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PRACHTIG PROZA
‘Ik weet het nog zo net niet’, bekent Martin Kropff. ‘Of de medezeggenschapsjongens op Van Hall Larenstein dit wel zo
leuk zullen vinden.’ Mistroostig kijkt de
rector magnificus naar de brief die hij
straks gaat uitdelen.
‘Kom kom’, zegt Aalt Dijkhuizen.
‘Een beetje meer vertrouwen, Martin’,
zegt Tijs Breukink. ‘Het is een heel mooie
brief.’
‘Hij is warm van toon’, glundert Aalt Dijkhuizen. ‘Moet je horen: de directieraad is
niet langer gerechtigd zich als College van
Bestuur te presenteren.’
‘Prachtig proza’, zegt Breukink genietend.
‘Hier komt mot van’, sombert Kropff.
‘Welnee’, zegt Dijkhuizen. ‘Deze brief is
een warme deken die wij van Centraal
over de bibberende schouders van onze
hbo-vrienden gaan leggen.’
‘Begrijpelijk en zonder al te veel moeilijke
woorden’, zegt Breukink.
‘Dit is een machtsgreep’, zegt Kropff. ‘We
gaan VHL definitief annexeren.’
‘Friesland is ook geannexeerd’, zegt Breukink. ‘En zijn de Friezen er ongelukkiger
van geworden? Dat wij ze hebben geleerd
hoe ze netjes Nederlands moeten spreken?’
‘Of wat dacht je van de Nederlandse Antill…’, begint Dijkhuizen. De leider der leiders valt halverwege zijn zin stil als hij ziet
dat Breukink zijn hoofd schudt. ‘Niet
doen?’, vraagt Dijkhuizen.
‘Minder gelukkig voorbeeld, Aalt’, zegt
Breukink zachtjes.
‘Ik snap het al’, zucht Kropff, starend naar
de brief. ‘Maar is dit niet verschrikkelijk
horkerig voor Erica? Momenteel worden
er vraagtekens gesteld bij de kwaliteitsaspecten van VHL. De studentenaantallen
zijn te laag, de ontwikkeling van de instelling deugt niet, de ondersteunende diensten leveren broddelwerk.’
‘U spreekt in raadselen, rare rector’, zegt
Breukink.
‘En dan besluiten we met zo’n geniepig
zinnetje als: De Raad van Bestuur kiest er
daarom voor om een duidelijk boegbeeld
met overwicht en gezag als Algemeen Directeur aan te stellen.’
‘Ik ben je even kwijt’, zegt Breukink.
‘Alsof Erica er niks van heeft gebakken’,
verduidelijkt Kropff.
‘Onzin’, vindt Dijkhuizen.
‘Maar dat staat er helemaal niet’, zegt
Breukink verbaasd. / Willem Koert
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‘Ook in Duitsland zie je het
Roodkapje-effect’
WOLVEN
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‘Er is niks mis met de
nanohype. Zeker niet
als die geld oplevert’

De wolven rukken op. Op een kilometer
of tweehonderd van de grens van
Drenthe met Duitsland is er in december
één doodgeschoten. Drentse schapenhouders maken zich al zorgen. En wie
weet dat een wolf met goede zin in een
nacht een kilometer of honderd kan
afleggen, snapt dat. Dr. Hugh Jansman,
dierecoloog van Alterra, legt in een
bericht in het Algemeen Dagblad uit dat
wolven niet van drukte houden, en dat ze
op zoek gaan naar nieuwe leefgebieden
als de roedel te groot wordt.
Toe maar, meneer Jansman, wolven in
Drenthe. Wanneer verwacht u ze?
‘Ik heb de journalist een half uur uitgelegd
dat het niet zo’n vaart loopt. Maar dat
kwam hem kennelijk niet zo goed uit. Er
zitten nu twee groepen wolven bij de
Pools-Duitse grens. Als het heel goed gaat
met die groepen, zouden ze op zoek kunnen gaan naar nieuwe leefgebieden.
Maar een roedel groeit niet snel. Alleen
het alfa-vrouwtje krijgt jongen. Bovendien
is er ook in Duitsland sprake van het
Roodkapje-effect.’

Pag. 14
‘Veertigurige
studieweek is
precies goed’

Roodkapje-effect?
‘Wolvenangst. Je ziet dat ook aan de reacties van veehouders. De angst voor wolven is diep verankerd in onze cultuur. Het
zal ook geen ongelukje zijn dat die wolf bij
Bremen is doodgeschoten. Ik heb begrepen dat de politie onderzoek doet. De wolf
is een beschermde diersoort, dus volgens
de wet mag je hem niet afschieten.’

Page 20
Student gives her account of
the unrest in Kenya

Dus, geen enkele kans op wolven in
Drenthe of op de Veluwe?
‘De plannen om natuurgebieden door
heel Europa met elkaar te verbinden, zouden natuurlijk wel kunnen helpen. Maar ik
zie deze eeuw nog geen populatie in Nederland. Ik verwacht eerder wilde katten
en lynxen. Als het goed blijft gaan in Duitsland, heb je kans dat er de komende honderd jaar een enkele keer een loslopende
wolf in Nederland wordt gezien. Maar ik
zou me als schapenhouder geen grote
zorgen maken.’ / KV
Omslagfoto Guy Ackermans
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MEDEWERKERS
PLANT GAAN
MINIMAAL
TIJDSCHRIJVEN
Medewerkers van het universitaire deel
van de Plant Sciences Group (PSG) gaan
dit jaar nog niet massaal tijdschrijven,
zoals eerder was aangekondigd.

Aalt Dijkhuizen houdt een toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in Forum. / foto GA

DIJKHUIZEN WIL TIENDUIZEND STUDENTEN
Het gaat goed, maar we moeten niet te
snel tevreden zijn. Dat is de centrale
boodschap in de nieuwjaarstoespraak
van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen.
Wageningen Universiteit moet volgens
hem streven naar een verdubbeling van
het studentenaantal en hogeschool Van
Hall Larenstein naar een plek in de top
vijf van de Keuzegids Hoger Onderwijs.
‘Het afgelopen jaar was goed, maar er valt
ook nog een hoop te doen’, zegt Dijkhuizen op maandag 7 januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie in Forum. Dat het studentenaantal aan de universiteit groeiende is, betekent volgens hem niet dat er nu
achterovergeleund kan worden. ‘Laten we
ons richten op tienduizend studenten. We
zullen ze in de toekomst nodig hebben.’

Met een knipoog naar klimaatexpert prof.
Pier Vellinga – op de eerste rang – voegde
hij er aan toe: ‘we hebben genoeg goede
onderwerpen in huis’.
Ook voor de hogeschool mag de lat volgens Dijkhuizen flink omhoog. ‘Van Hall
Larenstein hoort thuis in de top vijf van
hogescholen. Niet dat we die notering al
in 2008 bereiken, maar het moet wel het
streven zijn.’
Op het verlanglijstje van de bestuursvoorzitter staat ook een toptiennotering in de
werkgevershitlijst die Intermediair jaarlijks opstelt. ‘Als TNO daar in staat, dan
hoort Wageningen UR er ook in thuis. We
moeten niet te snel tevreden zijn.’ Verder
denkt Dijkhuizen dat de professionaliteit
van de bedrijfsvoering beter kan, de inspraakorganen een efficiëntieslag moe-

MEER VAKKEN OVER ONDERNEMEN
Studenten en promovendi van Wageningen Universiteit en Van Hall Larenstein
kunnen vanaf volgend studiejaar meer
vakken volgen over ondernemerschap.
Half januari wordt hiervoor de subsidietoekenning verwacht van de minister van
Economische Zaken. Het Dutch Agro-Food
Network of Entrepreneurship (Dafne)
moet studenten ondernemendheid meegeven en bewust maken van de maatschappelijke waarde van hun kennis.
Wageningen Universiteit heeft het initiatief genomen voor Dafne, waaraan ook de
groene hogescholen Van Hall Larenstein,
HAS Den Bosch en CAH Dronten meedoen. Het totale budget is bijna vier miljoen euro. SenterNovem, het agentschap
voor duurzaamheid en innovatie van het
ministerie van EZ, draagt maximaal de
helft bij. De rest komt van het bedrijfsleven (vier ton), de provincie Gelderland
(drie ton), en de onderwijsinstellingen
zelf.
‘Het gaat niet direct om het oprichten van
bedrijven, maar om zoveel mogelijk stu-

denten te leren meer ondernemend te
zijn’, zegt Dafne-coördinator prof. Hans
Dons, tevens hoogleraar Entrepreneurship in Life Sciences.
Als de subsidie er komt, zal er naast de
twee MSc-vakken over ondernemersschap die nu al aan Wageningen Universiteit worden gegeven een groot aantal
nieuwe onderwijsactiviteiten worden ontwikkeld voor bachelor-, master- én PhDstudenten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van een BSc-minor van vier vakken
over innovatie en entrepreneurship, voor
in principe alle bètastudenten.
Een ander voorbeeld van nieuw onderwijs
is een soort zomercursus voor Wageningse promovendi, die hen leert nadenken
over wat de kennis die ze ontwikkelen kan
betekenen voor de maatschappij. De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking
met de Businessschool van de Universiteit van Wisconsin, in het Amerikaanse
Madison. ‘In de VS leeft al veel meer het
besef dat het de verantwoordelijkheid van
de universiteit is om te zorgen dat kennis
ook gebruikt wordt’, zegt Dons. / YdH

ten maken en dat medewerkers zich meer
moeten roeren in het maatschappelijk debat. ‘Niet om elkaar in het openbaar eens
flink de oren te wassen, maar om de kwaliteit van de discussie te verhogen.’
Omdat één aanwezige had aangegeven
geen Nederlands te spreken hield Dijkhuizen zijn toespraak in het Engels. Hij begon
met de zonnige gebeurtenissen in 2007:
de opening van Forum, de eerste Spinozapremie, de universiteit op één in de Keuzegids Hoge Onderwijs en gezonde financiële resultaten van alle onderdelen. ‘Dat
levert positieve energie op en dat is ook
nodig want er is opnieuw veel te doen.’
Dijkhuizen riep alle studenten en medewerkers op mee te denken over een ‘toekomstbestendig’ onderwijssysteem en de
onderzoekskoers van de instituten. / GvM

In het departementsoverleg van 19 december is besloten toch te kiezen voor de
minimale variant waarbij alleen medewerkers tijdschrijven die betrokken zijn bij
tweede- en derdegeldstroomonderzoek.
De ommezwaai volgt op protesten van de
universitaire medewerkers die niet snappen waarom ook medewerkers die alleen
onderwijs geven en fundamenteel onderzoek doen gedetailleerd moeten vastleggen hoeveel tijd ze aan bepaalde taken
besteden.
Om die reden hadden ook de dier- en
maatschappijwetenschappers al besloten
de minimale variant te kiezen, conform
het advies van de werkgroep onder leiding van prof. Ruud Huirne. De Environmental Sciences Group en Agrotechnology & Food Sciences Group houden wel
vast aan het besluit dat alle medewerkers
per 1 januari gaan tijdschrijven. Het tijdschrijven is onder meer nodig om bij Europese projecten in aanmerking te komen
voor een gunstigere financieel tarief. Bij
de instituten is tijdschrijven al jaren ingeburgerd. / GvM
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CVI: ALERT BLIJVEN OP NIEUWE
VOGELGRIEPVARIANTEN
Waakzaamheid voor nieuwe mutanten
van het Aziatisch vogelpestvirus (H5N1)
blijft geboden. Dat zegt dr. Guus Koch
van het Centraal Veterinair Instituut (CVI)
van Wageningen UR in een reactie op het
vorige week gepresenteerde nieuwe,
humane vaccin tegen vogelgriep.
Het nieuwe vaccin in ontwikkeld door de
Britse farmaceut Glaxo Smith Klein in samenwerking met het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam, dat onder leiding
staat van de viroloog dr. Ab Osterhaus. Vorige week publiceerden Rotterdamse en
Belgische onderzoekers over het nieuwe
vaccin in het online tijdschrift Plos One.
Koch merkt op dat Osterhaus het vaccin
nog niet heeft getest met een recent
H5N1-isolaat uit Indonesië waarvoor de
bestaande (veterinaire) vaccins geen
bescherming bieden. De Amerikaanse
onderzoeker David Swayne heeft daarover afgelopen zomer gerapporteerd.
Volgens Koch toont Swaynes onderzoek
aan dat je altijd alert moet blijven op

nieuwe mutanten van het H5N1-virus.
Het onderzoek van Osterhaus is gericht
op de ontwikkeling van een vaccin voor de
mens. Het nieuwe aan het vorige week gepresenteerde vaccin, dat is versterkt met
een zogenoemd adjuvant, is dat het bij de
mens bescherming biedt tegen verschillende mutanten van het Aziatische vogelgriepvirus. Deze kruisbescherming is bij
pluimveevaccins al langer bekend.
Het CVI is ook bezig met de ontwikkeling
van vogelgriepvaccins, maar dan voor
pluimvee. Volgens dr. Wim Boersma van
het CVI is het de vraag of de in het onderzoek van Osterhaus ontwikkelde methodiek ook toepasbaar is voor grootschalige
vaccinatie in de pluimveehouderij. Het adjuvant kan geschikt zijn voor dieren, maar
is daarvoor mogelijk te duur, zegt Boersma.
Groot verschil tussen veterinaire vaccins
en humane vaccins is dat de entstoffen
bij de mens vooral het individu moeten
beschermen tegen de ziekte. Bij dieren is
het tenminste zo belangrijk dat de uitstoot van het virus wordt beperkt. / JB
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‘Ik kan mij niet
vinden in de
manier waarop de
raad van bestuur
de situatie bij VHL
analyseert’

VHL-VOORZITTER SCHAPER PLOTSELING OPGESTAPT
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Erica Schaper, collegevoorzitter van Van
Hall Larenstein, heeft op 20 december
per direct ontslag genomen. Aanleiding
was een brief van de raad van bestuur
van Wageningen UR aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) van de hogeschool, waarin staat
dat de managementstructuur bij de
hogeschool moet veranderen. Tijdens de
vergadering van de GMR op 19 december, waar de brief werd uitgedeeld, is
Schaper direct opgestapt. De raad van
bestuur heeft de brief weer ingetrokken.
In de brief doet de raad van bestuur een
voorstel over een nieuwe bestuursstructuur van de hogeschool. De raad wil het
college van bestuur van VHL vervangen
door één directeur die eindverantwoordelijk is en een directielid dat zich vooral op
de bedrijfsvoering richt, zoals gangbaar is
bij andere WUR-onderdelen. Verder wordt

een aantal punten genoemd die de komende jaren verbeterd moeten worden, waaronder de studenteninstroom, de onderwijskwaliteit en de samenwerking tussen de
locaties en met Wageningen Universiteit.
Schaper en ook de GMR-leden vonden
dat daarmee een te negatief beeld van
Van Hall Larenstein werd gegeven. Toen
zowel Schaper als medebestuurder Martin Jansen te kennen gaven dat ze zich
niet konden vinden in de inhoud, kregen
beiden instemmend applaus van de GMRleden. Schaper verliet onmiddellijk de vergadering en liet de volgende dag weten
haar functie per direct neer te leggen. ‘Ik
kan mij niet vinden in de manier waarop
de raad van bestuur de situatie van Van
Hall Larenstein analyseert, en ik wil geen
verantwoordelijkheid meer nemen voor
de kloof die ik ervaar tussen de beleving
van de organisatie en die van de raad van
bestuur’, liet Schaper schriftelijk weten

aan de hogeschoolmedewerkers. Verder
wil Schaper geen commentaar geven.
‘Het is belangrijk dat de raad van bestuur
hier informatie over verstrekt en bepaalt
hoe het verder gaat lopen.’
Collegelid Martin Jansen vertelde bij zijn
nieuwjaarstoespraak op 7 januari in Velp
dat hij tijdens de kerstvakantie had nagedacht. ‘Ik zie wel aanknopingspunten om
door te gaan, anders had ik hier niet gestaan’, zei hij. Maar er moet wel aan gewerkt worden, voegde hij eraan toe.
De raad van bestuur betreurt het vertrek
van Schaper, zegt woordvoerder Simon
Vink. ‘Jammer dat het stante pede is gebeurd. Maar de toelichting van het hoe en
waarom van haar vertrek is aan Erica
Schaper. De brief is kennelijk verkeerd
geïnterpreteerd. Toen er commotie over
ontstond tijdens de vergadering is de brief
teruggetrokken. Er komt nu een nieuwe
brief over een nieuwe managementstruc-

WAGENINGEN STIJGT IN ECONOMENTOP
Wageningen Universiteit is gestegen van
plaats drie naar twee in de ESB
Economentop, een lijst van meest
publicerende economen in Nederland.
De redactie van Economisch Statistische
Berichten stelt de lijst jaarlijks op, op basis van het aantal internationale publicaties van economen aan Nederlandse instellingen. Publicaties krijgen een gewogen score door het wetenschappelijke be-

lang van het tijdschrift mee te wegen, aan
de hand van het aantal citaties uit het
blad. Dat levert een top veertig op van
meest publicerende economen en een instellingentop van meest publicerende universiteiten.
Wageningen Universiteit staat tussen koploper Erasmus Universiteit Rotterdam en
de Universiteit Tilburg. Dat is opmerkelijk
omdat de kleinere faculteiten, waaronder
Wageningen, elk maar vijf economen mo-

gen aanmelden voor de lijst, in plaats van
twintig zoals grote mogen.
Vooral de nieuwe hoogleraar ontwikkelingseconomie prof. Erwin Bulte is verantwoordelijk voor de hoge Wageningse notering. Hij staat op nummer twee in de top
veertig van economen. Ook prof. Lynn Frewer (plaats 15), prof. Ruud Huirne (18), en
prof. Alfons Oude Lansink (31) staan op
deze lijst. / JT

l-

g

r-

s

NIEUWE
OMBUDSMAN
VOOR VHL
De functie van ombudsman bij Van Hall
Larenstein wordt toch niet opgeheven,
heeft het college van bestuur besloten.
VHL Leeuwarden krijgt er voor het eerst
een, en voor de positie van ombudsman
in Velp en Wageningen wordt een
vacature opengesteld.
In oktober stemde de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de hogeschool tegen het opheffen van de functie.
Door het voornemen tot opheffen was er
het afgelopen half jaar geen ombudsman
meer in Velp en Wageningen. Studenten
en medewerkers konden daardoor nergens met hun klachten terecht.
Het college van bestuur schrijft de medezeggenschapsraad dat het inmiddels signalen heeft opgepikt die wijzen op bezwaren tegen de voorgenomen opheffing.
‘Daarbij komt dat op WUR-niveau sprake
is van een nieuwe brede klachtenregeling,
die mogelijk ook consequenties zal hebben voor het instituut ombudsman bij Van
Hall Larenstein. De discussie over het al
dan niet handhaven van de functie is in
die zin ontijdig’, aldus het college. / AB
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tuur. De discussie daarover wordt deze
week op de drie locaties gevoerd.’
Het probleem was volgens GMR-voorzitter
Ad Bot ook dat rector Martin Kropff tijdens
de GMR-vergadering om instemming
vroeg voor de wijziging, zonder alle stukken te laten zien. ‘De raad van bestuur
verlangde op voorhand instemming met
een vergaande wijziging. Schaper moet
snel worden opgevolgd en kandidaten
moeten duidelijkheid krijgen. Dat is lastig
te combineren met de procedures van de
medezeggenschap’, aldus Bot.
De hele GMR-bijeenkomst werd aan het
vraagstuk van de wijziging van de managementstructuur gewijd. Belangrijke
agendapunten en hete hangijzers als de
instellingsfusie, de ICT-reorganisatie en
de sluiting van de laatste afdeling van het
Van Hall Instituut in Groningen kwamen
niet meer aan bod en worden besproken
op 16 januari in Leeuwarden. / ABr

(INGEZONDEN MEDEDELING)

RONDLEIDING / Medewerkers van het departement Plantenwetenschappen en van Plant Research International
konden maandag voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie een kijkje nemen op hun toekomstige werkplek op Wageningen
Campus. Bouwbegeleider ATB liet zo’n honderd mensen de voortgang van de werkzaamheden zien. Sommigen gingen aan de
hand van een plattegrond naar de plek waar straks hun bureau komt te staan. De verwachting is dat de nieuwbouw eind dit jaar
klaar is. Er gaan ongeveer zevenhonderd mensen in het nieuwe gebouw werken. / JB, foto GA

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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WAAROM KOUDE KIKKERS GROTER ZIJN
De enzymactiviteit en -stabiliteit van
insecten en kikkers vragen een
omgevingstemperatuur die niet meer
dan twintig graden Celsius varieert. Een
veranderende omgevingstemperatuur
kan bij deze koudbloedige dieren
evolutionaire processen aanjagen,
concludeert bioloog dr. Tom van der Have
in zijn promotieonderzoek. Modellen op
basis van enzymactiviteit verklaren
waarom kikkers in koude gebieden
groter zijn.
Ecologen en evolutiebiologen zijn al lang
gefascineerd door de zogeheten temperatuur-grootte regel, ofwel de Regel van
Bergmann. Deze stelt dat dieren van een
soort of verwante soorten in koudere gebieden altijd groter zijn. Voor koudbloedige dieren lijkt hier sprake van een paradox: ze zijn afhankelijk van hun omgevingstemperatuur en groeien bij lagere
temperaturen langzamer, maar zijn als
volwassenen toch groter.
Van der Have bekeek in zijn promotieonderzoek in hoeverre modellen de temperatuurafhankelijke variatie in grootte
van volwassen koudbloedige dieren kunnen voorspellen. Het ging vooral om modellen die een verband leggen tussen de
enzymactiviteit die gerelateerd is aan de
temperatuur, en groei- en ontwikkelingssnelheid. Bij de analyses zijn onder meer
gegevens hierover gebruikt van ongeveer
vijftig soorten kikkers en padden.
Van der Have concludeert dat een op en-

L
A
Z
P
Enzymen zitten achter het koudbloedige geheim van de kikker. / foto RS
zymactiviteit gebaseerd model een excellente manier is om temperatuuraanpassing bij koudbloedige dieren te bestuderen. Het biedt een verklaring voor temperatuurafhankelijkheid van lichaamgrootte,
de temperatuurtolerantiegrenzen en de

patronen van temperatuuraanpassing
binnen en tussen soorten. Dat tropische
kikkers in de regel kleiner zijn dan de kikkers in een Hollandse boerensloot is dan
een evolutionair logische respons op de
thermodynamica. / GvM

Tom van der Have promoveerde op dinsdag 8 januari bij prof. Herbert Prins, hoogleraar Resource Ecology.

CONTROLE OP VEREDELING MET RADIOACTIVITEIT ONTBREEKT
Er zit een ongerijmdheid in de manier
waarop we in Europa de mogelijke
risico’s van nieuwe gewassen onderzoeken. ‘Met de controles op bijvoorbeeld
een GM-maïs die een nieuw gen
ingebouwd heeft gekregen is niets mis’,
zegt ir. Esther Kok van onderzoeksinstituut RIKILT. ‘Maar er zijn tientallen
nieuwe planten op de markt die
misschien op een ingrijpender manier
genetisch zijn veranderd dan met
gentechnologie. We hebben nauwelijks
onderzocht of die veilig zijn.’
Kok en haar collega’s publiceerden in Regulatory Toxicology and Pharmacology
een studie waarin ze de procedures voor
nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen en andere nieuwe gewassen – waaronder planten die zijn behandeld met radioactiviteit – met elkaar vergeleken. Volgens databanken zijn er wereldwijd alles
bij elkaar zo’n honderd GM-gewassen op
de markt verschenen. ‘Door de controleprocedures hebben ongelukken zich nooit
voorgedaan’, zegt Kok. ‘Maar soortgelijke
procedures voor nieuwe niet-GM-gewassen zijn er lang niet altijd.’
Een bekend voorbeeld van een gengewas
dat misschien gevaarlijk was – als het op
de markt was gekomen – is een soja die

genen van de paranoot had gekregen.
‘Het eiwit van de GM-soja sloot in theorie
beter aan bij de behoefte van de mens en
vooral van dieren’, zegt Kok. ‘Maar het
eiwitbestanddeel uit de paranoot kon in
mensen allergische reacties uitlokken.
Daarom heeft het bedrijf dat de nieuwe
soja maakte het gewas nooit op de markt
gezet.’
Minder veilig is de situatie rond de nieuwe
gewassen die zijn ontstaan doordat plantenveredelaars planten hebben behandeld met radioactieve straling, in de hoop
dat er zo interessante mutanten ontstaan. In de archieven van het atoomagentschap IAEA zitten meer dan tweeduizend van zulke nieuwe gewassen. Die zijn
volgens het IAEA het spreekwoordelijke
topje van de ijsberg. Wat de radioactiviteit
in de planten heeft veranderd is zelden
onderzocht. Hetzelfde geldt voor de planten die zijn gemaakt door hun plantaardig
DNA te behandelen met gen-veranderende stoffen als ethaanmethylsulfonaat en
N-ethyl-N-nitrosourea.
‘Er zijn een paar gevallen bekend van
nieuwe gewassen met negatieve effecten
voor de consument’, zegt Kok. ‘In de vorige eeuw kwamen er bijvoorbeeld aardappels op de markt met een verhoogde
weerstand tegen ziekten. Mensen die er-

van aten werden ziek omdat de aardappels teveel giftige glyco-alkaloïden bevatte. Er zijn ook gevallen van selderieplanten die allergische huidreacties veroorzaakten of van bladgroenten met ongezond veel nitraat. Maar al die gewassen
waren tot stand gekomen zonder gentechnologie. Controles waren er niet of nauwelijks. Pas toen mensen ziek werden keken

onderzoekers of ze veilig waren.’
Kok en haar collega’s vinden dan ook dat
Europese overheden strenger moeten
worden voor nieuwe niet-GM-gewassen.
‘Je zou in ieder geval moeten controleren
of de samenstelling van die gewassen
niet te veel veranderd is’, zegt Kok. ‘Als
dan blijkt dat ze afwijken van bekende veilige varianten zou je ze verder moeten on(ADVERTENTIE)

NU INCHECKEN!
Als je snel reageert kun je starten met
de opleiding in maart of mei 2008.
Je bent dan twee jaar later klaar om
aan je carrière te beginnen. Check
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‘In theorie kan
Nederland hierdoor
zes procent van de
benzine vervangen
door biobrandstof’

‘MAKELAAR’ KRIJGT LANDBOUWKENNIS OP JUISTE PLEK
De privatisering van landbouwkundig
onderzoek en landbouwvoorlichting is
maar ten dele een succes. De vragers
van kennis betalen het onderzoek en de
voorlichting wel, maar dat wil niet altijd
zeggen dat ze ook krijgen wat ze nodig
hebben. Innovatiemakelaars kunnen
uitkomst bieden, meent promovendus ir.
Laurens Klerkx.
De gedachte achter de privatisering van
landbouwkundig onderzoek, voorlichting
en onderwijs was dat het daardoor beter
zou aansluiten bij de vragen van boeren.
Als er meer marktwerking zou zijn en de
vragers van kennis zouden betalen voor
de diensten van onderzoekers en voor-

LANGZAAM
AFSCHEID VAN
ZEUG SCHAADT
PRODUCTIE NIET
Biggen kunnen minder abrupt bij hun
moeder worden weggenomen, zonder
dat daardoor de volgende zwangerschap
van de zeug wordt uitgesteld. Dat
concludeert ir. Rosemarijn Gerritsen in
haar proefschrift.
Biggen worden in de reguliere varkenshouderij na een week of vier bij hun moeder weggehaald. Met de beëindiging van
de lactatie verandert de hormoonhuishouding bij de zeug, waardoor de eisprong op gang komt. Bij biggen levert de
abrupte overgang van moedermelk naar
brokjes echter problemen op die onder
meer kunnen resulteren in diarree.
Als je dat probleem zou kunnen oplossen
door de biggen geleidelijk aan te laten
wennen aan het nieuwe voer, terwijl ze
ook nog af en toe bij de moeder kunnen
drinken, zou er veel gewonnen zijn, meende Gerritsen. Ze bekeek wat deze oplossing voor de zeug betekent. Ze vergeleek
zeugen waarvan de biggen na 21 dagen
zogen werden weggehaald met zeugen
die hun biggen na twee weken tijdelijk
– gedurende twaalf uur – moesten missen.
Gerritsen zag dat zeugen waarvan de biggen tijdelijk worden weggehaald net zo
snel een eisprong hebben als zeugen
waarbij de biggen na 21 dagen niet meer
terugkomen. Het maakt wel uit wanneer
je begint met het tijdelijk spenen, van
welk ras de zeug is en hoe lang je de biggen nog bij de zeug laat drinken. Op een
gegeven moment gaat dat laatste ten koste van de embryonale ontwikkeling van de
volgende worp biggen. Of de worpgrootte
ook beïnvloed wordt, weet Gerritsen niet,
omdat de zeugen uiteindelijk na dertig dagen werden geslacht. / JB
Rosemarijn Gerritsen promoveert
woensdag 16 januari bij prof. Bas Kemp,
hoogleraar Adaptiefysiologie.

lichters, dan zou het systeem van innovatie in de agrarische sector vanzelf vraaggestuurder worden, was het idee.
Dat is echter maar gedeeltelijk uitgekomen, concludeert Klerkx uit zijn promotieonderzoek. In economische zin is de privatisering een succes. Want de vragers
van kennis – boeren of anderen in de sector – betalen inderdaad steeds directer
voor onderzoek of voorlichting en kunnen
daardoor ook de vragen bepalen. Maar
dat wil niet automatisch zeggen dat ze
ook bruikbare antwoorden krijgen. Om de
juiste vraag te stellen aan de juiste persoon moeten kennisvragers de weg weten
in de markt van de landbouwkennis. En
ook de ‘verkoper’ van kennis – de onder-

zoeker of voorlichter – moet leren hoe hij
kan aansluiten bij vragen.
Omdat dit niet vanzelf gaat zijn de laatste
jaren veel bedrijven en stichtingen ontstaan die vragers en aanbieders van kennis bij elkaar proberen te brengen. Klerkx
noemt ze ‘innovatiemakelaars’. Voorbeelden zijn het Innovatie Netwerk, de Melkvee Academie of Syntens. Die treden op
als intermediair tussen verschillende partijen en zijn de smeerolie van het nieuwe
systeem. Ze doen vaak nuttig werk, denkt
Klerkx, en dragen bij aan innovatie. Een
voorbeeld dat de promovendus noemt is
Bioconnect, een platform van onder meer
onderzoekers en boeren in de biologische
landbouw. Via Bioconnect is er meer inter-

actie tussen vragers en aanbieders van
kennis, en dat leidt tot betere resultaten.
Maar probleem is dat het succes van de
innovatiemakelaars lastig te meten is, of
lastig specifiek aan hen toe te schrijven
is. Daarom zijn bedrijven niet altijd bereid
om te betalen voor hun diensten. Ook de
overheid kan financiering van hun werk
niet altijd verantwoorden. Toch denkt
Klerkx dat een zekere mate van overheidssteun voor de makelaars nodig is
om te zorgen dat ze kunnen blijven bijdragen aan innovatie. / JT
Laurens Klerkx promoveert op vrijdag 11
januari bij prof. Cees Leeuwis, hoogleraar
Communicatie en innovatiestudies.

ALCOHOL UIT STRO VERVANGT AARDOLIE
Verantwoord autorijden op groene
brandstof komt steeds dichterbij. Ing.
Ronald Maas promoveert deze week op
de omzetting van tarwestro in ethanol en
melkzuur. Daarmee geeft hij het gebruik
van gewasresten als alternatieve
brandstof een flinke impuls.
Begin dit jaar steeg de prijs van aardolie
naar een recordhoogte. Tegelijkertijd
neemt de roep om klimaatneutrale energiebronnen verder toe. Als alternatief voor
fossiele brandstoffen, zoals aardolie, is
biomassa veelbelovend. Maar die grondstof heeft als groot nadeel dat de productie ervan concurreert met voedselproductie. Daarom zijn alle pijlen gericht op het
gebruik van gewasresten zoals stro, bermgras en wilgentakken.
Deze vezelrijke plantendelen bestaan
echter voor een groot deel uit cellulose,
dat moeilijk om te zetten is tot de suikers
die nodig zijn voor ethanol, het alternatief
voor benzine. Rijden op gewasresten
klonk daarom wel mooi, maar leek lange
tijd nog ver weg door de complexe samenstelling van houtachtige biomassa. Promovendus Maas heeft nu echter een
techniek ontwikkeld waarbij verschillende
behandelingen, zoals verhitting en toevoeging van loog en enzymen, het plantenmateriaal gezamenlijk afbreken tot de
benodigde enkelvoudige suikers. Microorganismen zetten deze suikers vervolgens om in ethanol.
De suikers uit stro zijn ook voor andere
doeleinden te gebruiken. Maas laat in zijn
onderzoek zien dat de micro-organismen
de suikers om kunnen zetten in melkzuur,
een belangrijke bouwsteen voor biologisch afbreekbare plastics.
Ongeveer een derde deel van het stro kan
overigens helemaal niet worden afgebroken en omgezet in ethanol of melkzuur,
ondanks de verschillende behandelingen
van de plantenresten. Maar door dit materiaal deels te verbranden en deels te gebruiken voor de productie van methaangas, zorgt het stro zelf voor de energie die
nodig is om de transformatie naar suikers

De Wageningse promovendus Ronald Maas heeft een methode ontwikkeld om
ethanol te winnen uit stro. / foto TT
tot stand te laten komen. Er blijft volgens
Maas zelfs nog energie over die kan worden toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk.
Met de ontwikkeling van deze methode lijken houtige plantenresten zoals stro een
haalbaar en duurzaam alternatief voor
fossiele brandstoffen. Want Maas’ vinding
maakt rijden op goedkope houtachtige gewasresten technisch mogelijk, zodat gebruik van biobrandstof niet meer ten koste hoeft te gaan van de voedselproductie.
Toch zal niet vanaf morgen iedereen op
stro rijden, waarschuwt Maas. ‘De toepassing van tweede generatie biobrandstof-

fen is complex en hangt onder andere af
van investeerders die de techniek op grote schaal moeten gaan inzetten’, zegt
Maas. Er is in ieder geval wel voldoende
stro en andere houtachtige biomassa om
aardolie deels te kunnen vervangen.
‘Theoretisch gezien is Nederland nu dus
in staat om de komende jaren volgens de
EU-doelstelling bijna zes procent van de
benzine te vervangen door biobrandstof’,
concludeert Maas. / LH
Ronald Maas promoveert op 16 januari
bij prof. Gerrit Eggink, hoogleraar
Industriële biotechnologie.
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In de directiekamers van grote gentechbedrijven als Monsanto en Syngenta zijn ze
stilletjes erg tevreden met actiegroepen als Greenpeace, denken de Wageningse
wetenschappers Evert Jacobsen en Niels Louwaars. De actiegroepen zorgen met hun
protesten voor strenge wet- en regelgeving voor de introductie van gengewassen. Dat
lijkt vervelend, maar het houdt de concurrentie buiten de deur.

door KORNÉ VERSLUIS, foto ANP

G

reenpeace en andere actiegroepen
die zich tegen genetische manipulatie
keren, zien zichzelf graag als de geduchte tegenstander van de grote veredelingsbedrijven. Bedrijven die zich
verrijken ten koste van grote ecologische risico’s. ‘Maar ik denk dat ze bij
Monsanto juist erg tevreden zijn met Greenpeace’, zegt
hoogleraar Plantenveredeling prof. Evert Jacobsen.
Het bedrijfsleven spreekt zich meestal niet uit over de
actiegroepen. Maar je zou denken dat veredelaars niet
blij kunnen zijn met de mensen die ervoor zorgen dat
er strenge regelgeving is rond gengewassen. In Europa
komen die gewassen de akker haast niet op, in Amerika en andere landen vergt de introductie van een
nieuw gengewas een investering van miljoenen euro’s
aan onderzoek en juristen.
‘Dat zou je denken hè, maar ik denk dat ze in stilte
best tevreden zijn over die ingewikkelde procedures’,
zegt Jacobsen. De situatie in de wereld van de plantenveredelaars begint volgens hem te lijken op die in de
farmaceutische industrie. Alleen de allergrootste bedrijven kunnen het zich permitteren om al het benodigde onderzoek te doen, en de miljoenenrisico's te lopen.
Bij de plantenveredelaars zijn er nu nog vijf bedrijven
die wereldwijd opereren. De strenge regelgeving kost
hen miljoenen, maar zorgt er ook voor dat kleinere
concurrenten geen enkele kans maken.
CISGENESE
Jacobsen is een verklaard voorstander van het gebruik
van transgene gewassen. Eén van de weinigen in Wageningen. De laatste jaren voert hij een lobby voor de
term ‘cisgeen’. Cisgene gewassen zijn transgeen, maar
de ingebouwde genen komen uit de eigen soort. Tachtig procent van de winst van transgenese kan ook met
cisgenese worden behaald, denkt Jacobsen.
Er zijn echter maar weinig bedrijven die zich op de veelbelovende mogelijkheid storten. Bang voor de hoge investeringen en de gevreesde maatschappelijke weerstand kiezen ze liever voor klassieke veredelingsmethoden. En dat is erg jammer, vindt de hoogleraar. ‘Wij
werken hier bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van
het genoom van de aardappel. Je zult zien dat als we
zo meteen klaar zijn, alleen de grote jongens ermee
aan de slag gaan. Dan hebben we met overheidsgeld
het genoom in kaart gebracht, zodat de grote bedrijven
er nieuwe monopolieposities mee kunnen opbouwen,
waardoor wij te veel moeten betalen voor onze aardappelen.’ Een ander nadeel van het groepsmonopolie is
volgens Jacobsen dat er minder rassen beschikbaar
komen. En dat is slecht voor de biodiversiteit in voedselgewassen, en maakt de voedselvoorziening daarmee kwetsbaar voor plagen.
En waarom eigenlijk? Jacobsen: ‘In de jaren dertig tot
tachtig deden we veel gekkere dingen. Tegenstanders
zeggen nu dat je niet precies weet wat de effecten zijn
van een ingebouwd gen. Maar toen bombardeerden we

graan om hele stukken chromosoom op een willekeurige plek in het genoom te brengen. Daar hoorde je toen
niemand over. We eten dat graan nog steeds met veel
plezier. Maar ondertussen liggen we wel wakker van
één enkel soorteigen gen dat onder veel beter gecontroleerde omstandigheden wordt ingebouwd.’
En bovendien, waar blijven de rampen die de tegenstanders voorzagen? Hoewel inmiddels miljoenen hectares grond vol staan met gensoja, genkatoen en genmaïs, is er nog nooit iemand dood gegaan aan gengewassen, en is er nog geen superonkruid te zien. Jacobsen: ‘Wij hebben nu zoveel ervaring met gengewassen
dat we kunnen zeggen: het is veilig als we de reguliere
regels toepassen. Je zou in ieder geval cisgene gewassen op dezelfde manier moeten beoordelen als klassiek veredelde nieuwe gewassen.’
BT-KATOEN
Dr. Niels Louwaars, onderzoeker bij het Centrum voor
Genetische Bronnen promoveerde onlangs op een onderzoek naar de rol van wetgeving op de zaadhandel.
‘Ik ben het helemaal eens met de analyse dat de grote
bedrijven, zoals Syngenta en Monsanto profiteren van
de strenge regels. Sterker nog, ik heb het wel eens iemand van Monsanto horen zeggen in de wandelgangen van een congres.’
‘Het hangt er vanaf wat je allemaal meerekent, maar
de registratie van een transgeen gewas kost al snel
twaalf miljoen dollar. Als je alle kosten optelt kom je
snel in de buurt van de honderd miljoen. Dat zorgt ervoor dat het eigenlijk maar voor een paar gewassen
loont om genvarianten te maken, namelijk voor maïs,
soja en katoen. En het zorgt ervoor dat alleen grote bedrijven de kosten kunnen dragen. Daardoor komen er
minder nieuwe rassen op de markt, en dat is slecht
voor de agrobiodiversiteit’, zegt Louwaars.
‘Het is een van de perverse uitkomsten van de acties
van de milieubeweging. Greenpeace wil het ontwikkelen van gengewassen zo duur mogelijk maken, om ze
daarmee tegen te houden. Maar uiteindelijk spelen ze
er de bedrijven waar ze tegen strijden mee in de kaart.’
Precies hetzelfde speelt volgens Louwaars bij eigendomsrechten op biodiversiteit. ‘Dat is in de jaren negentig opgezet om de lokale bevolking mee te laten
profiteren van de genetische diversiteit van de planten
en dieren in hun omgeving. Maar aan wie denk je dat
de lokale bevolking hun rechten verkoopt? Juist, aan

‘Wij brengen met
overheidsgeld het
genoom in kaart waarmee monopolisten hun
positie versterken’

de grote bedrijven die via octrooien de grootste winst
kunnen garanderen. Die kopen op die manier een monopoliepositie.’
Een voorbeeld van de manier waarop grote veredelingsbedrijven de regels gebruiken in hun eigen voordeel is volgens Louwaars de introductie van Bt-katoen
in India. Bt-katoen is door een gen uit een bacterie giftig voor insecten die de plant belagen. ‘Monsanto was
in de jaren negentig bezig om zijn ras Bt-katoen toegelaten te krijgen op de grote Indiase markt. Terwijl die
procedure liep, waren een paar lokale veredelaars zo
slim om een pakketje Monsanto-zaad te kopen in Amerika. Ze hebben toen de Monsanto-katoen gekruist met
lokale katoenrassen, en zaad op de markt gebracht.
Dat kon, want in India kon je toen genen niet octrooieren. Dat had meteen succes.’
Maar dat succes duurde niet lang. Monsanto protesteerde bij de overheidsinstanties dat de lokale veredelaars zich aan dezelfde regels moesten houden als de
multinational. En dat de nieuwe rassen dus ook de hele molen doormoesten. Maar de Indiase veredelaars
hadden geen grote onderzoeksafdelingen en batterijen
juristen om de procedures zonder kleerscheuren af te
ronden. Er zat dus niks anders op dan Monsanto te vragen om de gegevens. ‘Het bedrijf wilde best helpen, tegen een leuke vergoeding.’ Inmiddels betaalt een Indiase katoenboer tweederde van de kosten van zijn zaad
aan Monsanto.
PATENTEN
Greenpeace en andere actiegroepen zijn overigens niet
erg onder de indruk van het verhaal van Louwaars en
Jacobsen. ‘Ach, welnee. De machtspositie van de grote
veredelaars heeft niks te maken met ingewikkelde regelgeving, maar alles met de mogelijkheden om genen
te patenteren’, reageert Henk Hobbelink van NGO
Grain vanuit Barcelona. Hij voert al sinds begin jaren
negentig actie tegen genetische erosie. ‘De grote firma’s hebben uitgebreide patentenportfolio’s. Dat is de
basis voor hun economische macht. Die kwestie in India heeft daar ook mee te maken. India is toegetreden
tot de WTO, en heeft zich daarom moeten neerleggen
bij de mogelijkheid om genen te patenteren.’
‘Ja, ik ken dat verhaal’, reageert André van der Vlugt
van Greenpeace Nederland. ‘En natuurlijk geloven wij
daar niet in. Ik denk helemaal niet dat ze in de directiekamer van Monsanto zo blij met ons zijn als ze horen
dat er, mede dankzij ons, nieuwe Europese richtlijnen
in de maak zijn die het moeilijker maken om gengewassen te importeren. Het kost ze heel veel geld. Misschien maken bedrijven wel eens gebruik van de regels, maar in het algemeen hebben ze er echt last van.’
Als bedrijven meer onderzoek moeten doen vanwege
strenge regelgeving, dan juicht Greenpeace dat toe, aldus Van der Vlugt. ‘Want wij vinden dat er nog veel
meer onderzoek moet gebeuren. Sterker nog, wij vinden dat we nog zo weinig weten dat er helemaal geen
veldproeven gedaan zouden moeten worden.’ <

Resource 0216 1, 3 en 8-11

09-01-2008

16:33

Pagina 10

ACHTERGROND

10

MEELIFTEN OP DE

NANOHYPE

1

A
s
u
e
a

d

H

he
in
‘E
de
vo
M
N
ee
N
o
d
of
ze
‘In
de
aa
w
lo
ba
E
fo
ee
N
a
ce
de

‘Geld is er nu genoeg,
maar aio’s kunnen
we moeilijk vinden’

D
lo
p
vl
ke
ko
p
w
e
e
st
fu
In
va
la
d
ge
In
o
kl
o
b
n

Resource 0216 1, 3 en 8-11

09-01-2008

16:33

Pagina 11

10 JANUARI 2008

11

RESOURCE #16

Al sinds de jaren zeventig doet prof. Willem Norde fundamenteel onderzoek in de
schemerzone tussen de fysische chemie en de biologie. Nu nanotechnologie is
uitgegroeid tot een hype geven geldschieters hem voor dat onderzoek eindelijk
erkenning en, belangrijker, ondersteuning. Norde vertelt over gegoochel met
antilichamen, nanoborstels en synthetische cellen.

door WILLEM KOERT, foto LEIBNIZ-INSTITUT FÜR POLYMERFORSCHUNG

H

et bewijs dat zijn concept werkt staat in
een laboratorium in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het is een
materiaal dat prof. Willem Norde, als
hoogleraar verbonden aan de leerstoelgroep Fysische chemie en kolloïdkunde
(Fysko), en zijn collega’s van een bedrijf
hebben gekregen. Nordes onderzoekers testen het uit
in lichaamsvloeistoffen als bloed, speeksel en urine.
‘Eiwitten en bacteriën krijgen er geen grip op’, zegt Norde in zijn werkkamer op de Wageningse Dreijen. ‘Wat
voor materiaal het is weten we niet. Dat is geheim.
Maar we denken dat het gaat om een nanoborstel.’
Norde werkt al sinds de jaren negentig van de vorige
eeuw aan nanoborstels. Het was een logisch vervolg op
Nordes werk in de jaren zeventig, toen hij zijn promotieonderzoek bij Fysko begon. Hij bestudeerde eiwitten
die in vloeistoffen als min of meer compacte bolletjes
of kluwens rondzweven, maar zich op oppervlakken afzetten en dan een platte vorm aannemen.
‘In die periode deed onze groep veel onderzoek naar
de afzetting van niet-biologische, synthetische stoffen
aan oppervlakken’, zegt Norde. ‘De insteek daarvan
was vooral fysisch-chemisch, maar ik was ook in de biologische kant geïnteresseerd. Dat week af van de gangbare onderzoekslijn.’
Eiwitten in het lichaam hebben een functie. Ze transformeren bijvoorbeeld moleculen. ‘Nemen die eiwitten
een platte vorm aan, dan verandert hun functie’, zegt
Norde. ‘Dikwijls kunnen ze geen moleculen meer veranderen. Ze worden bovendien ineens door immuuncellen herkend als lichaamsvreemde entiteiten die uit
de weg moeten worden geruimd.’

omdat op dat weefseloppervlak ragfijne draden zitten
die zijn gemaakt van suikerketens en zich uitstrekken
in de waterige omgeving. Die draden voorkomen dat eiwitten en cellen zich afzetten op het epitheel. Die structuren hebben we kunnen namaken.’
Norde maakte de draden van een samengesteld polymeer. Hij zette de draden dicht op elkaar, en vormde zo
een soort borstel, waarvan de haren enkele tientallen
nanometers in de waterige omgeving uitsteken. De borstelharen houden eiwitten en cellen weg van het oppervlak zodat ze er niet aan kunnen hechten.
Een praktisch probleem is dat de borstels niet stabiel
zijn. De synthetische haren worden langzaam afgebroken en, erger nog, de hechting van de borstelharen aan
het oppervlak laat vaak los. Het materiaal in het Groningse lab wijst er echter op dat in ieder geval één bedrijf een nanoborstel kan maken die wel robuust is.
De technologie is niet alleen interessant voor makers
van biomedische materialen, zegt Norde.
‘In de voedingsindustrie zou je hiermee installaties
kunnen beschermen tegen fouling. De zuivelindustrie
heeft er veel last van. In melk zitten nu eenmaal veel
eiwitten. Een andere mogelijke toepassing is de binnenkant van de doosjes waarin mensen ’s avonds hun
contactlenzen opbergen. In lenzendoosjes kunnen bacteriën uitgroeien tot gevaarlijke populaties die via de
lenzen ooginfecties kunnen veroorzaken.’
Bedrijven en overheden krijgen steeds meer waardering voor moleculaire goochelaars als Norde. Ze hebben begrepen dat er muziek zit in zulke creaties, heeft
de hoogleraar gemerkt.
‘Nanotechnologie en vooral bionanotechnologie is helemaal in de mode’, zegt Norde. ‘Het onderzoek is booming. Wereldwijd geven overheden en bedrijfsleven
IMPLANTATEN
miljarden euro’s uit aan nano-onderzoek.’ De precieze
Dat gebeurt bijvoorbeeld als artsen medische technocijfers zijn niet bekend, vooral omdat bedrijven niet
logie in het menselijk lichaam brengen. Katheters, imscheutig zijn met informatie over hun investeringen,
plantaten en synthetische bloedvaten vormen oppermaar trendwatchers zijn het erover eens dat de geldvlakken waar lichaamseigen eiwitten zich aan vastma- kraan wijdopen staat. Het gevolg is dat onderzoekslijken. De eiwitten veranderen van vorm en binnen de
nen in de kolloïd- en grensvlakkunde ineens het etiket
kortste keren is het oppervlak van de katheter, het im‘nanotechnologie’ opgeplakt krijgen. Nanotechnologie
plantaat of het bloedvat veranderd in een koek van eiis een hype. Niet dat Norde het erg vindt. Integendeel.
witten en dode en levende cellen, die op de veranderde ‘Er is niks mis met trendy namen en een beetje hype’,
eiwitten zijn gedoken. Fouling, noemen onderzoekers
zegt Norde. ‘Niet zolang dat geld oplevert voor onderen artsen het verschijnsel. Vaak leidt het er toe dat het wijs en onderzoek. Ik moet wel bekennen dat ik bestukje medische technologie niet meer naar behoren
ducht ben voor de verwachtingen die de nanohype opfunctioneert, en er infecties ontstaan.
roept. Het zal me niet verbazen als mensen over een
In de jaren tachtig begon Norde te merken dat makers paar jaar gaan klagen dat de nanotechnologie de vervan biomedische materialen zijn onderzoek met bewachtingen niet heeft waargemaakt. Ik ben in mijn pulangstelling volgden. Hij kreeg verzoekjes voor overblicaties daarom terughoudend als het gaat om de imdrukken van zijn artikelen en uitnodigingen om lezinplicaties van nanotechnologie.’
gen te geven.
Toch gelooft Norde wel degelijk dat nanotechnologie de
In de jaren negentig vonden Norde en zijn collega’s een samenleving zal veranderen. ‘Misschien niet de kooplossing voor het probleem van de aangekoekte hart- mende vijf jaar’, zegt hij, ‘maar dan wel de komende
kleppen, implantaten en katheters. Eigenlijk was die
vijftig jaar.’
oplossing afgekeken van de natuur, vertelt Norde. ‘In
Norde, die overigens sinds 2000 ook hoogleraar in Grobloed zitten eiwitten en cellen, maar die zetten zich
ningen is, houdt zich niet uitsluitend bezig met nanoniet af op het gezonde epitheel van de vaten. Dat komt draden. In de jaren negentig ontwikkelde hij, samen

met het toen nog Nederlandse Organon Teknika, gevoeliger diagnostische tests. Samen met zijn aio’s ontwierp hij een slimmere manier om antilichamen, die in
urine of bloed ziekteverwekkende stoffen of hormonen
ontdekken, op een oppervlak te plakken.
Een nieuw onderzoeksterrein is dat van de scaffolds:
van nanomaterialen gemaakte structuren waarmee
artsen organen en zenuwbanen kunnen repareren. Cellen van de te repareren weefsels hechten aan het materiaal, en dat materiaal geeft op zijn beurt stoffen af
die de groei van de cellen stimuleren.
KILLERCELLEN
Een andere onderzoekslijn die Norde met zijn Wageningse collega’s heeft opgezet is de ontwikkeling van
synthetische killercellen. ‘Eigenlijk zijn het bolvormige
moleculaire structuren die een bacteriedodende of een
kankerceldodende stof bevatten’, legt Norde uit. ‘Het
zijn micellen, die we bouwen van polymeren. De micellen ontstaan spontaan, als we de juiste polymeren met
elkaar mengen.’
Die polymeren zijn sliertige moleculen, met een polaire
en een apolaire kant. In een waterige oplossing duwen
de watermoleculen de apolaire delen van de polymeren weg, die daardoor aan elkaar klitten. Dezelfde watermoleculen zuigen echter de polaire uiteinden naar
buiten, zodat die het apolaire hart omgeven met een
polaire krans. Er ontstaat een celvormige structuur van
enkele tientallen nanometers, waarin de dodende substantie kan worden opgesloten. Norde noemt ze complex coacervaat core micel, of kortweg C3M. ‘We willen
de micellen uitrusten met moleculen die kankercellen
herkennen. De micellen kunnen dan in het lichaam zieke cellen opzoeken en ze doden, zonder dat gezonde
cellen bloot worden gesteld aan toxische stoffen.’
Prozaïscher toepassingen van C3M’s en hun opvolgers
voorziet Norde in de voedingsindustrie, die ze zou kunnen gebruiken om kwetsbare gezondheidsbevorderende stoffen door de zure maag te loodsen naar de darmen, waar het lichaam ze intact kan opnemen.
Perspectieven te over. Geïnteresseerde overheden en
bedrijven. Financiering en erkenning. Wat wil Willem
Norde nog meer? ‘Goede afstudeerstudenten en aio’s’,
antwoordt de hoogleraar. ‘Die kunnen we moeilijk vinden. We vragen natuurlijk heel wat: mensen die fysisch-chemisch zijn onderlegd, de aansluiting met de
biologie kunnen vinden en ook nog eens oog hebben
voor toepassingen. Daar komt nog bij dat de animo
voor bètastudies heel lang slecht is geweest. Scholieren kiezen liever voor een studie in de economie of
rechten dan voor fysica of chemie. Ze hebben het idee
dat ze met economie of rechten in een dynamische omgeving terechtkomen. Werken in een lab, denken ze, is
zwaar en vooral eenzaam werk. Dat is niet waar, natuurlijk. Wetenschappelijk onderzoek is spannend, en
het is teamwork. Hopelijk dringt dat besef nu langzaam
door. Voor de eerste keer in een hele lange tijd zitten
de aanmeldingen voor bètastudies weer in de lift.’ <
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IN BEELD
afkorting HPAI staat voor hoogpathogene aviaire
influenza, waaronder het voor mensen dodelijke H5N1.
Dierziekteonderzoeker Ivo Claassen van het Centraal
Veterinair Instituut van Wageningen UR is inmiddels
gedetacheerd bij het ministerie van LNV om in
Indonesië een driejarig vervolgtraject aan te sturen. Een
consortium van Wageningen UR, Universiteit Utrecht en

U

L

VOGELGRIEP/ foto’s WAGENINGEN INTERNATIONAL
Wageningen UR assisteert de Indonesische overheid bij
de bestrijding van vogelpest. De afgelopen twee jaar
waren deskundigen van CIDC-Lelystad, ASG en Wageningen International betrokken bij de ontwikkeling van
vaccins en de training van veldwerkers. Dit alles in het
kader van het Indonesian-Netherlands Partnership
Programme for the prevention and control of HPAI. De

O

Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) Deventer tekent
binnenkort een contract van 5,1 miljoen euro voor de
uitvoering hiervan. Er is een lange weg te gaan voordat
goede bestrijdingsprogramma’s zijn gerealiseerd, zegt
projectcoördinator Arend Jan Nell, want de vogelpest is
endemisch in Indonesië en er bestaat een grote
diversiteit aan pluimveehouderijsystemen. / AS
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
LUITJE, DE VADER VAN DE PLANTENVEREDELING
Bij de recente uitreiking van de Broekemapenning, de
hoogste Nederlandse onderscheiding voor plantenveredelaars, werd de naamgever weer eens abusievelijk
tot ‘hoogleraar Plantenveredeling’ gebombardeerd.
Een begrijpelijke fout, maar prof. Luitje Broekema
(1850-1936) was toch echt de eerste Wageningse
hoogleraar Veeteeltwetenschap. Een benoeming met
de hakken over de sloot die hij wel vooral dankte aan
zijn ‘koninklijke tarwerassen’.
Eind deze maand precies negentig jaar
geleden werd in de raadszaal van de
Rijksveeartsenijschool in Utrecht een bijzondere vergadering gehouden. Aan de
vooravond van de oprichting van de Landbouwhogeschool (LH) in maart 1918 bespraken de curatoren van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool wie
van de 36 leraren voldoende capaciteiten
bezat om tot hoogleraar te worden benoemd. Vanwege het vertrouwelijke karakter werd dit agendapunt apart vastgelegd in geheime notulen die de toenmalige landbouwminister Posthuma later accordeerde. Voor achttien leraren was de
bevordering een hamerstuk, maar over de
benoeming van Broekema tot hoogleraar
Veeteeltwetenschap waren de meningen
verdeeld.
Pijnlijk, want Broekema had als directeur
bijna dertig jaar leiding gegeven aan de diverse voorlopers van de Landbouwhogeschool en genoot in het land groot aanzien als kweker van de Wilhelmina- en Julianatarwe. Deze twee nieuwe tarweras-

sen, met hoge opbrengst, stevig stro en
goede korrelkwaliteit, domineerden in de
eerste helft van de vorige eeuw de Nederlandse graanteelt.
Hoewel de curatoren positief waren over
zijn verdiensten voor de Nederlandse
landbouw, constateerde zij ook dat Broekema zich ‘vrijwel geheel afzijdig had gehouden van de ontwikkeling van de veeteelt’ en ‘alles samengenomen niet veel
heeft gepubliceerd’. Uiteindelijk vonden
de aanwezigen zich in het compromis:
Broekema hoogleraar laten worden, maar
‘met de wenk het ambt spoedig neer te
leggen’.
Luitje Broekema is daarmee te beschouwen als de ‘laatste generalist’ in Wageningen. De Groninger boerenzoon studeerde
in het Duitse Halle en verkreeg als een
van de eersten de Nederlandse onderwijsakte Landbouwkunde. Vanaf de oprichting van de Rijkslandbouwschool in
1876 doceerde Broekema in Wageningen
zowel plantenteelt, veeteelt als zuivelbereiding. Komisch genoeg werd hij in 1885
juist van de eerste leeropdracht ontheven
toen hij op 34-jarige leeftijd tot directeur
werd benoemd.
Het is een wonder dat Broekema ondanks
de vele bestuurlijke beslommeringen en
reorganisaties tijd heeft weten te vinden
voor het tijdrovende veredelingswerk. Dat
hij zich toelegde op de veredeling van granen had dan ook praktische redenen. De
kleine veestapel op proefboerderij Dui-

Luitje Broekema – op de voorste rij tussen vrouw en dochter en omringd door Wageningse hoogleraren – tijdens de receptie bij de uitreiking van zijn eredoctoraat in
1921 in Hotel De Wereld. / foto Historische archief Wageningen UR
vendaal – op de plaats van het huidige
Bestuurscentrum – maakte serieuze fokkerijproeven onmogelijk. De drie hectare
bouwland waren, samen met de proeftuin
van één hectare op het Spijk, wel voldoende voor verdelingsproeven met graan.
Reeds voor de eeuwwisseling wist Broekema door zorgvuldig kweken twee nieuwe
tarwerassen te verkrijgen, die hij Duivendaal- en Spijktarwe doopte.
De beroemde Wilhelminatarwe ontstond
door tijdrovende kruisingen tussen Spijktarwe, Zeeuwse tarwe en Roode Dikkop.
Koningin Wilhelmina, die in 1901 Wageningen bezocht, gaf op die dag ‘Hoogstderzelver’ toestemming het kruisingspro-

duct haar naam te geven. Julianatarwe
– met nog iets betere korrelkwaliteit –
werd verkregen door Wilhelminatarwe te
kruisen met gladkaf-Essex-tarwe.
De koninklijke gewassen bezorgden Broekema roem onder boeren, het ridderschap in de Orde van de Nederlandsche
Leeuw, drie jaar hoogleraarschap en – bij
zijn afscheid in 1921 – een eredoctoraat.
Bovendien bleek zijn kwekersbloed erfelijk: zijn zoon Cornelis Broekema werd in
1923 de eerste hoogleraar Veredeling
van landbouwgewassen. Veeteeltprof Luitje mag dus met recht ‘de vader van de
Wageningse plantenveredeling’ genoemd
worden. / Gert van Maanen

WERKPLEK
AART HUTTEN EN TRUUS WIEGERS
‘NA AFLOOP GAAN ZE NAAR OUWEHAND’
Aart Hutten voert de karpers van de leerstoelgroep Immunologie en celbiologie. In
vier kamers in Zodiac, thuisbasis van de
dierwetenschappers van de universiteit,
zwemmen honderden karpers en zebravisjes. Ze worden gebruikt voor onderzoek
van de leerstoelgroep Celbiologie en immunologie. De biotechnicus moet snel
door. ‘Garnalen halen.’ Die zijn ook voor
proeven bedoeld. Zijn collega Truus Wiegers van der Wal wil best uitleggen wat er
gebeurt, maar ze wil zo onvoorbereid niet
op de foto.
De karpers van verschillende maten verdringen zich voor het glas van hun aquarium zodra er iemand binnenkomt. Truus:
‘Het is voedertijd, dat weten ze. We geven
ze niet te veel, dus ze hebben wel honger
nu. In de natuur hebben ze ook niet onbeperkt te eten.’
De Wageningse immunologen doen al
heel lang onderzoek naar het immuunsysteem van karpers. Inmiddels groeit de elfde generatie op. ‘Ze kunnen de proeven
niet doen met een karper uit het wild, dan

zijn de resultaten niet vergelijkbaar. Daarom werken we met één lijn.’
Bij het kweken van een nieuwe generatie
komt weinig karperromantiek kijken. Een
mannetje en een vrouwtje krijgen hormooninjecties. De eitjes en het zaad worden afgestreken, en dat leidt tot zo’n duizend karperlarven.
De meeste vissen worden in proeven gebruikt, en worden na afloop door de onderzoekers afgemaakt. Maar van elke generatie blijven er altijd ook wel een paar
over. ‘Die houden we een poosje. Als we
zeker weten dat ze niet meer gebruikt
gaan worden, gaan ze naar Ouwehand,
voor de pinguïns en de ijsberen.’
In de viswinkel zul je de karper niet zien
liggen. Zelfs als de vissen goedgekeurd
zouden zijn voor menselijke consumptie,
zouden weinig Nederlanders er voor willen betalen. De grondsmaak van de vis is
wel populair in Oost-Europa. ‘We hebben
wel eens een Poolse student gehad die er
één heeft klaar gemaakt. Maar mij doe je
er geen plezier mee.’ / Korné Versluis
foto Guy Ackermans
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Universitaire studenten binnen de sector landbouw – lees:
Wageningse studenten – besteden gemiddeld veertig uur per
week aan hun studie. Hbo’ers in dezelfde sector, onder wie de
studenten van Van Hall Larenstein – studeren 39 uur per week.
Daarmee scoren ‘groene’ studenten hoger dan andere
Nederlandse studenten. Beulen ze zichzelf af?

WERKEN STUDENTEN VAN VHL EN WU TE HARD?
door JAN BRAAKMAN, ALEXANDRA BRANDERHORST en WIM BRAS
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‘Veertig uur in de
week is niet te veel’

Anouk de Plaa, student Biologie aan
Wageningen Universiteit
Studeert per week: 40 uur
Werkt per week: 10 tot 15 uur als telefonisch enquêteur
‘Het aantal studie-uren varieert van twintig tot wel zestig uur per week. Er zijn periodes geweest dat ik twee verplichte vak-

‘Ik wil wel meer
inhoudelijke lessen’

ken moest doen waarvan ik dacht: hoe
hebben ze die bij elkaar kunnen zetten in
één periode? Ik moet keihard werken om
een 5,5 te krijgen, terwijl er andere studenten zijn die met twee vingers in de
neus achten en negens halen.
Veertig uur in de week studeren is niet te
veel, al denk ik dat ik mezelf wel eens te
veel heb belast. Ik heb er zeker in het eerste jaar vaak van afgezien om met vrienden iets te gaan doen, omdat ik me helemaal kapot studeerde. Als ik het dan niet
gehaald had dacht ik achteraf wel eens:
had ik maar iets leuks gedaan.’

‘Een zwaar leven wil
ik het niet noemen’

Ties Conradi, tweedejaars Biotechnologie
aan Van Hall Larenstein Leeuwarden
Studeert per week: 35 uur
Werkt per week: 8 uur bij een tuincentrum
‘Een zwaar leven wil ik het niet noemen,
maar ik moet wel mijn kop erbij houden.
Ik volg een versneld traject omdat ik hiervoor een mbo-opleiding heb gedaan.

Straks stroom ik meteen door naar het
derde jaar. Het mbo deed ik met twee vingers in de neus, daar werd alles voor je
opgelepeld. Hier moet je zelf achter je opdrachten aan, gesprekken met docenten
regelen. Die planning kost naast je studieuren ook tijd. Ik ben elke dag wel van tien
uur tot drie uur op school. Daarna ben ik
nog een uur of twee thuis bezig. Ik zou wel
wat meer willen werken dan alleen op zaterdag, maar dat is lastig te organiseren.
Aan de andere kant heb ik zo nog wat tijd
om te fitnessen en met mijn kameraden
op stap te gaan.’

Studeert per week: 40 uur
Werkt per week: 11 uur bij Handyman

Studeert per week: 25 uur
Werkt per week: 6 uur als postbezorger
‘Ik probeer zoveel mogelijk op school te
doen, zodat ik thuis niet aan school hoeft
te denken. En op zaterdag verdien ik bij

‘Ik heb tijd over om
een boek te lezen’

Sabina van Duren, eerstejaars Forensic
Sciences aan Van Hall Larenstein
Leeuwarden
Studeert per week: 30 uur
Werkt per week: 10 uur in een schoenenwinkel
‘Eerst dacht ik: ik ga er lekker veel bij werken zodat ik wat ruimer in mijn geld kom

‘Ik heb een baantje
nodig voor het geld’

Felix van Soest, student
Dierwetenschappen aan Wageningen
Universiteit

Tim van der Zwan, vierdejaars Land- en
watermanagement bij Van Hall
Larenstein in Velp

met het bezorgen van de post. Ik heb dus
nog genoeg tijd over voor andere dingen.
Zo ben ik voorzitter van de jeugdvereniging van mijn kerk. We organiseren bijeenkomsten, uitjes, jeugddiensten en vakanties. Daarnaast zwem ik twee keer per
week.
Soms denk ik wel eens dat ik meer tijd
zou moeten besteden aan studeren. Maar
de praktijk leert anders. De studiebelasting is een beetje te laag. Het mag wel omhoog, maar dan zou ik meer inhoudelijke
lessen willen. Het type les van tegenwoordig spreekt me minder aan. Ik ben het zat
om samen aan projecten te werken.’

‘Er zijn weken dat ik twintig tot dertig uren
aan mijn studie besteed, maar ook periodes dat het drukker is. Over het algemeen
is het goed te doen in veertig uur. Ik zou
wel meer willen werken, vooral om meer
geld te hebben. Als ik straks verhuis van
Veenendaal naar Wageningen heb ik dat
extra geld wel nodig. Maar als je kijkt naar
de ideale tijdsbesteding, dan hoef ik niet
per se meer te werken.’

te zitten. Maar dat viel tegen. Ik ben veel
meer uren aan mijn studie kwijt dan ik
vooraf had verwacht. Helemaal als ik met
een project bezig ben, dat vreet tijd. Dat
komt ook omdat ik tussentijds ben ingestroomd, want hiervoor deed ik Management, economie en recht in Amsterdam.
Gelukkig kwam ik er gauw achter dat ik
een verkeerde keuze had gemaakt. Inmiddels ben ik wel helemaal bij. Nu zou ik wat
meer kunnen werken, en toch doe ik het
niet. Ik concentreer me liever op mijn studie. En zo houd ik ook nog wat tijd over
om af en toe eens een boek te lezen.’

‘Studeren is
een echte luxe’

Anna Harnmeijer, student Environmental
Sciences aan Wageningen Universiteit
Studeert per week: 40 uur
Werkt per week: 0 uur
‘Een veertigurige studieweek is precies

goed. Studeren is een echte luxe, dat hebben heel veel mensen niet door. Ik ben
veel in het buitenland geweest en daar is
studeren echt niet voor iedereen weggelegd. In Colombia, waar ik net vandaan
kom, gaan de gesprekken op straat echt
over de werkelijkheid van de dag: het eten
dat die avond op tafel moet komen. Werken hoort bij studeren. Dus ben ik ook op
zoek naar een baan. Werkervaring is heel
belangrijk om na je studie de overgang te
kunnen maken.’
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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.

‘Bij het groeien
horen groeistuipen’
AIR WAGENINGEN
We leven in dynamische tijden. Een mooi
Forum gebouw, Spinozaprijs, voor de derde keer beste Universiteit van Nederland;
alles gaat goed. Maar bij het groeien horen groeistuipen. Ondersteunende diensten doen hun best om de werkvloer ter
wille te zijn, maar slaan soms door. Een
voorbeeld daarvan wil ik u niet onthouden.
Begin november moest ik naar Miami in
de VS. Ik wilde dinsdag heen en vrijdag
terug, en informeerde bij ons huisreisbureau BCD naar opties en prijzen. De opties die ik kreeg waren: 1. British Airways
via London (niet aantrekkelijk vanwege de
onvermijdelijke vertragingen); 2. Swiss Air
via Zurich (onlogisch traject) en 3. Martinair (directe vlucht maar een dag eerder
vertrekken). Na ampel beraad heb ik gekozen voor Martinair en gevraagd om een
stoel met extra beenruimte. BCD meldde
dat dat helaas niet mogelijk was. Ik nam
aan dat het een typisch Martinair-ding
was.
Bij inchecken bleek dat ik terecht was gekomen tussen Seatdealers die een weekje Miami gingen doen. Het was al meteen
gezellig… Mijn stoel was erg krap en uiteindelijk heb ik tien uur met mijn benen
zowat in mijn nek gezeten.
Tijdens de vlucht vernam ik dat ik voor
een luttele 49 euro extra een stoel in de
comfort class had kunnen hebben met
meer beenruimte en andere extra’s. Bij de
terugreis heb ik dus meteen mijn stoel opgewaardeerd.
Een week na thuiskomst kreeg ik de rekening van BCD met onderaan de vermelding: besparing 2168 euro. Navraag gaf
de volgende uitleg van BCD: ‘We hebben
opdracht om de goedkoopste vlucht te
boeken zodat Wageningen UR geld uitspaart.’ Dat is natuurlijk heel mooi, ware
het niet dat het Amerikaanse bedrijf waarvoor ik naar Miami ging, alles betaalde.
Dus hoezo besparing?
Door verder in deze zaak te duiken bleek
dat KLM ook dagelijks van en naar Miami
vliegt. Dus je krijgt als klant niet alle mogelijke opties. Daardoor is de organisatie
nu duurder uit; door een dag eerder te
vertrekken heb ik een dag minder kunnen
werken (8 uur maal 240 euro).
Ik heb een klacht ingediend en aangekondigd dat dit mijn laatste boeking bij BCD
was. Maar is dit nu de schuld van BCD of
van degenen die de contracten afsluiten?
Op deze manier kunnen de fictieve besparingen voor onze organisatie geweldig oplopen. Bij honderd vluchten al gauw 200
duizend euro. Bij de gedachte alleen al
moet bij de gemiddelde manager het water in de mond lopen.
Prof. Richard Visser,
hoogleraar Plantenveredeling
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V.D.REDACTIE
TIENDUIZEND STUDENTEN
Aalt Dijkhuizen blaakt van vertrouwen. In
de peptalk die hij bij officiële gelegenheden geeft, heeft hij altijd wat meer oog
voor de zonzijde dan voor de schaduwkanten. Maar zo zonnig als bij de nieuwjaarsborrel van maandag 7 januari is hij
nog niet eerder geweest.
Dijkhuizen wil het studentenaantal verdubbelen. Tienduizend studenten aan de
universiteit moet haalbaar zijn, hield hij
het publiek voor. De onderwerpen waar
Wageningen mee bezig is staan volop in
de maatschappelijke belangstelling. Die
positie moet de universiteit de komende
jaren zien te benutten.
Verder ziet hij voor hogeschool Van Hall
Larenstein een plek in de top vijf van de
Keuzegids Hoger Onderwijs weggelegd.

VHL staat nu nog onderin de middenmoot. En wil hij dat Wageningen UR in de
top tien van beste werkgevers van Nederland komt.
Tienduizend studenten klinkt erg overmoedig, na één jaar waarbij de universiteit flink groeide, maar onmogelijk is het
niet. In de jaren tachtig profiteerde Wageningen van de milieuhype, en waren er bijna zevenduizend studenten. De jaren
erna zag de universiteit het marktaandeel
bijna halveren. Een verdubbeling zou het
marktaandeel van de universiteit weer in
de buurt brengen van de oude hoogtijdagen.
De vraag is wel hoe. In de jaren tachtig
profiteerde de universiteit van een paar
succesvolle nieuwe opleidingen. Vooral

milieuhygiëne en biologie, toen nieuw,
trokken veel studenten. Ondenkbaar is
het dus niet, maar het is wel afwachten
hoe de raad van bestuur wil gaan profiteren van de rugwind.
Het ‘vloerplan’ voor het onderwijs dat in
voorbereiding is, stelt voor om bestaande
opleidingen samen te voegen onder parapluopleidingen, die ieder minstens zestig
studenten moeten trekken. De laatste
keer dat iets dergelijks gebeurde, was
acht jaar geleden. Toen stortten de studentenaantallen van de nieuwe parapluopleidingen in, en werden de oude opleidingen snel weer hersteld. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst, stemt die geschiedenis niet hoopvol. / Korné Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

DE HOOG
TEL UIT JE WINST
Studenten worden later bijna allemaal
schatrijk en daarom moeten zij of hun ouders hun studie zelf maar betalen. Althans, dat vindt de fractievoorzitter van
de sociaal-democraten, ene Jacques Tichelaar, voorheen vakbondsleider en onderbovenmeester te Heerenveen. Om het
leed te verzachten kan er bij de staat geleend worden en is terugbetaling afhankelijk van het latere inkomen. Het idee van
Tichelaar is geenszins orgineel, maar afkomstig van de olijke homo universalis
Plasterk. De verdediging van Tichelaar is
zwak, want in Australië doen ze het ook
zo.

Het is vreemd dat een politieke partij die
vroeger de mond vol had over het toegankelijker maken van het hoger onderwijs
voor brede lagen van de bevolking en het
nu voortdurend heeft over een vergroting
van de kenniseconomie, niet begrijpt dat
een dergelijke maatregel rare neveneffecten kan hebben.
Calculerende studenten zullen meer dan
ooit voor een studie kiezen die later veel
geld gaat opleveren. Dus nog meer managers en fiscaal juristen. Zogenaamde
moeilijke vakken zullen worden vermeden, terwijl daar juist een grote behoefte
aan is. Na de leraar Duits zullen straks

ook de wiskunde- en natuurkundeleraar
met een academisch diploma tot een uitstervende soort behoren. Bij vele alfavakken zullen de inschrijvingen sterk teruglopen, omdat de financiële vooruitzichten
daar nooit erg gunstig zijn geweest. Studenten uit armere gezinnen zullen afzien
van een academische studie en pogen
zonder een hoge kwalificatie de arbeidsmarkt te betreden. Tel uit je winst.
Alleen daarom al is het plan Pasterk/Tichelaar ondoordacht en rijp voor de prullenmand. / Kees de Hoog
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Wageningen UR is
living proof that it is
possible to live and
work in harmony
regardless of beliefs
and nationality
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It’s going well but we mustn’t rest on our
laurels, was the main message in Aalt
Dijkhuizen’s new year speech.
According to the Executive Board
president, Wageningen University should
be aiming to double its student numbers
and Van Hall Larenstein should set its
sights on a place in the top five of the
Guide to Higher Education. One member
of the audience had indicated that they
did not speak Dutch so Dijkhuizen spoke
in English. He started by listing the
positive events of 2007: the opening of
Forum, the first Spinoza prize and good
financial results all round. ‘This has given
us positive energy, which we need
because there’s still a lot to do.’
Dijkhuizen appealed to all students and
staff to help think about a ‘future proof’
educational system and research
direction. / GvM

WHAT’S ON
Thursday 10 January
20.30 / La Marea, Argentine film, see
www.movie-w.nl.
23.00 / Balls & Bananas party at Unitas.
Friday 11 January
24.00 / Flower Power party at International Club.
Saturday 12 January
20.00 / Vivavoce Vocal Ensemble
perform a winter concert in the Grote
Kerk, marketplace.
20.30 / A guide to recognizing your
saints, US film, see www.movie-w.nl.
22.00 / ISOW German party at International Club.
22.30 / 2008 mix part 1 in Stedia Café.
23.00 / Symbiosis at Unitas.
Sunday 13 January
15.00 / Sunday Afternoon Jazz in the
WICC.
Tuesday 15 January
20.00 / Murphy’s quiz night in Café Tuck.
20.30 / Start of Trinity, three-day party at
KSV. First activity: cartoon workshop. For
info mail bestuur@ksvfranciscus.nl.
20.30 / Chocolate film night at Unitas,
showing Chocolat and Willy Wonka and
the Chocolate Factory.
Thursday 17 January
20.30 / Pan’s Labyrinth, Mexican film,
see www.movie-w.nl.
22.00 / Open house at Nji Sri student
club.
23.00 / The Alternative at Unitas.
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Supporters of the opposition Orange Democratic Movement (ODM) lead protests against suspected vote rigging after disputed
election results which led to unrest and violence. / photo Frederic Courbet, Panos Pictures

‘PEACE IS SOMETHING WE CAN NO LONGER
TAKE FOR GRANTED’
The presidential elections in Kenya on
27 December have been followed by
demonstrations and riots. The estimated
death toll is now over six hundred and a
quarter of a million people have fled their
homes. A number of Kenyan PhD students
are currently doing research in their own
country, and their supervisors have been
in touch with them in recent days.
The turnout for the elections was high
and, when the electoral committee
announced that current president Mwai
Kibaki of the Party of National Unity had
beaten the opposition leader Raila Odinga
of the Orange Democratic Movement,
widespread riots broke out: in the Nairobi
slums, Nyanza Province, the Rift Valley
and the coast, all areas where opposition
to Kibaki is strong.
Peter Oosterveer of the Environmental
Policy Group has a number of PhD
students who are currently in Kenya. One
is doing research in the slums of Nairobi.
‘He didn’t dare leave his house and put a
temporary stop to his research.’ Another
of Oosterveer’s PhD students was
supposed to return from Kenya on 2
January but could not leave the country.
Winnie Wairimu is doing a master’s in
International Development and she
managed to get back to Wageningen on 3
January. She spent the past six months in

her home country for her internship and
thesis research on property rights,
mobility and re-designing lifestyles of
Maasai pastoralist communities in SouthCentral Kenya.
When the big time looting started,
Wairimu was in the coastal area where
here parents live. ‘People were trying to
get hold of what they did not have or own
and in the process destroying other
people’s property,’ she tells in an e-mail.
‘They were indiscriminate about who they
were looting from – friends and foes were
all included. The demonstrations and
police-civilian battles were a nightmare.
Curfews were declared. People stayed
indoors, and the violence cut off supplies
of major commodities like sugar and rice.
‘The point where it got to deaths as a
result of the skirmishes, that’s the part
I’m still trying to come to terms with. I still
have so many unanswered questions. At
what point did we forget that the person
living next door is the one we run to when
we need help? How do people forget so
easily and start looking at each other in
terms of their tribes? The saddest part is
that it is the poorest of the poor who are
involved. The middle and high income
earners are well protected behind their
iron gates.
‘By the time I left, things had cooled down

in affected areas, but as they say,
absence of violence does not mean
peace. Schools were still closed, and
neighbouring countries are suffering:
Uganda has fuel shortages for example. It
also messed up New Year celebrations for
many families.’
It’s not easy for Wairimu now being away
from her family and friends. ‘But nevertheless I’m positive. I think this situation
gives the leaders and politicians a good
opportunity to start to address the
unspoken problems that have been
eating at our society. They have a choice –
whichever way they decide to solve this, I
pray that they will act with reason and
logic and save our beautiful and beloved
country and uphold the ideals of
democracy.
‘Someone asked me whether I was
ashamed to be Kenyan because of what
has happened in the past few days. I
replied that I will still wear my T-shirt with
the slogan ‘truly and proudly Kenyan’
because I know when all this is over we
will end up stronger as a country. As a
Kenyan I’ve realised that peace is
something we can no longer take for
granted. For decades we have housed
refugees from Rwanda, Somalia and
Sudan. Today Kenyans are displaced
within their own land and country.’ / YdH
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SNAPPED
WHO?
Wang Gung from China is studying International Land and Water Management at
Van Hall Larenstein in Velp.

PARIS?
Paris is big and beautiful, but also very
crowded. Holland is cleaner, and better as
a place to live.

XMAS HOLIDAY?
We went to Paris with two buses of international students from Wageningen. The
students were mostly African and Asian.
Western students go home for Christmas.

FAVOURITE PLACE IN HOLLAND?
A park close by, with beautiful nature,
windmills and a lake. And a lot of different
old buildings. / ABr

DIJKHUIZEN SIGNS TOLERANCE MANIFESTO
Among the sixty original signatures on
the ‘Benoemen en bouwen’ antiintolerance list of Doekle Terpstra is that
of Aalt Dijkhuizen. The Wageningen UR
chairman explains his position.
In November Doekle Terpstra, the chairman of the HBO-raad, the Netherlands
Association for universities of applied
science, made a call for a counter movement against the politician Geert Wilders,
leader of the PVV (Party for Freedom) and
his anti-Islamic message. Following this,
Terpstra invited public figures to sign his
open letter ‘Benoemen en bouwen’ – a
rallying cry to name problems and seek
constructive solutions to stem the current
trend towards increased polarisation as a
result of intolerance.

Terpstra’s original list was not open to the
general public. How come your signature
is on it?
‘I’m not the kind of person who actively
seeks this kind of publicity. I was approached personally by Doekle Terpstra.’
Your action is a political one. Are you
acting in a personal capacity or on behalf
of Wageningen UR?
‘It is not a political statement, on the
contrary. It’s a social statement we are
making, as individuals and organisations.’
Why do you support Terpstra's initiative?
‘I think it’s a good initiative and it’s
important. The subject is one that we
need to think and communicate about
more deeply than the usual cursory

political statements and one-liners. The
subject is particularly relevant to
Wageningen UR as we have so many international students. We are living proof that
it is perfectly possible to live and work in
harmony with each other, regardless of
origins, beliefs and nationality.’
What were the reactions within
Wageningen UR?
‘I discussed the matter beforehand with
the president of our Supervisory Board
and she supported the initiative wholeheartedly. I also informed my colleagues
in the Executive Board and the members
of the Concern Council before signing. All
responses were positive.’ / JB

STUDENTS ARE
HARDWORKING
According to a ministry of education
survey, students at Wageningen
University spend an average of 40 hours a
week studying, 6 hours more than the
national average. No other sector works
harder, and the same is true for HBO
agricultural students: they spend an
average of 39 hours a week studying,
against the 36 hour average. Only
technical HBO students work harder, with
a 42 hour study week. The figures are
published in the student monitor, an
annual survey of Dutch students done by
the ministry of education. The survey also
shows that Wageningen students spend
relatively little time doing paid work: 8
hours per week on average, 4 hours less
than the national average. / KV

LEARNING DUTCH WITH THE ELDERS
For international students living in
Holland for an extended period, there are
many ways to learn Dutch. Having a
native speaker correct your language
informally and getting to know more
about Dutch customs is something that
many immigrants appreciate. Het Gilde
SamenSpraak is an initiative that does
just this.
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Het Gilde is a voluntary organisation of
people who offer all sorts of services
based on their interests and professional
experience. One of their activities is
SamenSpraak, literally ‘talking together’.
The aim is to help people whose native
language is not Dutch with their process
of assimilation in an informal way. Bert
van Dorsten is the coordinator of
SamenSpraak in Wageningen: ‘What’s
unique about SamenSpraak is that we
offer individual conversation opportunities, usually in an informal setting at
home or in a café. It’s a chance to talk
about anything: everyday things, items of
news, issues we are facing. Often real
friendships emerge after a while as well.
SamenSpraak is also useful for people
who want to join the Dutch labour
market.’
The volunteers are mostly over fifty and
many have a university background:
retired lecturers or partners of university
staff. Willy Woldendorp is a volunteer with
an international conversation partner. ‘My
main reason for doing it is the social
contact. I learn an awful lot, for instance
about how immigrants see the Dutch. And
the problems they encounter, not so much
the formal problems, but things that crop
up in everyday life. Our meetings are an
opportunity to discuss these things. Many
immigrants have left their family behind
and I feel honoured that sometimes I can
help fill the gap a little.’

Shohreh Keshtkor (left) and Willy Woldendorp meet regularly so that Shohreh can practise her Dutch. / photo Bert van Dorsten
Willy meets regularly with Shohreh
Keshtkor, a molecular analyst from Iran.
Shohreh: ‘We’ve been meeting since May
last year. We try to get together for an
hour each week, if I can spare the time
from my work. We usually go and have a
drink somewhere and chat. It’s relaxation
for me as well as an opportunity to
practise my Dutch in a quiet setting
without feeling embarrassed.’
At work, and even at home with her Dutch

partner, Shohreh often doesn’t get round
to talking Dutch. ‘I don’t have the
patience, and working at Wageningen UR
everyone speaks English. Compared to
other countries most people here speak
good English, which of course makes
things easy for me, but it means I’m not
progressing with my Dutch.’
For Shohreh the sessions are not only
about practising. ‘I don’t often get the
opportunity to talk with older people, as

my circle of friends and acquaintances is
made up of young people. Willy is a bit like
a grandmother for me; she often gives me
advice in the way only mothers or grandmothers can. I really appreciate that!’ / ABa
Het Gilde SamenSpraak is for those who
have a basic knowledge of Dutch and
want to improve their spoken Dutch. For
more information contact Bert van
Dorsten: ehd@xs4all.nl

Resource 0216 20-24

09-01-2008

16:37

Pagina 22

STUDENT

>

22

1
Op pooljaar.nl kan je zien hoe
onderzoekers van Wageningen Imares
de kerstdagen op de Zuidpool hebben
doorgebracht. Een aanrader is het op
James Bond geïnspireerde filmpje
Netvangst 007, dat toont hoe het team
onder het motto ‘License to fish’ op krill
vist. Het ‘mission accomplished’ komt
pas diep in de nacht. ‘Alleen liggen de
Bondgirls voor de slotscène zo’n 15
duizend kilometer verder al lang te
slapen’, constateren de webloggers.

Niet de ijsbeer maar de zeldzame
bandrob zou wel eens de eerste soort
kunnen zijn die zijn leefomgeving verliest
door de opwarming, claimt het Center for
Biological Diversity. Dat wil de zeehond
daarom op de Amerikaanse lijst van
bedreigde soorten plaatsen. De
bandrobben hebben alles in zich om de
nieuwe ‘knuffelberen’ van de Noordpool
te worden. Met hun wonderlijke
vachtpatroon zijn ze uiterst decoratief.
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SLIJMEN
Niets kan ook gewoon hetzelfde blijven.
Was ik net een beetje gewend aan 2007,
is het alweer 2008. Toevallig was ik behoorlijk gehecht aan het afgelopen jaar,
maar in je eentje een jaarwisseling negeren heeft niet zoveel zin. Langzaam schuiven mijn 2007-herinningen naar de achtergrond. Het zweet in mijn handen tijdens mijn afstuderen op de middelbare
bosbouwschool. De zes-uur-in-de-ochtenddauw en brandstof die ik opsnoof toen ik
en mijn studiegenoten met ronkende motorzagen langs de felgekleurde tentjes
van eerstejaars liep. Langzaam vervagen
mijn herinneren. In 2008 kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Nou, de beste
wensen.
Dan ook nog van die vreselijke goede
voornemens. Oh, was ik maar ooit begonnen met roken, dan had ik tenminste iets
concreets. Bovendien kon ik dan nog
eens echt geld gaan besparen. Nee, ik
denk dat ik dit jaar mijn slijmeigenschappen af moet gaan bouwen.
Nu is dat ook wel nodig ook; in 2007 probeerde ik echt iedereen te vriend te houden. Ik maakte dubbele afspraken die ik
al rennend en hijgend wonderwel overleefde. Ik verhulde mijn kritiek met complimentjes en trakteerde vaak op hete
koffie al dan niet met suiker en melk. Probleem van mijn geslijm is dat anderen ook
aardig tegen mij deden, waardoor ik me
nooit eens lekker op iemand kon afreageren. Ook kreeg ik regelmatig koffie aangeboden en ik kan je vertellen; te veel koffie
geeft een heel vreemd en bibberend gevoel.
Maar in 2008 wordt het anders: ik doe
nooit meer soft. Misschien maakt me dat
ook wel populairder bij de meisjes. Tot nu
toe ben ik een tamelijk hopeloos geval. Alleen op zestigplussers maak ik nog een
beetje indruk, ‘zo’n vriendelijke jongeman’. Blijkbaar hebben ouderen meer
met slijm dan jongeren.
Nederland opgelet, in 2008 f*ckt niemand meer met mij. Iedereen die met mij
samenwerkt gaat het zwaar krijgen. Wens
me ook maar geen gelukkig 2008, want
dat maak ik zelf wel uit. En misschien heb
ik dan in 2009 wel weer wat meer menselijke goede voornemens. / Stijn van Gils
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ALS EERSTE/ Joris van der Kamp was woensdagochtend 19 december vroeg uit de veren om te schaatsen op een

C

ondergelopen weiland in de Wageningse uiterwaarden, samen met zijn vrienden Jan Joris, Melle en Henriëtte – ‘allemaal
Wageningse hippies van Droef en de Wolfswaard’. ‘Na vier nachten onder nul besloten we de proef op de som te nemen’, vertelt
Jan Joris Midavaine, student Regional Development and Innovation aan Van Hall Larenstein. ‘Voor dag en dauw stonden we op
want één van ons moest om negen uur weer in de Bongerd zijn voor een tentamen. En wat bleek? Met de opkomende zon op de
achtergrond waren we de allereersten!’ / LdK, foto Jan Joris Midavaine
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‘EU ONDERBELICHT IN ONZE STUDIE’
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Studenten Plattelandsvernieuwing van
Van Hall Larenstein in Wageningen hebben
hun directie in een brief gevraagd om hun
opleiding te verbeteren. Ze leren onvoldoende over Europees beleid, vinden ze.
De derde- en vierdejaars hbo’ers, die de
major Regional Development & Innovation doen, schrijven in hun brief dat de Europese Unie de regionale ontwikkeling via
regelingen en fondsen stimuleert en dat
er daardoor in veel Europese regio’s ervaring wordt opgedaan met regionale transitieprocessen. Tijdens stages merken de
studenten dat provincies en gemeenten
grote behoefte hebben aan kennis over
Europees regionaal beleid.

‘We willen ons goed voorbereiden op de
arbeidsmarkt’, licht student Mtoto Keijzer
toe. ‘We zoeken nu buiten de opleiding
naar deze kennis. Zo kwamen we de
SPARC-module tegen in enkele buitenlandse opleidingen, waarin Europees beleid wordt gecombineerd met praktische
case studies op het gebied van regionale
transitie. En we vonden een sterke module in Finland. We willen dit soort kennis
graag binnen onze opleiding.’
Volgens Keijzer steunen veertig van de
tachtig studenten Plattelandsvernieuwing
in Wageningen het initiatief. Hij bood zijn
brandbrief aan tijdens een symposium
over regionale transitie, op 12 december
in Wageningen. / AS

BLESSURE HINDERT OOIJEVAAR OP NK
Het NK Allround, 29 en 30 december in
Heerenveen, is slecht verlopen voor Mark
Ooijevaar. De student Bos- en natuurbeheer kon door de nasleep van een val
tijdens een training, op 7 december, ‘niet
meer dan meedoen’.
Bij de val belandde zijn rechterschaats in
zijn linkerenkel. De hoefijzervormige wond
werd gedicht met vijftien hechtingen.
‘Door de vorm van de wond duurt het herstel nogal lang’, zegt Ooijevaar. ‘Om echt
goed te rijden kwam het NK voor mij te

vroeg. Ik had de controle nog niet terug en
had nog te weinig intensief en op snelheid
kunnen schaatsen.’
Ooijevaar werd elfde op de vijf kilometer
en laatste op de 500 en 1500 meter. Hij
bereidt zich nu voor op de skate-offs op
18 en 23 januari voor de wereldbekerwedstrijden van Hamar eind deze maand,
waar op de tien kilometer nog drie startplekken te verdelen zijn, en Baselga begin
februari, waar nog twee plaatsen op de
vijf kilometer open staan. / YdH

WAGENINGSE
STUDENTEN
BLOKKEN HET
HARDST
Studenten van Wageningen Universiteit
studeren volgens een onderzoek van het
ministerie van onderwijs gemiddeld
veertig uur per week, zes uur meer dan
de gemiddelde Nederlandse student. In
geen van de sectoren die het ministerie
onderscheidt, wordt harder gestudeerd.
Op het hbo werken landbouwstudenten
ook harder dan gemiddeld. Zij maken 39
studie-uren, tegen 36 gemiddeld. Alleen
techniekstudenten in het hbo werken harder. Zij zeggen gemiddeld 42 uur aan hun
studie te besteden.
Dat blijkt uit de studentenmonitor, een onderzoek dat het ministerie van onderwijs
jaarlijks laat uitvoeren onder Nederlandse
studenten. De resultaten werden vlak
voor de kerst gepresenteerd.
Uit het onderzoek blijkt verder dat Wageningse studenten relatief weinig tijd besteden aan een baantje. Gemiddeld acht
uur per week, vier uur minder dan het landelijk gemiddelde. Hbo-studenten van
landbouwrichtingen werken elf uur per
week. / KV
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Bij de receptie van de Animal Sciences
Group in Lelystad verscheen in december
een bord met de tekst ‘Holland’s Next Top
Model’. Geen aankondiging van een schoonheidswedstrijd, maar een restant van een
discussiebijeenkomst over verbindingen
tussen boeren en burgers. Bij een stand
met een levend varken, voornoemd bord en
vlees konden deelnemers aangeven of zij
het vlees van een varken interessant vinden
of het varken zelf. Zodra het echte nieuwe
topmodel bekend is, laten we het weten.

De klimaatvoorspellingen van prof. Rudolf Donnerwetter van de ‘Universidad de
Wageningen’ zijn op Tenerife ingeslagen
als een bom. Volgens hem zullen de Canarische eilanden op termijn verdwijnen
en slaat het klimaat op de eilanden
binnenkort al volledig om. Het tijdschrift
Diario de Avisos bracht een vraaggesprek
met de klimaatprof op 28 december. Wij
voelen nattigheid. En inderdaad: het is
dan ‘Día de los Santos Inocentes’, het
1 april van de Spaanstalige landen.

DIERMANAGEMENT GOOIT
STAGIAIRS IN HET DIEPE
Studenten Diermanagement van Van
Hall Larenstein in Leeuwarden zullen
voortaan als normale werknemers hun
stage doorlopen. Het traineecentrum
Naturel Experience, dat als een soort
uitzendbureau binnen de opleiding
fungeert, helpt de stagiairs nog wel aan
een geschikte arbeidsplaats, maar
daarna ligt de verantwoordelijkheid bij
de student. Loopt de confrontatie met de
praktijk spaak, dan is ontslag niet
uitgesloten.
De stage nieuwe stijl komt uit de koker
van docent Marnix Rietberg. ‘In de huidige
praktijk stuurt en beoordeelt de begeleidende docent mee’, zegt de coördinator
van het leerbedrijf van Diermanagement
(DM). ‘Dat doe ik dus niet meer. De studenten zijn volledig verantwoordelijk voor
hun eigen functioneren. Zij leggen alleen
rekenschap af aan hun leidinggevende in
het bedrijf, net als ieder ander op de werkvloer.’

Met het Fries Natuurmuseum heeft Rietberg de eerste overeenkomst gesloten om
DM-studenten op deze wijze onder te
brengen. Hij verwacht binnenkort hetzelfde te doen met de diervoederindustrie en
enkele dierentuinen.
Rietberg meent dat als zijn studenten op
een volwaardige manier deelnemen aan
het arbeidsproces, zij beter in staat zijn
om te ontdekken wat ze wel of niet in
huis hebben. Naast het afsluitende stageverslag verwacht Rietberg dan ook een
zelfbeoordelingsrapport, waarin de studenten zelf hun vaardigheden waarderen.
‘Zij moeten inzicht krijgen in hun eigenwaarde, dat kan de school niet voor ze
doen.’
Het is overigens niet zo dat hij de stagiairs
helemaal los laat, benadrukt de coördinator. Hij blijft als coach de steun en toeverlaat op de achtergrond. En mocht het
mis gaan dan zoekt hij een andere stageplek. ‘De eindverantwoordelijkheid ligt bij
mij.’ / WB

CHOCOLADEMELK MET SPEKJES
Nina Veldt en Evelien Vervoort deelden
maandagochtend 7 januari warme
chocomelk en spekjes uit aan studenten
en medewerkers bij Van Hall Larenstein
in Velp. Met de boodschap ‘Gaudeamus
houdt je ook in 2008 warm’.
Die leus blijkt helaas niet op te gaan voor
de twee leden van het damesdispuut van
studentenvereniging Quercus zelf. Na een
tijdje verruilen Evelien en Nina hun geïmproviseerde standje in de koude buitenlucht voor de warmte van de kantine.
De eerstejaars studenten Land- en watert
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management behoren tot de nieuwe lichting van het dispuut en zitten in hun proefperiode. ‘Bij de ontgroening hebben we
drie dagen in een konijnenpak rond gehupst en allerlei rare opdrachten uitgevoerd. Dat was niet echt leuk. Maar verder is het hartstikke gezellig met de meiden van Gaudeamus’, vertelt Nina.
Het verwarmen van mensen met chocolademelk, een zelfbedachte publiciteitsstunt, gaat haar beter af. ‘We krijgen veel
positieve reacties. De chocomel gaat er
trouwens niet heel hard doorheen. De
spekjes lopen beter.’ / AB

VAN PAASSEN VIJFDE OP NK
Voor haar eindigden allemaal vrouwen
met veel meer ervaring op de fiets – Melchers, Van den Brand, Elemans, Vos. Sanne van Paassen kon dus niet echt ontevreden zijn met haar vijfde plek bij het
Nederlands Kampioenschap Veldrijden
zaterdag 5 januari in St. Michielsgestel.
‘Het was die dag het hoogst haalbare’, aldus Van Paassen, die pas drie jaar wedstrijden rijdt. ‘Maar het was wel jammer
dat ik al in het begin de aansluiting miste.’
Eind december is de tweedejaars studen-

te Bedrijfs- en consumentenwetenschappen van de DSB-ploeg overgestapt naar
team ZZPR.nl. ‘Ze hebben meer met veldrijden en ik ben nu meer met een ploeg
op een wedstrijd. Er is meer ‘Brabantse
gezelligheid’, en daar kom ik toch vandaan.’
Komend weekend wordt bij de wereldbekerwedstrijd in Liévin, Frankrijk, duidelijk
of de bondscoach de Wageningse studente ook meeneemt naar de wereldkampioenschappen veldrijden, later deze
maand in het Italiaanse Treviso. / YdH

TERINK PAKT TITEL OP 400 WISSEL
Rieneke Terink is Nederlands kampioen
op de 400 meter wisselslag geworden
tijdens de NK korte baan in Amsterdam,
van 21 tot 23 december in Amsterdam.
‘Het was heel zwaar, maar ik won toch.’
De biologiestudente werd in juni ook al
kampioen in het vijftigmeterbad.
Op de 400 meter vrije slag werd ze twee-
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de achter Linda Bank. Het minst tevreden
was Terink over haar tijd op de 200 meter
vrije slag, waarmee ze vijfde werd. ‘Het
ging die tweede dag helemaal niet lekker.’
De komende drie maanden gaat ze proberen alsnog bij de zes snelsten op de 200
meter vrij te komen, voor een plek bij de
estafetteploeg in Peking. / YdH

Ben je zuinig en wil je toch iets doen
tegen klimaatverandering, dan kun je nu
via buurtlink.nl gratis bomen aanplanten
om de uitstoot van broeikasgassen te
beperken. Je kunt zelfs je eigen boomtype kiezen. Vooralsnog gaat het om een
bos op internet (planteenboom.nl), maar
buurtlink belooft ervoor te zorgen dat er
ook daadwerkelijk jonge bomen in
Nederland of Maleisië worden
aangeplant. Wij wachten nog op het
addertje.

HET ECHTE
WERK

ALLES GROOT IN DE USA
Zo nu en dan vertrekt er een Wageningse
student naar de Verenigde Staten voor
een afstudeervak of stage. Niet alleen
vanwege de topinstituten maar ook
vanwege het altijd lonkende Amerika,
het land dat ‘het onmogelijke mogelijk
maakt’. Zo ook Diederik van de Peut,
masterstudent Moleculaire
wetenschappen. Hij vertrok in maart
2007 naar Boston. Maar land van de
onbegrensde mogelijkheden of niet,
Wageningen heeft hij toch wel gemist.
‘Deze stage werd mij eigenlijk in de
schoot geworpen. Via een Wageningse
vriendin heb ik contact kunnen leggen
met een onderzoeker aan het Dana Farber Cancer Institute. Ik heb er niet lang
over hoeven nadenken want Boston is de
plek waar ik moest zijn. Het zou een
mooie basis leggen voor een toekomstige
PhD-plek. Ik zou onderzoek doen naar eiwit-eiwitinteracties in de beroemde nematode C. elegans.
Nadat ik de knoop had doorgehakt ging
het allemaal vrij snel. Ik ben vrijwel meteen vertrokken. Vanuit Nederland was het
toch vrij lastig een kamer te regelen omdat het instituut waar ik mijn stage zou
doen niet direct aan de universiteit gelieerd is. Eenmaal aangekomen heb ik bij
een aantal mensen gelogeerd die op hetzelfde lab werkten. Zij zijn ook goede
vrienden van me geworden. Na vier dagen
vond ik mijn eigen kamer, via een soort
website die veel weg had van marktplaats.
Het werkklimaat was toch wat anders, helemaal in vergelijking met mijn eerste afstudeerplek hier in Wageningen bij de
vakgroep Moleculaire biologie. Alles was

erg gericht op het publiceren van artikelen, maar de werktijden waren vrij flexibel.
Meestal begon ik rond tien uur in de ochtend en werkte dan tot een uur of acht in
de avond. Dit stelde ons in staat om af en
toe lekker te stappen of naar een kroeg te
gaan en de volgende dag toch enigszins
uitgeslapen te beginnen. Perfect dus.
Een van de speciale dingen was toch de
academische omgeving die je daar hebt;
er zitten ontzettend veel topinstellingen
bij elkaar. Dat is heel anders dan in Wageningen. Elke dag kon je lezingen bezoeken van topsprekers. Dat voegt toch heel
wat toe aan je leeromgeving.
Vriendelijkheid was er genoeg, je kon zo
een gesprek beginnen met een vreemde
in de metro over de meest vreemde onderwerpen, om na twintig minuten beiden
weer je weg te vervolgen. Dat is iets wat je
in Nederland niet zo snel zult tegenkomen.
In verspillen en onbewust consumeren
zijn Amerikanen overigens wel erg goed,
dat is een vooroordeel dat klopt. In de zomer stond de airco soms zo hard dat ik uit
voorzorg gewoon een trui meenam. En
frisdranken en koffie hebben ze daar niet
in small.
Het toppunt van mijn negen maanden durende reis was toch California. De schaal
van de steden daar deed steden als Rotterdam en Amsterdam verbleken. Ik heb
daar een symposium gevolgd over mijn favoriete wormpje. In de vrije uurtjes konden we dan gewoon aan het strand zitten,
lekker in de zon onder de palmbomen.
Toch ben ik blij dat ik weer in Wageningen
ben. Die rust hier ga je dan wel waarderen.’ / Amrish Baidjoe
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Vogelaars opgelet: Darwins kiekendief is
terecht. Hij blijkt al een meer dan een eeuw
te huizen in de opslagtoren van het Leidse
natuurmuseum Naturalis. Charles Darwin
nam de grijze kiekendief in 1837 mee
vanaf de Falklandeilanden, en het museum
kocht het dier in 1860. Niemand wist
echter waar hij gebleven was. Een Duitse
Darwinspecialist heeft nu aan de hand van
een datumlabel definitief kunnen
vaststellen dat de kiekendief met grote
cultuurhistorische waarde niet gevlogen is.

PRIKBORD

WERKEN IN EEN WILDPARK
De derdejaars student Bos- en natuurbeheer Mark van Heukelum heeft drie
maanden vrijwilligerswerk gedaan in het Marakele National Park in Zuid-Afrika. ‘Het
is een heel goede ervaring geweest en de dagen vlogen om. Ik heb een goed beeld
kunnen krijgen van hoe wildbeheer in dit park tot uiting komt. Naast veel zwaar
onderhoudswerk heb ik samen met andere internationale studenten veel
meegemaakt: wild tellen vanuit de helikopter, jagen op impala's voor zeldzame wilde
honden die tijdelijk in een boma zaten, en veel mooie gamedrives. De meest gave
ervaring was het helpen vangen van zeven zwarte neushoorns die voor een fokproject
naar Malawi werden gevlogen. Erg spannend om mee te maken, zeker met allemaal
fotografen uit heel de wereld om je heen.’

DIJKHUIZEN TEKENT MANIFEST DOEKLE
Tussen de circa zestig handtekeningen op
het manifest Benoemen en bouwen – oftewel de anti-intolerantielijst van Doekle
Terpstra – staat sinds kort ook de krabbel
van de Wageningse bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen. De ondertekenaars willen de
problemen met vreemdelingen – en met
moslims in het bijzonder – niet ontkennen,
maar benoemen en aanpakken. Dijkhuizen
geeft uitleg.
Terpstra’s lijst staat niet open voor Jan
en alleman. Hoe kwam u erop terecht?
‘Ik ben niet zo iemand dit dit soort zaken
actief opzoekt. Ik ben hiervoor benaderd,
en wel door Doekle Terpstra zelf.’
U neemt politieke stelling in. Op persoonlijke titel of namens Wageningen UR?
‘Ik neem geen politieke stelling in, integendeel. Het gaat hier juist om een maatschappelijke actie, vanuit personen en organisaties.’
Waarom ondersteunt u de oproep van
Terpstra?
‘Ik vind het een goed en belangrijk initiatief. Het gaat over een onderwerp waar we
met elkaar diepgaander over moeten nadenken en communiceren dan via vluchti-
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ge politieke statements en oneliners. Ik
vind dit bij uitstek een onderwerp dat ons
als Wageningen UR aangaat, met zoveel
buitenlandse studenten. Wij laten zien dat
het prima mogelijk is om met elkaar in goede harmonie te leven en te werken, ongeacht afkomst, geloof of nationaliteit.’
De oproep leverde na verschijning in
dagblad Trouw en op de website
www.benoemenenbouwen.nl naast positieve ook veel heftige negatieve reacties
op. Wat vindt u daarvan?
‘Sommigen vinden het manifest een open
deur, maar de eerste felle reacties op de
website tonen aan dat dat kennelijk niet zo
door iedereen gevoeld wordt, en dat de oproep dus wel degelijk een bijdrage kan leveren.’
Hoe waren de reacties binnen Wageningen UR?
‘Ik heb dit vooraf afgestemd met de voorzitter van onze raad van toezicht, en die
steunde ondertekening van harte. Verder
heb ik mijn medeleden van de raad van bestuur en de leden van de concernraad
vooraf geïnformeerd. Ook van hen kreeg ik
niet anders dan positieve reacties.’ / JB

Het Britse blad The Independent zette
de zes meest bizarre wetenschappelijke
experimenten van 2007 voor ons op
een rijtje. Bovenaan staat het onderzoek van Australische wetenschappers
naar de bacterie die ervoor zorgt dat
kangoeroes ‘groene scheten’ laten. Ze
hopen zo ook klassieke boerderijdieren,
die winden met het broeikasgas
methaan laten vliegen, klimaatvriendelijker te maken. / GvM

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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