twintig, dertig jaar geleden was cholesterol een heet
hangijzer in de voedingswetenschap, vertelt prof. Daan
Kromhout van Humane Voeding. ‘Er waren felle discussies over hoe gevaarlijk cholesterol nu eigenlijk was. In
kankerpatiënten vonden onderzoekers bijvoorbeeld
een lage cholesterolspiegel. Dat leidde tot de hypothese dat een hoog cholesterolgehalte beschermt tegen
kanker. In de jaren tachtig werd die hypothese weerlegd. Kankerpatiënten verliezen gewicht, en gewichtsverlies verlaagt de cholesterolspiegel. Een laag cholesterolgehalte is niet de oorzaak, maar het gevolg van
kanker, is de huidige consensus.’
Desondanks spookt het idee dat cholesterol beschermt
QUERULANT
tegen kanker nog steeds rond in het kamp van de afBoegbeeld van de pro-cholesterolbeweging is de
slankers die brood, rijst en andere koolhydraatrijke leZweed Uffe Ravnskov, die de medische tijdschriften al
vensmiddelen hebben afgezworen, en hun ideale lijarenlang bestookt met brieven en artikelen die de
chaam willen verwezenlijken met een dieet dat vooral
‘cholesterolmythe’ onderuit halen. Voor wetenschapdierlijke eiwitten en vetten bevat.
pers is Ravnskov een obscure querulant, maar het inOver de gezondheidseffecten van zo’n dieet op de korternet heeft van hem een profeet gemaakt. Ravnskov
te termijn maakt Kromhout zich weinig zorgen. ‘Als je
is de oprichter van The International Network of Choles- afvalt daalt je LDL en stijgt de HDL. Dat is een bescherterol Skeptics, dat kwistig strooit met pamfletten tegen mend effect. Daarnaast is cholesterol maar één van de
de mythe die zou zijn bedacht door voedingsconcerns
risicofactoren voor het krijgen van een hartaanval. Je
en producenten van cholesterolverlagende medicijnen. ziet bijvoorbeeld dat de Masai in Afrika weinig hart- en
Webgroepen, geformeerd rond koolhydraatarme afvaatziekten kennen, ook al krijgen ze via hun dieet van
slankdiëten, voeren het werk van de Ravnskov en de
bijna uitsluitend bloed en melk veel cholesterol binnen.
zijnen aan als bewijs dat je dagelijks prima een dozijn
Maar Masai zijn erg slank, hebben veel lichaamsbeweeieren kunt eten.
ging en hebben veel last van infecties. Die factoren zorEpidemiologische studies vertellen iets anders. In
gen voor een laag cholesterol.’
2001 publiceerde dr. Rianne Weggemans, toen verbon- In 2006 publiceerde het Kwaliteitsinstituut voor de Geden aan de afdeling Humane voeding en nu werkzaam zondheidszorg CBO het rapport Cardiovasculair Risicobij de Gezondheidsraad, een meta-analyse in de Ameri- management. De samenstellers, onder wie Kromhout,
can Journal of Clinical Nutrition waarin de onderzoeker wogen alle bekende risicofactoren voor hart- en vaatde gegevens uit 24 epidemiologische onderzoeken
ziekten. ‘Die afweging valt nu anders uit dan twintig,
naar het effect van eieren had samengevoegd en opdertig jaar geleden’, erkent de epidemioloog. ‘Toen
nieuw had geanalyseerd. ‘Daaruit bleek dat als je elke
hebben voedingswetenschappers cholesterol teveel
dag een ei eet, je kans op een hartaanval met iets meer als de enige bad guy afgeschilderd, en te weinig oog gedan twee procent stijgt’, zegt Weggemans, die overihad voor al andere factoren zoals de inname van goegens op eigen titel spreekt. ‘Eet je elke dag twee eieren, de en slechte vetten, lichaamsvet en beweging. Maar
dan neemt je kans met iets meer dan vier procent toe.’ de strekking van die boodschap staat nog steeds overBoosdoener is het eigeel. Een eierdooier bevat tweeeind. Hoe lager je LDL en hoe hoger je HDL, des te gehonderd milligram cholesterol. Met elke extra hoeveel- ringer is je kans op een hartinfarct. Bovendien weten
heid cholesterol die je via je voeding binnenkrijgt
we nu ook dat de inname van verzadigd vet en transvet
neemt in het lichaam de concentratie van het ‘slechte
een sterkere negatieve invloed op de cholesterolspiecholesterol’ LDL en het ‘goede cholesterol’ HDL toe.
gel heeft dan de hoeveelheid cholesterol in je voeding.

De cholesterolspiegel van de gemiddelde Nederlander
is de afgelopen jaren gedaald. Dat komt doordat we
meer magere zuivel en mager vlees, en minder harde
margarines zijn gaan eten.’
Het lijkt een uitgemaakte zaak. LDL is fout, HDL is
goed. Maar nieuwe inzichten – uit de farmacie, niet uit
de voeding – maken duidelijk dat we nog lang niet alles
over cholesterol weten. ‘Farmaconcerns verdienen miljoenen met statines en doen daar veel onderzoek
naar’, zegt dr. Sander Kersten van Humane voeding.
‘Statines zijn medicijnen die de lever meer receptoren
voor LDL laten aanmaken. Daardoor neemt de lever
meer van het slechte cholesterol op. Statines werken
zo goed dat hart- en vaatziekten in steeds meer landen
niet langer de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Bijna alle Amerikaanse cardiologen gebruiken statines, ook
als hun cholesterolspiegel netjes binnen de marges is.’
POLYPIL
Het succes van de statines lokt wereldwijd ethische
discussies uit. Als een onnatuurlijk lage LDL-spiegel
nou gezond is, zouden we dan niet allemaal standaard
statines moeten slikken? In elk westers land zijn er wel
voorstanders van een ‘polypil’, een combinatie van statines en bloedverdunners die iedereen boven de vijftig
bescherming zou bieden tegen hartaanvallen.
Niet alleen het succes van de statines bevestigt wat de
voedingswetenschap over LDL heeft ontdekt. Het genetisch onderzoek doet dat ook. In 2006 publiceerden
onderzoekers van het Amerikaanse Howard Hughes
Medical Institute dat ze hadden ontdekt dat sommige
mensen in het gen PCSK9 een mutatie hebben, waardoor hun LDL tientallen procenten lager is dan normaal. Dragers van de mutatie hebben de helft tot negentig procent minder kans op hart- en vaatziekten
dan de rest van de bevolking.
Minder eenduidig zijn de nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van ‘het goede cholesterol’ HDL. Onderzoek van
de farmaceutische ondernemingen lijkt juist te ontkrachten wat de voedingswetenschap over HDL heeft
geleerd. ‘Pfizer heeft achthonderd miljoen dollar geïnvesteerd in torcetrapib, een medicijn dat de concentratie HDL in het bloed verhoogt’, zegt Kersten. ‘Dat zou
dus je kans op een hartaanval verder moeten verlagen.
Maar Pfizer heeft de trials moeten afbreken toen bleek
dat het medicijn de kans op hart- en vaatziekten juist
verhoogt.’
Het is niet duidelijk wat deze mislukking precies betekent. Torcetrapib remt het enzym cholesteryl ester
transfer protein of CETP. Dat enzym zorgt ervoor dat
het HDL cholesterol overdraagt aan het LDL. ‘Misschien is die overdracht belangrijker dan we altijd hebben gedacht’, zegt Kersten. ‘Misschien is het specifiek
dit middel dat slecht is voor het hart, en werken andere
CETP-remmers wel. Of misschien moeten we gewoon
erkennen dat we het volledige verhaal van cholesterol
nog steeds niet kennen.’ <
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IN BEELD
avontuurlijke mensen die veel woonruimte willen voor
weinig geld en die niet te beroerd zijn om zelf een
waterleiding te improviseren of de afwas te doen in een
oud scheikundelokaal. De twee bewoners van het Jan
Kopshuis, de voormalige universiteitsbibliotheek,
verplaatsen zich door hun riante optrekje met een step.

U

P

ANTIKRAAK/ foto’s MARTIJN WETERINGS
Wageningen UR laat vanwege de verhuizing naar de
nieuwe campus nogal wat lege panden achter in de
stad, en ook de vertrokken hogeschool Diedenoort en
scholengemeenschap Pantarijn hebben gebouwen
afgedankt. Vastgoedbeheerders verhuren de panden
tijdelijk aan antikrakers. Kansen genoeg dus voor

O

Op de schoolborden van de Hucht – ooit gebruikt voor
colleges landschapsarchitectuur – houden de
kraakwachten nu dartscores bij. De lampen uit de oude
doka van de landinrichters doen het goed als rood
sfeerlicht in hun tijdelijke woonkamer. / LdK
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
PLETHYSMOGRAAF LEIDT TOT STIEKEM GEDOE EN CHANTAGE
Jarenlang werkte Bert Gundlach bij de
afdeling Humane voeding aan een
apparaat dat op een makkelijke manier
het vetpercentage van mensen kan
bepalen. Even zag het er naar uit dat het
Wageningse apparaat, dat Gundlach
plethysmograaf doopte, zou doorbreken.
Het liep anders.

e

De plethysmograaf kan in enkele minuten iemands vetpercentage meten. / foto Bert Gundlach

‘Kijken dus’, schrijft Resourcevoorganger
Wagenings Hogeschoolblad (WHB) op 29
november 1985. ‘Op 10 december acht
uur, Nederland 1.’ Want dan besteedt het
populair-wetenschappelijke programma
Horizon aandacht aan de door Wageningse technici ontwikkelde plethysmograaf.
Van buiten ziet het apparaat eruit als een
rechtopstaande sarcofaag. Je neemt erin
plaats, de deur sluit zich en vervolgens
berekent het ding in enkele minuten je
vetpercentage.
Het is niet voor de eerste keer dat Gundlachs plethysmograaf op de buis komt.
Eerder verscheen de machine in Wondere
Wereld, de wetenschapsshow van Chriet
Titulaer, herinnert de inmiddels gepensioneerde Gundlach zich. ‘In alle uitzendingen van Titulaer verscheen een robotje. In
de uitzending over de plethysmograaf maten we het vetpercentage van dat ding.
Wetenschappelijk onzinnig natuurlijk,
maar het eindresultaat was amusant.’
De reden dat het WHB aandacht aan de
uitzending besteedt heeft alles te maken

met de mislukte pogingen van prof. Jo
Hautvast, die dan nog de scepter over de
afdeling Humane voeding zwaait, om de
uitzending te verbieden. De redactie van
het hogeschoolblad heeft moeite om het
te geloven. ‘Hautvast die niet op de televisie wil?’ Maar toch is het waar. De uitzending is achter de rug van Hautvast om geregeld door de wetenschapsvoorlichters
van de universiteit. Het stiekeme gedoe
zou zijn geboren uit nood. Hautvast voorkwam al eerder dat de plethysmograaf in
Madrid tentoongesteld werd. Ook het verschijnen van de plethysmograaf in de
show van Chriet Titulaer kwam tot stand
door manoeuvres van de wetenschapsvoorlichters achter de rug van Hautvast
om.
Als de hoogleraar ter ore komt dat een camerateam van de NOS het Biotechnion is
binnengedrongen om de plethysmograaf
te filmen, snelt de hoogleraar naar de
plaats des onheils. Hij verzoekt het team
vriendelijk doch dringend om op te hoepelen.
De regisseur van Horizon weet Hautvast
echter te overreden, willen verhalen die
nog steeds op het Biotechnion de ronde
doen. De regisseur heeft beelden van een
treffen met Hautvast, waarop te zien zou
zijn hoe een slagvaardige Hautvast eigenhandig een camera van de publieke omroep aan diggelen slaat. Als Hautvast de
opnames verbiedt, dreigt de regisseur, zal

hij er persoonlijk voor zorgen dat die beelden nog dezelfde avond in het journaal te
zien zullen zijn. ‘Bluf’, vermoedt Gundlach, die de anekdote ook kent. ‘Maar het
werkte. De uitzending ging door.’
Prof. Hautvast kan zich desgevraagd helemaal niets meer van welke tv-uitzending
dan ook herinneren. ‘Er gaat geen belletje
rinkelen’, zegt de emeritus hoogleraar.
‘Ook niet heel erg zachtjes, nee. Kijk, Bert
Gundlach is een geweldige kerel met gouden vingers. Zijn plethysmograaf is een
geweldig idee. Maar voordat je met zo’n
apparaat in de openbaarheid treedt,
moet je natuurlijk wel zeker weten dat het
werkt. Dat wetenschappelijke bewijs was
er toen niet. Ik kan me voorstellen dat ik
daarom destijds terughoudend was met
publiciteit rondom de plethysmograaf.’
De aflevering van Horizon blijkt de laatste
nagel aan de doodskist van Gundlachs
carrière binnen Humane voeding. ‘Na de
uitzending bestond ik niet meer’, zegt
Gundlach. ‘Ik werd volstrekt genegeerd. Ik
stapte over naar een andere vakgroep.’
In 1995 nam Gundlach afscheid van Wageningen Universiteit. De Wageningse
plethysmograaf was toen al in de vergetelheid geraakt, al lieten andere instrumentbouwers zich volgens de patentliteratuur
gretig inspireren door Gundlachs werk.
De afdeling Humane voeding heeft nog
steeds een plethysmograaf. Van Amerikaanse makelei. / Willem Koert

WERKPLEK
KEES ZUIDBERG
SPERMA KOESTEREN BIJ
196 GRADEN ONDER NUL
Eigenlijk had Kees Zuidberg dierenarts
willen worden. Maar het loopt niet altijd
zoals je plant, zegt de senior onderzoeker
van de afdeling Animal Genetic Resources van het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland (CGN-AnGR).
Een groot deel van zijn tijd werkt Kees
achter zijn bureau in het lab van de Animal Sciences Group in Lelystad. Dat werk
staat vooral ten dienste van waar het eigenlijk om gaat: het bewaren van het dierlijk genetisch materiaal van de Nederlandse veestapel.
Het kan zomaar gebeuren dat Kees op stel
en sprong naar een boer moet om sperma
te vangen van bijvoorbeeld een witrikstier,
een lakenvelder of een brandrode. Hij prepareert het kostbare zaad vervolgens om
het bij een temperatuur van 196 graden
Celsius onder nul te bewaren. ‘Dan blijft
het eeuwig goed’, verzekert hij.
Samen met zijn collega Henk Sulkers be-

heert Kees sperma van hengsten, hanen,
beren, stieren, bokken en rammen. En
sinds kort gaan er ook embryo’s de vrieskist in. ‘Met embryo’s hebben we in geval
van calamiteiten nog de beschikking over
de genetisch volledige dieren.’
Om de schapensoorten die door blauwtong worden bedreigd voor de ondergang
te behoeden, wordt nu ook sperma gewonnen uit de teelballen van geslachte
rammen. Dat blijkt een effectieve methode, vertelt Kees.
Hij houdt zijn kennis niet voor zichzelf.
Met enige regelmaat legt hij in Bhutan of
China – om maar een paar buitenplaatsen te noemen – uit hoe ze er in Lelystad
bijvoorbeeld in geslaagd zijn hanensperma te bewaren. Kees: ‘Het ingevroren
sperma leverde een bevruchtingspercentage op van 86, terwijl vers sperma 94
procent scoort. Op zo’n resultaat zijn wij
best trots.’ / Jan Braakman
foto Guy Ackermans
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Deze week kwam het Human Development Report van de Verenigde
Naties uit met de waarschuwing dat klimaatverandering vooral de
mensen treft die er het minst aan bijgedragen hebben. Droogte,
hitte en onvoorspelbare regenval schaden de landbouw en maken
zeshonderd miljoen meer mensen ondervoed, vooral in Afrika.
Driehonderd miljoen mensen worden bedreigd door overstromingen
en stormen, bijvoorbeeld in Bangladesh. Is het werkelijk zo erg?

LUIDT VN TERECHT NOODKLOK OVER KLIMAAT EN ARMOEDE?
door JORIS TIELENS en LAURIEN HOLTJER
‘Het is wel erg
‘Je kunt minder
gemakkelijk om
gevoelige landbouwalles op de
systemen ontwerpen’
klimaatverandering
te schuiven’

‘Je kan beter
honger en oorlog
aanpakken’

Prof. Pier Vellinga, programmadirecteur
Klimaatverandering aan Wageningen UR
en hoogleraar Milieuwetenschappen en
veranderende aardsystemen aan de VU

‘Integreer het
klimaatdebat in
het denken over
ontwikkeling’

‘Het rapport van de UNDP schrijft nu alles
toe aan de klimaatverandering om het
vuurtje onder ons geweten aan te wakkeren. Maar voedsel- en watertekorten en
ziektes zouden ook voorkomen zonder de
klimaatverandering. De genoemde problemen worden er wel door verzwaard.
Vermoedelijk draagt de klimaatverandering tien á twintig procent bij aan de problemen. Overstromingen zijn echter ook
een grote bedreiging omdat veel mensen
op onhandige plaatsen zijn gaan wonen
en het voedseltekort komt ook door een
oneerlijke verdeling.
Het is dus wel erg gemakkelijk om alles
op de klimaatverandering te schuiven.
Toch vind ik het terecht dat UNDP ons er
gevoelig voor probeert te maken, want de
klimaatverandering wordt voornamelijk
door ons veroorzaakt, terwijl de gevolgen
het grootst zijn voor de mensen in het zuiden. We moeten daarom zeker iets doen,
te beginnen bij de beperking van de uitstoot van broeikasgassen door anders
energie te produceren. Ook moeten we
zorgen dat onze koeien stoppen met het
produceren van grote hoeveelheid methaan, bijvoorbeeld door een ander dieet.
Minder vlees eten draagt ook veel bij. Verder moeten we zorgen dat de mensen in
de bedreigde landen minder kwetsbaar
zijn door een beter watermanagement. Ik
vind ook dat het noorden moet gaan betalen voor de schade in het zuiden door instelling van fondsen die gekoppeld zijn
aan de uitstoot van broeikasgassen.’

Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bert Koenders zei bij de presentatie van het
rapport van de UNDP dat hij de conclusie
deelt dat klimaatverandering en armoede
sterk met elkaar verbonden zijn. Hij zegde
toe dat Nederland in de toekomst haar ontwikkelingsprogramma’s sterk met elkaar
gaat integreren. ‘De bedoeling is dat klimaat- en armoedeagenda’s samengebonden gaan worden en er compromissen komen over het financieren van adaptatiefondsen. De strijd tegen klimaatverandering is
de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
Zelfs belangrijker dan de strijd tegen terrorisme.’

‘De strijd tegen klimaatverandering is de
uitdaging van de eeuw’

Prof. Erwin Bulte, hoogleraar
Ontwikkelingseconomie aan
Wageningen Universiteit
‘Ik ben geen klimaatdeskundige, maar
het probleem is reëel en het morele appèl
terecht. Een groot deel van de kosten van
klimaatverandering komt terecht bij mensen die die kosten moeilijk kunnen dragen en met het probleem zelf weinig van
doen hebben, want in de hoorn van Afrika
of in Bangladesh wordt weinig CO2 uitgestoten.
Maar bij de oplossing die de UNDP aandraagt moet ik wel fronsen. Als je je zorgen maakt om het welzijn van mensen,
dan kan je beter andere problemen aanpakken. Bijvoorbeeld honger of oorlog, die
op korte termijn het halen van de millenniumdoelstellingen in de weg zitten. Het klimaat is wat dat betreft geen prioriteit. Dat
is ook de benadering van de Kopenhagen
consensus van Bjørn Lomborg, die een
prioriteitenlijst opstelde van oplossingen
van wereldproblemen met de goedkoopste oplossing met het meeste effect bovenaan. Dan blijkt bijvoorbeeld investeren
in gezondheidszorg veel meer effect te
hebben dan maatregelen tegen klimaatverandering.
De auteurs van het Human Development
Report hopen denk ik op én én, op ontwikkelingssamenwerking én tegengaan van
klimaatverandering. Maar dat lijkt me niet
de realiteit. De UNDP wil 25 tot 50 miljard
dollar steken in een fonds voor duurzame
energieopwekking in ontwikkelingslanden, wat ten koste zal gaan van fondsen
voor ontwikkelingssamenwerking. En industrielanden moeten volgens het UNDP
in 2050 tachtig procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dat gaat
enorm veel geld kosten en heeft gevolgen
voor de westerse economie en dus ook
voor ontwikkelingslanden. Dan gaat het je
dus om het milieu. Wil je de unprecedented development reversals voorkomen,
dan kan dat goedkoper.’
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Prof. Rudy Rabbinge, universiteitshoogleraar Wageningen Universiteit
‘Mensen die nu al kwetsbaarder zijn, worden het eerst getroffen. Dat is een additioneel argument voor ontwikkelingssamenwerking. Die moet dan gericht ingezet worden op het vergroten van de robuustheid
van landbouwsystemen. Door meer aandacht voor bodemvruchtbaarheid, irrigatie
en het functioneren van lokale en regionale
markten is het heel goed mogelijk om hoogproductieve landbouwsystemen te ontwerpen die minder gevoelig zijn voor droogte en
andere gevolgen van klimaatverandering.’

P

Prof. Thea Hilhorst, hoogleraar
Humanitaire hulp en wederopbouw aan
Wageningen Universiteit
‘Het noorden moet over de brug komen,
want het heeft inderdaad schuld aan de
klimaatverandering. Maar er zitten wel
wat haken en ogen aan het rapport. De
gevolgen van rampen kunnen om verschillende redenen ernstig zijn. Het gaat niet
alleen om de aard van de ramp, maar ook
om de kwetsbaarheid van de bevolking en
de capaciteit van de samenleving om de
gevolgen te beperken. Al die factoren bepalen hoe hard bijvoorbeeld een storm of
een overstroming aankomt. In het klimaatdebat lijken die lessen vergeten te
worden. Een scenario van 320 miljoen
mensen die te maken krijgen met overstromingen is gebaseerd op het aantal
mensen dat woont in gebieden die zouden kunnen overstromen. Mensen in zo’n
gebied passen zich echter aan door een
deel van het jaar elders te wonen. Je moet
de discussie over klimaatverandering dus
integreren in het denken over ontwikkeling. Dat geldt ook voor de uitgaven van rijke landen aan aanpassingen aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Dat
bedrag is nu nog heel laag, maar moet
volgens de UNDP groeien tot 86 miljard
dollar jaarlijks in 2015. Dat is ruim vier
keer meer dan nu wereldwijd aan ontwikkelingssamenwerking wordt uitgegeven.
De ontwikkelingssamenwerking debatteert over de vraag of het zin heeft om zoveel geld in te zetten of dat het juist corruptie en zinloze projecten in de hand
werkt. Als je al zoveel geld bij elkaar
krijgt.’
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

‘Een afgewezen
promovendus dreigde
met zelfmoord’
MISLUKTE PROMOTIES
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Uitstekend dat de problematiek rond promoties wordt aangekaart in Resource (‘Ik
schreef het proefschrift van mijn promovendus’, Resource 11, 15 november). Er
is mijns inziens echt meer aan de hand
dan men wil laten horen. Wij hebben bij
de leerstoelgroep Entomologie denk ik
twintig promoties uiteindelijk niet door laten gaan in verband met kwaliteitsproblemen.
Gelukkig zijn de meeste afkeuringen aan
het begin, maar we hebben helaas ook
een aantal projecten aan het eind van de
rit moeten afkeuren als we er al ontzettend veel tijd in hadden gestoken. De verleiding zou dan inderdaad groot kunnen
zijn om toch door te gaan.
We hadden eens een promovendus die
enkele malen heeft gezegd dat hij zelfmoord zou plegen, omdat wij de zaak niet
door wilden laten gaan. Zijn positie in eigen land zou totaal onmogelijk worden
zonder doctorstitel. Zowel de dagelijkse
begeleider als ik zagen echter geen enkele creativiteit gedurende de eindfase.
Het proefschrift verbeterde na diverse
malen herschrijven niet. Zijn opmerking
was steeds: schrijven jullie het dan op, ik
heb daar geen probleem mee. Dat hebben we uiteraard niet gedaan. We hebben
wel enkele slapenloze nachten gehad,
maar hij heeft het dreigement niet uitgevoerd.
In de artikelen Resource wordt gesproken
over terugbetalen van de promotiebeurs
door de promovendus aan de geldverstrekker. Ook dat hebben we meegemaakt en het kan een enorm probleem
zijn voor de persoon in kwestie. Helaas
wordt die terugbetalingsclausule nooit gemeld aan het begin, als we het hebben
over het niet afgeven van een promotiegarantie, maar altijd pas als het dreigt mis te
gaan. We hebben een tamelijk rijke historie op dit gebied.
Als ik die misgegane promoties aan collega’s meldt, krijg ik nogal eens de reactie:
waarom zo principieel, je kunt toch ‘helpen’? Je loopt zo je begeleidingsbonus
mis. En natuurlijk helpen we ook wel
eens. Als de persoon origineel werk heeft
verricht, maar bijvoorbeeld moeilijkheden
heeft met het Engels, dan springen we bij.
Als hij of zij echter niet creatief en zelfstandig kan werken, doen we dat niet.
Kortom: ik denk dat jullie een zeer heikel
punt hebben aangeroerd.

oProf. Joop van Lenteren, hoogleraar
Entomologie
Meer POST op pagina 16
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V.D.REDACTIE
BONUSNIJD
De gezamenlijke vergadering (GV) van de
universiteit is niet blij dat de raad van bestuur bonussen heeft uitgedeeld voor
goed onderwijs. Deze week schreef de
vergadering een brief met die klacht aan
de raad van bestuur. De GV, het inspraakorgaan met studenten en medewerkers,
vindt dat de bonussen niet eerlijk zijn verdeeld, en bovendien te hoog zijn.
Vorige maand maakte de raad van bestuur bekend dat het één miljoen verdeelde over de leerstoelgroepen met het beste onderwijs. Een kwart van dat geld was
voor de best beoordeelde docenten, driekwart voor de beste vakken. Samen met
de onderwijsbonussen werden ook extraatjes verdeeld onder de dertig beste
onderzoeksgroepen van Wageningen UR.

De GV vindt één miljoen te veel en heeft
vooral kritiek op de studentenenquêtes
waarop de verdeling van de bonussen is
gebaseerd. De enquêtes zijn er om knelpunten te vinden, niet om goede docenten op te sporen. Bovendien denkt de vergadering dat studenten niet in staat zijn
om goed onderwijs te waarderen. Een student weet bijvoorbeeld niet of een cursus
actueel is.
Natuurlijk heeft elk beoordelingssysteem
beperkingen, maar de klachten over de
bonussen zijn wel erg zuur. De raad klaagt
al jaren – terecht – dat onderwijs aan de
universiteit vaak een ondergeschikte rol
speelt ten opzichte van onderzoek. Nu docenten wel in de prijzen vallen, is het weer
niet goed.

Natuurlijk zijn studenten in staat om te
beoordelen of vakken goed gegeven worden of niet. Wie moet je het anders vragen? Het is ook niet zo dat alleen makkelijke vakken in de prijzen vallen. Dat bewijst bijvoorbeeld statisticus Bas Engel,
die tweede op het lijstje staat van best beoordeelde docenten. Dat de universiteit
een half procent van de omzet verdeelt op
basis van de studentenenquêtes is juist
toe te juichen. Zo laat de universiteit zien
dat je niet alleen kunt scoren in Nature
en Science, maar ook voor een collegezaal. / Korné Versluis
De brief van de GV is te vinden op de intranetsite van de medezeggenschapsraden onder public documents.

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
TROTS EN DROEFENIS
Bijna wekelijks verschijnen er universitaire ranglijsten. Lijsten die bij bestuurders,
docenten en universitaire managers voor
trots en droefenis zorgen. Er is trots als de
universiteit 264e staat op de wereldlijst
van de Chinezen, want het betekent dat
de universiteit op de 87e plaats staat van
de beste Europese universiteiten. Dat is
niet niks, want Bologna en Lund staan
niet in je schaduw, laat staan Hasselt en
Heidelberg. De folders en waaiers worden
herdrukt en aan het eind van het jaar krijgen de medewerkers een brief met een
cadeaubon van tien euro waarin ze voor

hun eminente prestaties worden bedankt.
Droefenis heerst er als de universiteit niet
meer op een lijst voorkomt. Maar er is altijd een excuus. De meting was gebaseerd
op verouderde cijfers. De lijstenmakers
hebben er geen rekening mee gehouden
dat de universiteit onlangs de Spinozaprijs, de Nederlandse Nobelprijs, heeft gewonnen. En er is geen rekening met de
omvang van de derde geldstroom gehouden.
Binnen de universiteit speelt de ranglijst
ook een steeds grotere rol. De verkiezing
door studenten van de beste docent

brengt veel vreugde, maar ook geknars
der tanden bij verliezers. Maar hier gelden eveneens uitvluchten en excuses. De
criteria zijn onduidelijk. Moeilijke vakken
kunnen nooit een winnaar opleveren.
Daarom moeten er meer ranglijsten zijn,
want onze trots moet groeien. Het is hoog
tijd voor ranglijsten met bijvoorbeeld de
beleefdste, geestigste, mooiste, meest
schoongewassen, jongste en bestgeklede
docent. Dat is goed voor ons zelfvertrouwen en de voorlichtingswaaier, en het lokt
nieuwsgierige studenten naar Wageningen. / Kees de Hoog
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‘The Dutch think
you are a good
partner if you
produce lots of
reports’

JOB MARKET
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Of the Dutch speaking Wageningen
students who graduated last year, twothirds to three-quarters already had a job
before graduation. Alumni association
KLV has just published data on
employment.
In the period between 2000 and 2005,
about half of those graduating already
had a job by the time they got their
degree, according to a survey of the job
market published two weeks ago. With
the upswing in the economy in 2006,
there was a noticeable change: last year
over three-quarters of the graduates
found a job immediately. This year the
figure is a little lower: 65 percent. The KLV
figures refer to the Dutch students
seeking work. / JB
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WHAT’S ON
Thursday 29 November
20.30 / Iklimer, Turkish film, see
www.movie-w.nl.
22.00 / Open evening at Nji Sri student
club.
23.00 / Fuser invites at Unitas.
Friday 30 November
21.00 / Jazz at the Rhine Town Club in
Junushoff theatre café.
23.00 / Disco Party at International Club.
Saturday 1 December
21.00 / De Kift live concert at Unitas.
21.00 / Musicians’ Club in café Meijer.
Basic band plays and improvises on Otis
Redding numbers. All are welcome to play
or sing along.
Sunday 2 December
15.30 / Boyd Small band plays at
Bluesclub XXL in café XL.
16.00 / Open traditional music session in
café De Zaaier.
Tuesday 4 December
19.30 / Manga evening at WSO.
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Everything is Illuminated, film at
Unitas.
Thursday 6 December
18.30 / Colombian evening at Restaurant
Zeezicht, café de Overkant. Reservations:
0317 420333.
20.30 / Italian film Nuovomundo, see
www.movie-w.nl
22.00 / Open evening at Nji Sri student
club.
23.00 / Taai Taai Sinterklaas party at
Unitas.

Starter, main course and dessert all containing saline products, served at Restaurant Zeezicht last Monday. / photo GA

SALINE CUISINE: THE TASTE OF THE FUTURE?
It’s just after six on Monday evening,
26 November, and Zeezicht organic
vegetarian restaurant is already full to
bursting. An evening on saline farming,
featuring a three-course meal based on
products from seawater agriculture, has
attracted lots of Dutch and international
students. ‘We’ve had to disappoint quite
a few people and we’re actually
overbooked tonight,’ says Seline Meijer,
one of the organisers from student club
RUW.
The starter is not totally unfamiliar: sushi,
a traditional Japanese dish. Normally the
saline ingredients would be seaweed and
fish, but vegetables have been used
instead of fish. Niels the chef explains
that it’s not that difficult to make sushi,
and it’s fun because you can try all sorts
of different fillings. Judging by the
satisfied sounds, the starter is much
appreciated by the hungry students. And
although there’s no fish in it, the smell of
sea salt is a passing reference to fish.
Between courses, Willem Brandenburg a
researcher at Plant Research International and Imares explains how
sustainable saline agriculture can be
based on classical agriculture while
taking into account the sensitivity of
saline ecosystems. A ‘saline farm’ can
vary from a simple ‘field’ where seaweeds
are grown to extended fish farms. Every
organism has its own unique function:
shellfish can act as biological water filters
for example. And saline farms can have

multiple functions, varying from basic
food production to acting as wave
breakers to prevent floods caused by
waves.
‘Time for the main course,’ Niels
announces as he dishes up salicornia, a
salt tolerant plant found in coastal zones
like mangroves, beaches and salt
marshes. The salicornia is steamed and
its taste is reminiscent of young spinach
stems or asparagus. To the disappointment of some students, the salicornia is
accompanied by stamppot, a typical
Dutch dish consisting of potatoes mashed
together with leafy green vegetables. To
keep the saline character it’s been
seasoned with herbs from the French
coast. This makes the stamppot bearable
and conjures up the idea of fish soup and
a walk along the boulevard. ‘If you added
some chilli, garlic and onions it would
taste way better,’ a Mexican student
comments.
Some of the students think there is a
future for this kind of farming. One is
Hermes Arriaga Sierra, a Mexican doing
an MSc in Environmental Sciences: ‘The
main question is whether people around
the world are ready for this kind of food.
As long there is no feasible market saline
farmers won’t be able to make a living out
of this kind of farming. In Mexico for
example, food is embedded in traditional
preferences of people. Saline crops like
seaweed will not be accepted easily.
Maybe, if they can be produced cheaper

than traditional food, people will be
tempted to try them.’ Brandenburg
believes there is a market: ‘Demand for
seaweed is increasing by ten percent
every year. Although saline culture is not
yet feasible for every market, I think it will
become a necessity in the future,
especially when it comes to global food
security and biofuels.’
Other students remain sceptical,
especially about the potential impact on
vulnerable marine ecosystems. Nevertheless, Brandenburg is convinced that
this is the way of the future. ‘A few
projects are already running, for example
in Zeeland in the south of the
Netherlands, where sustainability and
minimising the environmental impact are
high priorities. At the same time it has to
be profitable and generally accepted by
society.’
Dinner ends with a cranberry jelly cake
dessert. The jelly is made from agar,
which comes from seaweed, and it is
flavoured with cranberries, a fruit which
grows in wetland areas. Some of the
students like it, especially as it’s low in
calories. It’s a bit like eating a cranberry
flavoured popsicle. Others dislike the
texture of the jelly cake. Whether saline
agriculture will be a success remains to
be seen, but tonight’s food has been quite
acceptable. It’s not your everyday food but
the variety and the taste of something
new is great. ABa
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SNAPPED
WHO?
Zhao ‘Wade’ Wang from China, third-year
student of Land and Water Management,
about to leave Van Hall Larenstein in Velp.
ANYTHING SPECIAL TODAY?
‘We got a lecture on Dutch customs from
a teacher. I kept my coat on, because I felt
cold. In China you can do what you like,
but here you have to take it off.’

COLD?
‘I’m used to this weather, in my hometown
in Anhui province it’s the same.’
WHAT’S FOR DINNER?
‘Normally we cook traditional Chinese
food, but tonight we’re having a party at a
Chinese restaurant with people from my
hometown.’ / ABr

CULTURE IS OBSTACLE IN EUROPEAN PROJECTS
European organisations working together
in interregional projects (Interreg) are not
always aware of each other’s cultural
background. They assume that foreign
partners think in the same way as
themselves, and therefore it often takes
three or four years before they
understand each other’s approach,
according to two researchers at Alterra:
Roel During and Rosalie van Dam.
The researchers and their European
colleagues analysed the role of culture in
twenty Interreg projects. The aim of
During and Van Dam’s own project is to
improve the way people deal with cultural
differences in the projects.
In one landscape project, North European

partners ended up in a conflict about
meaning without realising why. The term
‘landscape’ was used in Dutch, English,
Danish and Norwegian, but in each
country the term means something
different. One such difference, between
the Norwegians and the Dutch, came to
light when the latter suggested converting
farmland into woodland. In Norway
‘landscape’ refers to everything except
woodland. ‘It was only after a year that
the participants discovered that the
meaning of ‘landscape’ varied widely in
their countries,’ says Van Dam.
In another project, German and Polish
planners ran up against mutual incomprehension when they wanted to exchange
knowledge on spatial planning. The

German partner considered regional
development planning as a public
scientific exercise, the content of which is
made available to the general public. But
in Poland a regional planning programme
is a political matter that the government is
in charge of. The Polish partner therefore
was unable to make any land-use plans
available to the German partner, and
would not express an opinion about the
planning programme. This hindered
exchange.
Language is the biggest problem in
European cooperation, state many participants in Interreg projects. According to
During, however, the biggest problem is
not language but cultural ignorance. ‘In
Holland, for example, you are considered

EQUUS UNITES HORSE LOVERS
The recently formed student association
Equus is attracting attention with its
activities for riding enthusiasts. Equus
was started last summer by students in
the Equine, Leisure & Sports programme
at Van Hall Larenstein in Wageningen. On
Sunday 25 November, members took an
introductory lesson in side-saddle riding.

CARBON FLOWS
TRACKED

Using measurements of carbon dioxide
(CO2) uptake and atmospheric emissions
in North America, scientists in the US,
Canada and the Netherlands have
developed the CarbonTracker. This
simulation model calculates how much
carbon the planet stores from the
atmosphere and how much carbon is
released by industry and from burning
fossil fuels. On Thursday 26 November
the research team published preliminary
CarbonTracker results in Proceedings of
the National Academy of Science (PNAS).

Side-saddle riding is not very well known
and the introductory lesson was intended
to let members try it out and experience it
for themselves, tells Nadja. Last Sunday
was the first time for her too. ‘I really
enjoyed it, but a normal saddle is more
comfortable. And the next day I could
really feel one side of my back.’

Equus started officially in August, at the
suggestion of the ELS coordinator
Martine van Tilburg. The association now
has 23 members including one man. All

During wants participants to become
much more aware of cultural differences,
so that they can learn more quickly from
each other. ‘There have been 6500
projects in the last few years and they’ve
all cost a couple of hundred thousand. If
you don’t learn from these experiences,
the value of cooperation together will
remain low.’ / AS

By the summer of next year, it will be
possible to calculate precisely how much
carbon dioxide Europe emits into the
atmosphere. Researchers at the
Meteorology and Air Quality group are
helping to develop a model that tracks
the exact carbon flows between plants,
oceans and the atmosphere.

‘If you have a good saddle it’s not difficult.
It’s actually great fun,’ says Nadja Fischer,
the chairperson of Equus. She’s in the
third year of the ELS programme and
comes from Germany. ‘When you ride
side-saddle you can only use one leg. But
you have a cane in your right hand that
you use instead of your right leg, so the
horse doesn’t get confused.’

Equus organises activities like side-saddle
riding and western style riding purely for
fun, but the aim of the association is more
serious. ‘We want to help students learn
more about the horse industry. Last
Saturday we went to a horse-milking farm
and we’re planning a trip to an embryo
transfer station in the near future. We
also visit breeding and training stables.
There are so many different aspects, not
only those of breeders and trainers but
also of veterinarians for example. We want
to think out of the box and show students
different perspectives. After all, that’s
what they are trying to teach us here.’

a good partner if you produce good
reports; we produce lots of paper. In other
countries a project is deemed successful
if there has been good consultation and
negotiation. This means being prepared
to face conflicts and solving them; we
Dutch aren’t so keen on that. And other
countries tend to say: just tell me what I
should do.’

The figures show that North America is a
net producer of CO2. Fossil fuel
combustion and the huge cement
manufacturing industry are responsible
for an estimated 1850 million tons of CO2
per year in that part of the world. Plants
absorb a third of this (650 million tons)
through photosynthesis.

A member of Equus riding side-saddle. / Photo JB
students and teachers who are interested
in horses are welcome to join; they don’t
have to be doing a horse-oriented study.
The language spoken at events is English.
‘We try to organise as many activities as
possible. If students come across

something interesting during lessons and
want to know more, we try to arrange a
guest speaker on the subject or a relevant
field visit. / ABr
See www.vanhall-larenstein.nl/Equus

According to the scientists, it is the first
time that the flows of carbon dioxide
between plants, soils, oceans and
atmosphere have been measured so
precisely for different parts of the world.
So far CarbonTracker has only been used
for North America, but it is expected that
other continents will make use of it next
year to quantify their CO2 emissions more
exactly. The scientists want to extend the
programme to measure other greenhouse
gases such as methane. The simulation
images for North America can be seen on
carbontracker.noaa.gov. / LH
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In de woonkamer van de Utrechtse
pathobioloog Henno Hendriks liggen
honderden schedels en skeletten in
dertig vitrinekasten. Zijn opa, die een
slachthuis had, gaf hem de eerste twee
schedels voor Sinterklaas. Als Hendriks
moest kiezen tussen zijn vrouw en zijn
verzameling, koos hij de schedels, zegt hij
in het U-blad. ‘Daarmee heb ik een relatie
van 45 jaar en er is geen onvertogen
woord gesproken. Ik moet de eerste
vrouw nog tegenkomen met wie dat lukt.’

De Vereniging Groot Gezin gaat voortaan
de Kees de Hoog-prijs uitreiken aan
mensen ‘die een goed gefundeerde
bijdrage leveren aan een gezonde visie
op het gezin’. De Wageningse gezinssocioloog is wat dit betreft een groot
voorbeeld, en daarom noemt de
vereniging het Afrikaanse zeepstenen
beeldje naar hem, en reikt ze de eerste
De Hoog-prijs uit aan de naamgever zelf.
De Keesie heeft alles in zich om uit te
groeien tot een Emmy.
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UDEN
Geweldige bossen, prachtige tuinen en de
hoogste stuifduin van Noord-Brabant.
Sinds enkele weken is de stad waar ik in
de weekenden woon officieel een jaar
lang de groenste stad van Nederland. Ik
was door het dolle heen. Eindelijk iets om
als VHL-student Bos- en natuurbeheer
echt trots op te zijn.
Gepaste trots, want puur toevallig heb ik
als stagiair meegebouwd aan de winst in
de nationale groencompetitie. Oké, mijn
werk is niets vergeleken met dat van mijn
grote voorbeeld, die al langer dan ik leef
aan het Udense groenbeheer werkt. Maar
ook mijn bijdrage telt. Is het niet door het
beheersplan dat ik schreef, dan wel door
de koffie die ik rondbracht.
Mijn studiegenoten hebben het geweten.
Al dansend van feestvreugde rende ik de
trappen op en af. Stuiterend en zingend
bewoog ik door de straat. Mijn vrienden
gefronst achterlatend, zich afvragend wat
ze hier nu eigenlijk mee aanmoesten.
Maar, ik moet zeggen, zo’n prijs went snel.
In Uden is alles weer bij het oude. Geen
feestslingers meer, ook geen champagne
en mijn grote voorbeeld kan ik weer naar
hartenlust e-mails sturen. Althans, ik krijg
nu geen bericht meer dat zijn mailbox vol
zit. Met felicitaties.
Esther, de gezelligste medewerkster in
het gemeentehuis, heeft het ook wel gezien met dat de-groenste-stadgedoe. Het
kleine springerige dametje, altijd het
snelst bij de taart van heel het gemeentehuis, is aan het lijnen. Nu kwam dat in het
verleden wel vaker voor, maar tegenwoordig eet ze écht geen taartjes meer.
De feestvreugde is voorbij. Het is net als
met Sinterklaas. Al denk ik ook weer niet
dat de prijs nu elk jaar opnieuw naar
Uden komt. Gewonnen of niet, Uden is
game over.
Dat de gemeente ecologisch nog veel beter kan presteren, doet er niet meer toe.
Er wordt zelfs alweer bezuinigd op de
groenbegroting. Geef mij die gewraakte
zesjesmaatschappij maar weer terug, dan
blijft er tenminste iets te winnen over.
Gelukkig staan we er wereldwijd veel beter voor: klimaat, armoede, Irak. Noem
een woord en het is een probleem. Er is
tenminste nog wat te bereiken. Dus wereld, heb medelijden: Uden is de groenste
stad van Nederland! / Stijn van Gils
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Nji Sri-traditie: bierestafette met de broek op de enkels. / foto MW

HOE OVERLEEF IK EEN AVOND NJI SRI?
Door de verhuizing van een deel van Van
Hall Larenstein is Wageningen een
studentenvereniging rijker: Nji Sri. Het is
van oorsprong een club van hbo’ers,
maar nu mogen ook studenten van
Wageningen Universiteit lid worden. Elke
donderdagavond is er open sociëteit;
leuk idee om weer eens wat anders te
doen met je stapavond. Maar hoe doe je
dat, een nachtje doorhalen bij Nji Sri?
Hier wat handige tips.
Bereid je voor op flink zuipen
Bedenk dat de mannen en vrouwen van
Nji Sri uit Deventer komen. Net geen Achterhoek, maar het scheelt niet veel. Een
avond Nji Sri is als een avond doorbrengen met het publiek van Normaal in een
studentikoos jasje. Er wordt veel met bier
gesmeten en Nji Sri’s pand aan de Nieuwstraat is zo klein dat je er niet aan kunt
ontkomen een plens in je gezicht te krijgen. Als onbekende vrouw ontkom je er
ook niet aan om heel veel biertjes cadeau
te krijgen van de Nji Sri-mannen. Eet van
te voren dus goed om een bodem te leggen, anders eindig je geheid kotsend in
de wc. En door de kleinschaligheid van de
vereniging moet je niet gek opkijken als
binnen vijf minuten iedereen weet dat
jouw avondmaaltijd in de pleepot ligt.
Zorg dat je er om middernacht bent
Nji Sri is een vereniging vol studentikoze
tradities die veel met lallen en bier te
maken hebben. Je kunt er het ‘student
zijn’ goed uitbuiten, zonder dat je als bal

door het leven moet. Als je iets spectaculairs wilt meemaken moet je zorgen dat je
er vóór middernacht bent. Dan verzamelen de leden zich voor het beeld van vrouwe Nji Sri – de Indonesische godin van de
vruchtbaarheid – en zingen het verenigingslied. Van de tekst versta je geen bal,
maar je voelt je wel even op en top student. Een andere traditie is de bierestafette. Als er een andere vereniging op
bezoek komt – meestal Quercus uit Arnhem – verzamelen de leden zich aan
weerskanten van een tafel. De twee
teams beginnen tegelijk met drinken. Als
de eerste van het rijtje zijn biertje op
heeft, moet hij het lege glas eerst op zijn
hoofd zetten en dan op de tafel planten.
Daarna mag de volgende van het rijtje beginnen met drinken. Het team dat als eerste klaar is, hoeft het bier niet te betalen.
Oké, meer studentenverenigingen kennen
zo’n estafette, maar de mannen van Nji
Sri doen het in hun blote billen, de vrouwen in hun bh.
Kleed je zoals het hoort
Het bestuur van Nji Sri loopt altijd in pak.
Gelukkig ben jij geen bestuur, dus je hoeft
niet driftig op zoek te gaan naar de manchetknopen van je opa. Maar een beetje
netjes kan geen kwaad. Dit zijn mensen
van Van Hall Larenstein, geen Droefhippies. Een spijkerbroek kan, maar niet die
ene die je al drie weken aan had. En ook
niet die ene die je vorige week zo trots bij
Emmaus had gescoord. Verder is een polo
of een bloesje op zijn plaats. Ervaar je dit

kledingvoorschrift als een obstakel om
naar de open sociëteit te gaan? Zie het
dan als een oefening voor het echte leven, na Wageningen. Je kunt niet verwachten dat je je hele leven lang Peruaans gehaakte poncho’s kan blijven dragen. Eén keer in de zoveel tijd Nji Sri kan
een goede training zijn in kleuren combineren. Ook kan het een goede stimulans
zijn om eindelijk je Snoopy-bh in de prullenbak te gooien en iets charmanters te
kopen. Je weet nooit of je gedwongen
wordt mee te doen aan de bierestafette.
Wees niet schichtig
Dat je een vreemde eend in de bijt bent,
betekent niet dat de leden het niet leuk
vinden dat je er bent. Sterker nog, het is
zelfs het streven van Nji Sri om zoveel mogelijk WU-studenten aan te trekken. En ze
zijn er ook wel op donderdagavond. Maar
eigenlijk is het leuker om je te mengen
met de échte leden. Ze zijn lekker anders
dan anders. Weg met de links-radicale
discussies over het leven! Gewoon een
avondje feesten. Over het algemeen zijn
de leden best benieuwd naar je, dus ga
niet schichtig in een hoekje staan. Kom
alleen, bestel een biertje, en begin een
gesprek met het Nji Sri-meisje dat naast
je aan de bar hangt. Binnen de kortste keren leren je nieuwe vrienden-voor-eenavond jou het verenigingslied en voel je je
genoeg op je gemak om je moves op de
dansvloer te tonen. Kijk daar echter wel
een beetje uit. Er worden daar nog wel
eens strijkers afgestoken. / IRA
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GELD IS HET STRUIKELBLOK
BIJ ONDERNEMERSSPEL

-
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Het was warm in de zaal in Forum – de
hoofden van de deelnemers werden
gaandeweg de dag steeds roder en de waterkannen snel leger –, maar de inzet
leed er niet onder. Tienduizend euro startkapitaal kregen de studenten aan het begin van de XLX Entrepreneurs Game. In
stappen maakten ze een bedrijfsplan, van
een product- en marktplan via de organisatie naar de financiële kant van de zaak.
De studenten konden advies ‘kopen’ van
zes mannen met ondernemerservaring
die het Studenten Ondernemers Centrum
(StOC) van Wageningen UR had weten te
mobiliseren. Ze waren afwisselend begeleider en beoordelaar, en in het eindspel
investeerder.
Het spel reikte het basisidee voor de onderneming aan, die in het recente verleden echt zijn opgestart – en soms weer
ten onder gingen. Deelnemers moesten
het idee zelf verder invullen. Thomas Bastien, Marcel Hoekstra en Karolina Wegrzynek konden wat dat betreft met hun opdracht voor een visspel op internet alle
kanten op. ‘Het vroeg veel creativiteit om
hier iets van te maken’, vertelt Thomas.
Maar dat vond de masterstudent Biotechnology juist wel goed. ‘Want je hebt toch
verbeelding nodig om nieuwe producten
te vercommercialiseren.’
Voor Tom Wiegmans, student Internatio-

nale agrarische handel aan Van Hall Larenstein Wageningen, was het spel meer
gesneden koek. Zijn studie zit vol met
vraagstukken over ondernemersschap,
en na zijn studie wil hij ook voor zichzelf
beginnen. Voor het spel werkte hij aan
een bedrijf dat een robot had ontwikkeld
voor het oogsten van olijven. De presentatie voor investeerders was leerzaam. ‘Ik
weet voor de volgende keer dat je goed
moet inschatten in welke setting je je presentatie houdt. Dat ging nu niet goed.’
Geld verdienen met domotica – computersystemen voor in huis – bleek ook lastig. ‘Maar het was wel erg leuk en realistisch’, vertelt Marjon Kuenen. De student
Dierwetenschappen heeft ideeën voor
een eigen bedrijf en volgde bij de TU Delft
een cursusweek over ondernemersschap.
Ook is ze bestuurslid van stagebemiddelingsorganisatie Integrand. Haar ervaring
werd duidelijk aan het eind van de middag, toen ze namens haar team de plannen presenteerde aan de experts in de rol
van investeerders. Vlot pratend vroeg ze
125 duizend euro. De investeerder kreeg
tien procent als het bedrijf winstgevend
was. Dat bleek uiteindelijk het zwakke
punt. ‘Want dan loop ik dus het risico alles kwijt te zijn als dat niet gebeurt’, aldus
één van hen.
De financiële onderbouwing van de plannen bleek bij meer groepen een struikelblok. Eerder kreeg een ander team al te
horen dat ze veel te optimistisch waren
over het krijgen van een banklening. Toch
vond ‘expert’ Theo Witjes het niveau vrij
aardig. ‘Er zitten een paar gedreven vrouwen bij. Ook is het goed te zien dat sommige studenten willen leven van de winst.
Dat is ondernemersschap pur sang.’ / YdH

EEN TOCHTJE DOOR BERNARDS DARM
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Staat de kijkoperatie in de mensgeneeskunde de laatste tijd ter discussie, voor de
behandeling van zieke reptielen kan endoscopie een uitkomst zijn. Zo heeft Paul
Groenesteijn al eens een veiligheidsspeld
verwijderd uit een halfdode hagedis. De
dierenarts demonstreerde de techniek bij
een boa constrictor tijdens het Reptile
event op woensdag 21 november bij Van
Hall Larenstein in Leeuwarden.
Natasja veert zonder aarzeling op als
Groenesteijn om een vrijwilliger vraagt die
boa Bernard even vast wil houden. Ze is
een van de dertig studenten Diermanagement die op de terrariumdag van de Werkgroep Fryslân zijn afgekomen om lezingen
en workshops te volgen over de verzorging van reptielen, amfibieën en geleedpotigen.
Nadat de dierenarts eerst de werking van
de endoscoop in het binnenste van een
rode paprika heeft laten zien, neemt hij
het publiek mee voor een enerverend
tochtje door het maagdarmkanaal van
Bernard. Natasja heeft moeite om de
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C. elegans leeft een week langer onder
invloed van het antidepressivum
mianserine. Dat scheelt, want het
modelwormpje leeft gemiddeld drie weken.
Het effect heeft waarschijnlijk niets te
maken met afgenomen somberheid, en
alles met nabootsing van verhongering. Van
ondervoede wormpjes is bekend dat ze
langer leven. Een elegans op mianserien
eet naar hartenlust, maar laat zijn brein
geloven dat hij ascetisch leeft. En daar
krijgt hij dan bonusdagen voor.

In het Gelderse Terborg zijn zeldzame
varens vernield die voor vertraging van
een bouwproject zorgden. De planten zijn
uit de muur van een slooppand gerukt en
spoorloos verdwenen. Door de vondst
van onder meer een tong- en steenbreekvaren werd de bouw van 34 woningen en
vier winkels uitgesteld. Vermoed wordt
dat Terborgers die zich al jaren ergeren
aan de leegstand in hun centrum, korte
metten hebben gemaakt met de
planten.

In een dag een onderneming opzetten.
Dat deden 23 studenten tijdens de
Entrepreneurs Game, woensdag 21
november. De helft van de deelnemers
was van Wageningen Universiteit, de
andere helft van Van Hall Larenstein. De
sfeer was aanstekelijk en iedereen deed
zijn best om te winnen.
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Natasja houdt boa Bernard vast. / foto
Werkgroep Fryslân
slang in bedwang te houden. Dat ligt niet
zozeer aan het apparaat in zijn slokdarm
als wel aan zijn schuwheid, verzekert
Groenesteijn. Per slot slikt het dier moeiteloos een prooi met een doorsnede van
acht centimeter weg. / WB

Een schorpioen die groter was dan een
mens. Je moet er niet aan denken, maar
paleontologen hebben in Duitsland een
400 miljoen jaar oude schorpioenschaar
gevonden van bijna een halve meter
lang. De eigenaar, de in water levende
superschorpioen jaekelopterus, zal
tweeënhalve meter groot zijn geweest.
Ter geruststelling: in dezelfde tijd leefden
er ook gigakakkerlakken, reuzenmiljoenpoten en jumbolibellen.

HET ECHTE
WERK

GEARRESTEERD IN ETHIOPIË
Gonne Beekman, vijfdejaars
Internationale ontwikkelingsstudies aan
Wageningen Universiteit, is de afgelopen
vijf maanden in Ethiopië geweest. Ze liep
daar stage bij twee verschillende
internationale onderzoekbureaus en
deed onderzoek naar boerencoöperaties.
Nu ze terug is, moet ze wennen aan de
Nederlandse koffie.
‘Mijn tijd in Ethiopië begon niet zo heel flitsend. De derde dag dat ik er was, ging ik
met een paar onderzoekers van IFPRI, het
International Food Policy Research Institute waar ik mijn eerste stage deed, mee
naar het oosten van Ethiopië. Eenmaal
daar aangekomen wilden we inchecken in
een hotel. Ik was mijn paspoort vergeten,
en dat was een probleem.
De mensen van het hotel stuurden ons
naar het politiebureau, waar ik een papiertje op zou moeten halen. Toen ik op
het politiebureau kwam, werd ik meteen
gearresteerd. Het is in Ethiopië blijkbaar
verboden om geen paspoort bij je te hebben. Ik opperde om de reis van tien uur terug naar de hoofdstad Addis Ababa te maken, om mijn paspoort op te halen, die ik
in mijn kamer had laten liggen. Dat mocht
niet. Ik was verplicht net zo lang op het
bureau te blijven, totdat ik mijn paspoort
kon laten zien. Na veel heen en weer gebel werd mijn paspoort gefaxt en werd ik
na een paar uur weer vrij gelaten. Ik was
heel erg opgelucht.
Een paar dagen later werd er midden in
de nacht op de deur van mijn hotelkamer

geklopt. Toen ik opendeed in mijn pyjama
stonden er opeens vier grote politiemannen in uniform voor mijn neus. Blijkbaar
was een kopie van mijn paspoort niet
goed genoeg. Ik werd heel lang ondervraagd en uiteindelijk gingen ze weg en
mocht ik verder slapen. Gelukkig gingen
we de volgende dag terug naar de hoofdstad. Daar had ik geen last meer van de
politie.
In de hoofdstad analyseerde ik samen
met een Italiaanse PhD’er data. Dat betekende eigenlijk dat ik de hele dag achter
de computer zat. Na een tijdje werd dit
best zwaar. Was ik eindelijk in Ethiopië,
moest ik de hele dag naar een beeldscherm staren. De heerlijke Ethiopische
koffie hield me echt op de been in die tijd.
Het is de beste koffie die ik ooit heb gedronken.
Mijn tweede stage was een stuk praktischer. Ik deed in een gebied buiten Addis
Ababa onderzoek naar de effecten van
zuivelcoöperaties op het leven van kleine
boeren. Daarvoor kwam ik in heel kleine
dorpjes echt bij mensen thuis. Het was
heel leuk om te zien hoe die mensen daar
leven en zich gedragen. Eén van de coole
dingen die ik daar ontdekt heb, zijn de
koffieceremonies die Ethiopische vrouwen uitvoeren als ze bezoek krijgen. Zo’n
ceremonie begint met een rauwe boon en
eindigt met een kop koffie. Het is zeker
niet de meest praktische manier om koffie te zetten, maar wel heel bijzonder om
mee te maken.’/ Iris Roscam Abbing
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Dat sommige mensen walgen van een
kleedkamer vol zwetende sporters en
anderen niet, ligt aan de genen. Bij een
deel van de populatie heeft de helft van
de circa duizend geurgenen namelijk hun
functie verloren, claimen Israëlische
onderzoekers. Eén gen, OR11H7P, wordt
geassocieerd met het vermogen zweetgeur te ruiken. Je bent overgevoelig voor
zweetlucht als je op zijn minst één intact
gen van dit type bezit. Een beetje
degeneratie kan erg handig zijn. / GvM

Ze had verwacht dat haar onderzoek in een
la zou belanden, maar dankzij het ‘Bokitogebeuren’ beleeft haar proefschrift nu een
herdruk. Filosofe Stine Jensen, vijf jaar
geleden gepromoveerd op de relatie tussen
vrouwen en apen, legt in het Groningse
universiteitsblad nog eens uit dat de
fascinatie voor Bokito te maken heeft met
‘de aap als het symbool van mannelijkheid’. Het leverde haar tv-optredens op
tussen Frans de Waal en Jan van Hooff, ‘de
alfamannetjes van de biologie’.

PRIKBORD

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl

JA, IK WIL
Op woensdagochtend 28 november
zaten er meer dan 67 mensen in het
trouwzaaltje van het stadhuis in
Wageningen. Zo’n negentig procent van
de aanwezigen was student. De bruiloft
was dan ook een beetje anders dan
anders. Renske Onstein en Jorrit
Goosens, twee studenten van
Wageningen Universiteit, trouwden na
een relatie van twee maanden. Het idee
was twee weken geleden ontstaan. ‘Ik ga
in december naar Mexico en vanuit daar
wil ik een wereldreis gaan maken. Dat
had ik al heel lang geleden gepland,
voordat ik Jorrit leerde kennen. Toen we
een relatie kregen, werd alles een beetje
ingewikkelder. We zouden elkaar heel
lang niet meer zien. Daarom leek
trouwen ons wel leuk. Zo blijven we toch
gebonden aan elkaar’, vertelt Renske. De
plechtigheid was in een kwartiertje
gedaan. De ambtenaar wist duidelijks
niks van het paar, en het leek erop alsof
het paar eigenlijk niet veel wist over
trouwen. De ringen werden bijna
vergeten, en aan het einde van de
plechtigheid snel nog even om elkaars
vinger geschoven. Gelukkig zeiden de
geliefden wel allebei op het goede
moment ‘ja’. Al liet Renske wel een lange
pauze vallen en moest ze heel erg
giechelen voordat ze het jawoord gaf. /
IRA, foto’s MW

DE JACHT OP DE LEGE LIFTEN
Elke dag tijdens de ochtend- en middagspits in Forum kan een oplettende toeschouwer de jacht op de lege liften aanschouwen. Een mooi spektakel. Groepjes
studenten ijsberen onrustig langs de liftdeuren of vechten om de beste uitgangspositie. Als er eindelijk een lift komt maar
die blijkt vol te zijn, gaat er een zucht door
de gang terwijl de mensen ín de lift verontschuldigende blikken werpen naar de
wachtenden. Een enkele behulpzame student probeert nog wat in te schikken,
maar vol is vol dus is het wachten op de
volgende lift. Teleurstelling, vloeken, frustratie, iedere ochtend weer opnieuw. Is er
dan geen makkelijkere manier om de bovenste verdieping te bereiken?
De lift is één van de drie manieren waarop je je verticaal door Forum kan bewegen. Het hijsbakkie vereist geen fysieke
inspanning maar is wel medeverantwoordelijk voor het in stand houden van menig
slecht humeur vanwege het lange wachten. Daarnaast is er nog een gemechani-

seerde optie: de roltrap. Die brengt je echter maar tot de tweede verdieping en het
gaat nooit snel genoeg. Uiteraard zijn er
ook nog de goeie ouwe trappen, die wel
enige inspanning van student en medewerker vereisen maar tegelijkertijd meehelpen met het opruimen van menig calorieoverschot.
En testen met de stopwatch bewijzen het:
tijdens spitsuur in Forum kan een rit van
de eerste naar de achtste verdieping per
lift ruim vijf minuten in beslag nemen. Dat
terwijl een gemiddelde student, en daar
schaar ik mezelf onder, over dezelfde afstand per roltrap en trap ongeveer tweeënhalve minuut doet. De trap wint het dus
van de lift, althans tijdens de drukke uurtjes.
Mijn geheel objectieve advies is dan ook:
stop met klagen, neem de trap. Het is
sneller, gezonder en sluit aan bij het groene imago van Wageningen UR. / Amrish
Baidjoe
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