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GEEN ZORGEN
‘Wat zou jij zeggen?’, vraagt Martin
Kropff. ‘Als jij in mijn schoenen stond?’
‘Als ik naar het rebellerende hbo-wingebied zou moeten gaan?’, vraagt Tijs Breukink.
Kropff knikt somber.
‘Vlak nadat Erica Schaper een staande
ovatie kreeg toen ze zei dat ze per onmiddellijk opstapte?’, vraagt Breukink.
Kropff knikt nog harder. ‘Ik dacht eraan
om wat brede jongens van Argo mee te
vragen’, bekent de rector. ‘Gewoon voor
het geval dat…’
Meewarig kijkt Breukink de rector aan.
‘Martin, Martin…’, zegt Breukink hoofdschuddend. ‘Je moet je niet zo’n zorgen
maken. De dames en heren van VHL
zuchten nog niet zo lang onder het Wageningse juk. Ze hebben nog geen academische psychologie.’
‘Pardon?’, vraagt Kropff.
‘Ze zijn nog niet zo zuur en cynisch als de
dames en heren van de universiteit.’
Kropff slikt.
‘Als jij binnenkomt met je academische titels, je brede glimlach en je ambtsketen
gaan ze horizontaal’, zegt Breukink. ‘Dan
zeg je nog iets als ‘we moeten in de positieve spiraal van een groeisituatie komen’.
En hoppakee: probleem opgelost.’
Kropff zwijgt. Hij laat tot zich doordringen
wat Breukink zojuist heeft gezegd.
‘Eigenlijk had ik het aan Aalt willen vragen
wat ik moet doen’, zegt de rector. ‘Als het
dan fout gaat, dan kan ik altijd nog…’
‘Dan kun je altijd nog wát?’, vraagt Aalt
Dijkhuizen. Met het elan dat alleen succesvolle leiders der leiders eigen is betreedt de leider der leiders zijn werkkamer. Je ziet het niet aan hem, maar Dijkhuizen heeft een geslaagd mediaoptreden voor BNR Nieuwsradio achter de rug
alwaar hij zich profileerde als Dwarse
Denker.
‘Dan kan Martin altijd nog zeggen dat hij
het meest deskundige advies heeft ingewonnen dat je maar kunt indenken’, zegt
Breukink.
De mathematische wonderjongen en de
rector magnificus kijken de immer imposante Dijkhuizen afwachtend aan.
Tijs, je bent een echte vriend, denkt
Kropff.
Tijs, je bent een heerlijke slijmjurk, denkt
Dijkhuizen.
Puntje voor Tijs Breukink, denkt Breukink.
Ben benieuwd wat Aalt nou gaat zeggen.
‘Ga met jullie voeten van mijn vergadertafel’, gebiedt Dijkhuizen. / Willem Koert
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Veel keurmerken zijn
eigenlijk reclame
SCHIJNKEURMERKEN
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‘We moeten in de positieve
spiraal van een groeisituatie
komen’

Wat hebben de dagelijkse was en keurmerken gemeen? Dr. Gerda Casimir kan
over beide onderwerpen zinnige dingen
zeggen. De universitair docent van de leerstoelgroep Sociologie van consumenten en
huishoudens haalde op twee fronten de
media. Als tegenstander van schijnkeurmerken verscheen ze in de Telegraaf, en
het ANP haalde haar aan over het wasgedrag van Nederlanders.
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In de Telegraaf pleitte Casimir ervoor de bezem door het woud van keurmerken te halen. ‘Weg met de schijnkeurmerken’ kopte
de krant. Casimir is tegen keurmerken die
eigenlijk alleen maar reclame zijn. Vooral
aanbevelingen die inhoudsloos zijn ergeren
haar. ‘Neem aardbeienjam met daarop de
leus: ‘nu zonder kleurstoffen’. In de Warenwet is al jaren geleden opgenomen dat aardbeienjam geen kleurstoffen mag bevatten.’
Eén nationaal keurmerk zou volgens Casimir
het mooist zijn. Maar dat zal niet makkelijk
zijn, realiseert ze zich. ‘Hoe krijg je bedrijven
met elkaar om tafel?’
Het vakblad Distrifood pikte het nieuws vorige week dinsdag op en promoveerde de opvatting van Casimir tot die van de universiteit: ‘Universiteit haalt keurmerken onderuit’.
In een bericht over een als milieuvriendelijk
gepresenteerd nieuw vloeibaar wasmiddel
van Unilever haalde het ANP Casimir aan als
wasexpert. Omo Klein & Krachtig moet helpen de hoeveelheid gebruikt wasmiddel te
verkleinen, omdat dat beter zou zijn voor het
milieu.
De milieubelasting door de was is de afgelopen jaren toegenomen. Het is niet meer
maandag wasdag, maar elke dag wasdag.
‘Het aantal wasbeurten per week in een Nederlands huishouden is sinds de jaren vijftig
gestegen van één naar zes’, vertelde Casimir aan het ANP. Die uitspraak kwam zaterdag prominent terug in de GPD-bladen – ‘Wij
draaien de meeste wasjes’ – en op de site
van radioprogramma Vroege Vogels. / Jan
Braakman

How do VHL and University
help students with IND
problems?

Omslag: Graansilo’s in Zambia, foto Crispin
Hughes, Panos Pictures

Pag. 13
Hoe Shell de redactie
van het universiteitsblad verscheurde

Resource 0217 4-7

16-01-2008

16:13

Pagina 4

1

4

IN ‘T NIEUWS
10 JANUARI T/M 16 JANUARI 2008

Dane Bicanic is geliefd onder studenten vanwege zijn beeldende, actuele lessen. / foto GA

DANE BICANIC BESTE DOCENT VAN 2008
‘Zij die durven les te geven moeten nooit
stoppen met leren.’ Deze boodschap had
prof. Dane Bicanic, donderdag 10 januari
bij de uitreiking van de Leermeesterprijs
2008. Hij is geliefd vanwege zijn
beeldende, actuele lessen.
De prijs voor beste docent van Wageningen Universiteit werd uitgereikt tijdens de
nieuwjaarsborrel van de studentenraad in
het Wiskundegebouw. Bicanic kreeg een
replica van ‘De Leermeester’, het object
van Jan Praet dat voor de Leeuwenborch
staat, en 2500 euro om het onderwijs verder te professionaliseren.
De Kroaat is na zijn studie natuurkunde
naar de Verenigde Staten gegaan. Daar
kwam hij in aanraking met een geweldige
diversiteit aan mensen, wat hem ook in
Wageningen altijd heeft aangetrokken. De

studentenjury roemt Bicanic om zijn enthousiasme en zijn lessen, waarin hij
biofysica op een beeldende manier integreert en constant verbanden legt met zaken uit het dagelijks leven. Daarnaast wil
Bicanic geen student verliezen tijdens zijn
vakken. ‘Misschien wel de reden dat ik zo
gedreven ben’, zegt Bicanic.
Naast Bicanic waren genomineerd dr.
Gosse Schraa (Laboratorium voor Microbiologie en winnaar 2004), dr. Rijkelt Beumer (Laboratorium Levensmiddelenmicrobiologie), prof. Erik de Jong (Landschapsarchitectuur) en dr. Lisette Graat (Kwantitatieve veterinaire epidemiologie).
Rector prof. Martin Kropff presenteerde
tijdens de nieuwjaarsborrel de populairste sinterklaaswensen van studenten.
Veel genoemd werden duurzaam voedsel
in de kantines en een laptop. De rector

TIJDELIJK KANTOOR PSG
De trek naar Wageningen Campus gaat
zo hard dat de Plant Sciences Group
(PSG) vierhonderd vierkante meter extra
tijdelijke kantoorruimte wil bouwen.
Achter de oostvleugel van Radix, op het
grasveld tussen het gebouw en de
fietsenstalling, moeten daarom
verplaatsbare kantoorunits komen.
Voor de integratie van instituten en leerstoelgroepen is het het meest efficiënt als
mensen bij elkaar zitten, vertelt Okko Kuiper, facility manager bij PSG. Om die reden is de komende jaren wat extra ruimte
nodig. ‘De nieuwbouw is nog niet klaar en

we hebben nu een piek in mensen die op
korte termijn op de Born bij elkaar moeten zitten. Op termijn moet de organisatie
gaan krimpen en de vierkante meters efficiënter gebruiken.’
Kuiper hoopt dat de bouwvergunning voor
de tijdelijke kantoorruimte er binnen een
paar weken is, waarna het gebouw een
maand later in gebruik kan worden genomen. Labruimtes in Radix die nu als kantoorruimte worden gebruikt, komen dan
weer vrij voor labwerk.
De bomen op het grasveld zullen op het
terrein van Wageningen UR worden herplaatst. / YdH

beloofde studenten dat het notebookproject in februari – twee jaar na de eerste
aanzet ertoe – van start gaat voor studenten (zie pagina 22). Maar verder deed hij
weinig concrete toezeggingen. ‘Als studenten biologisch en fair trade voedsel
echt zo belangrijk vinden, dan moeten ze
dit vooral kenbaar maken aan Albron, de
cateraar van Wageningen Universiteit’, aldus Kropff.
Met een vertraging van drie kwartier konden studenten toen eindelijk de zaal verlaten, naar het gratis bier en het frisalternatief dat Kropff zou aanbieden op studentenvereniging SSR-W. De zaal was dan
ook binnen vijf minuten leeg, op de mensen
die verplicht moesten opruimen na. / ABa
Zie ook pagina 24: Zelf je sinterklaaswens
vervullen

AUTOMATISCHE
SCHAKELAARS
VOOR LAMPEN

V
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Wageningen UR heeft de gemeente
Wageningen beloofd het komende jaar
minder energie te gebruiken. Er zal
vooral bespaard worden op de
electriciteitsrekening van computers,
zuurkasten en verlichting.
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De gemeente deelde vanwege dit besparingsplan het eerste deelnamecertificaat
voor de campagne ‘Goed klimaat in Wageningen’ uit aan de kennisinstelling. Volgens Rob Buré van de afdeling Veiligheid
en milieu, betreft het geen nieuwe plannen voor energiebesparing. ‘We hebben
al plannen gemaakt toen we de milieuvergunning voor de gebouwen op de Wageningse berg en de campus aanvroegen.’
De plannen bestaan onder andere uit automatische schakelaars voor zuurkasten
en verlichting. Er komen bijvoorbeeld sensoren die meten hoe licht het is in de gebouwen, en die automatisch de lampen
uitschakelen als er genoeg zonlicht van
buiten komt. Verder denkt Buré aan bewegingssensoren die het licht automatisch
uitdoen als een kamer niet wordt gebruikt.
Hoeveel energie de maatregelen moeten
gaan besparen is niet vastgelegd. / KV
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TWEE NIEUWE
COLUMNISTEN
Resource heeft twee nieuwe
columnisten: Gert Jan Hofstede en
Marco Hoffman.
Hofstede werkt als onderzoeker bij de
leerstoelgroep Toegepaste informatiekunde, Hoffman is taxonoom bij PPO Bloembollen en bomen in Lisse.
De twee zullen samen met Kees de Hoog
columns gaan schrijven op de opiniepagina (pag 15). Deze week kunt u de eerste
column lezen van Gert Jan Hofstede,
volgende week maakt Hoffman zijn debuut. / KV

WAGENINGERS NAAR AFGHANISTAN
Drie medewerkers van Wageningen UR
gaan begin februari op missie naar
Afghanistan. Ze gaan daar onderzoeken
hoe het agrarisch onderwijs opnieuw
opgezet kan worden.
Volgens delegatieleider Jan Fongers van
Wageningen International was er voor
1979 een goed stelsel van landbouwonderwijs in Afghanistan, maar is dat volledig ingestort na de Sovjetinval en tijdens
het Talibanbewind daarna. ‘Je ziet dat ook
aan de boeren’, zegt Fongers. ‘Afghanistan was van oudsher een hoogstaand
landbouwland. Oudere boeren zijn vaak
nog vakmensen, maar de jongeren mis-

sen veel kennis.’ Hij denkt dat door goed
onderwijs de landbouw weer op een hoger peil gebracht kan worden. Dit zal in de
toekomst de boeren minder afhankelijk
kunnen maken van de papaverteelt.
De delegatie zal onder andere de landbouwfaculteit in Kabul bezoeken, de beoogde spil van het landbouwonderwijs.
Daarnaast gaat de delegatie ook naar
kamp Holland, om te praten met de provinciale overheid en de organisaties die al
met boeren werken in Uruzgan.
De missie wordt betaald uit het fonds voor
de wederopbouw van Afghanistan van de
Nederlandse overheid. / KV
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‘Ingenieursbureaus
hebben veel
belangstelling voor
afgestudeerden die
iets met water
hebben gedaan’
VROUWELIJKE
PROMOVENDI
SNELLER KLAAR
Het aandeel vrouwen met een doctorstitel groeit gestaag. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is al bijna de helft
vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4 jaar over
hun promotie – negen maanden korter
dan de gemiddelde man.
Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau
voor de Statistiek deze week publiceerde.
Nederland telde eind 2005 72 duizend
gepromoveerden onder de zeventig jaar.
Van hen was dertig procent vrouw. Bijna
negen op de tien gepromoveerden werkten,
van wie twintig procent (dertienduizend)
als onderzoeker. Ongeveer dertig procent
van deze onderzoekers was vrouw.
Gepromoveerde vrouwen hebben vaker
dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Ruim zeventig procent werkte
dertig uur of meer in de week, tegen een
gemiddelde van veertig procent. Bij de
werkende mannen was dit verschil veel
kleiner. / HOP

NIEUWE OPLEIDING ZEEMANAGEMENT
De universiteit start in september
met een nieuwe masteropleiding
Management of Marine Ecosystems.
De opleiding is onder meer bedoeld
voor studenten van de universitaire
bacheloropleidingen Dierwetenschappen
en Milieukunde, en voor de opleiding
Kust- en zeemanagement van Van Hall
Larenstein.
Management of Marine Ecosystems krijgt
vier specialisaties, die aansluiten bij onderzoeksthema’s van onderzoeksinstituut
Wageningen Imares. Behalve biologen en
milieukundigen kunnen ook studenten
van de bacheloropleidingen Bodem, water, atmosfeer, Economie en beleid en Bi-

ologie zich inschrijven. Zij moeten dan wel
extra vakken volgen.
Opleidingscoördinator dr. Wilko van Loon
verwacht veel belangstelling. Het onderwijsinstituut heeft als eis gesteld dat er
jaarlijks minimaal twintig studenten beginnen aan de opleiding. ‘Ik denk dat we
daar al snel aan zullen komen, en zal niet
gek opkijken als we er dertig of veertig
trekken. Er is veel belangstelling vanuit ingenieursbureaus voor afgestudeerden die
iets met water hebben gedaan. Uit Delft
komen natuurlijk uitstekende technici,
wat wij willen leveren zijn mensen die verbanden kunnen leggen. Bèta’s die weten
waar beleidsmensen op zitten te wachten, en beleidswetenschappers die gevoel

hebben voor bètawetenschappen. Die bijvoorbeeld ook wel eens in een laboratorium hebben gestaan en weten hoe cijfers
die ze gebruiken voor beleidsrapporten
tot stand zijn gekomen.’
De studenten van de nieuwe opleiding
zullen aan het begin van hun studie een
week doorbrengen op Texel. ‘We wilden eigenlijk een week echt de zee op, maar dat
bleek te duur.’ Later in de opleiding hoopt
Van Loon ook een excursie naar het buitenland in te plannen. ‘Naar de kust van
de Oostzee of de Zwarte zee bijvoorbeeld,
om de studenten ook kennis te laten maken met internationale problemen rond
kust en zee.’ / KV
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ASG STOOT
PRODUCTIE AF
De Animal Sciences Group in Lelystad wil
af van de businessunit Producten, die tuberculine en het mkz-vaccin produceert.
ASG verwacht dat dit jaar het besluit valt
over verzelfstandiging of verkoop ervan,
meldt woordvoerder Erna Balk. Bij de
businessunit werken zestig mensen.
De productie van tuberculine en het vaccin tegen mond- en klauwzeer behoren
niet tot de kernactiviteiten van de onderzoeksinstelling, zegt Balk. Er worden nu
verschillende opties van afsplitsing onderzocht. Zowel verzelfstandigen als overname door een ander bedrijf behoren tot de
mogelijkheden.
Een afgesplitste businessunit heeft naar
verwachting meer mogelijkheden om zich
op de markt te richten. ‘De situatie is vergelijkbaar met wat is gebeurd met Pepscan en Cedi Diagnostics, die op een gegeven moment ook zijn afgesplitst’, aldus
Balk. / JB

DIJKHUIZEN IS
‘DWARSE DENKER’
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen is lid
geworden van het panel Dwarse denkers
van de zender Business News Radio
(BNR). Dijkhuizen zal ongeveer eens per
maand te horen zijn in het programma
Aan de slag.
Tijdens zijn eerste optreden op dinsdag
15 januari gaf Dijkhuizen onder andere
zijn mening over anoniem solliciteren (‘onnodig’), het afschaffen van de nertsenhouderij (‘kortzichtig’) en de wederopbouw in Afghanistan. / KV

Rien Bor begeleidt de Wageningse voetbalheld Charley van de Weerd naar zijn stoel bij de presentatie van het boek Het groenwitte bolwerk. / foto GA

VOETBALCLUB BLIJFT RIEN BOR BOEIEN
De moederclub van FC Wageningen, de
profclub die in 1992 failliet ging, draaide
in de eerste helft van de vorige eeuw
jarenlang mee in de Nederlandse top.
Tweemaal wonnen de amateurs van WVV
Wageningen de KNVB-beker. Rien Bor,
medewerker marketing internationaal
onderwijs bij Wageningen Universiteit,
presenteerde maandag 14 januari een
boek over de voetbalclub.
Heel veel feiten verzamelden Bor en zijn
medeauteur en historicus Arjen Molenaar
over WVV Wageningen: elftalopstellingen,
uitslagen, doelpuntenmakers. ‘Statistieken zijn bij voetbal erg belangrijk’, vertelt
Bor. Ze doken gemeentearchieven in, spitten door stoffige schoenendozen met
oude foto’s, en Bor sprak met familiele-

den van bepalende spelers uit de periode
van 1911 – het oprichtingsjaar – tot
1954, toen in Nederland het betaalde
voetbal werd ingevoerd.
Het betaalde voetbal op de Wageningse
berg beschreven Bor en Molenaar al in
2001. Bor bezocht als kleine jongen met
zijn vader wedstrijden van FC Wageningen, en ontwikkelde daar de liefde voor
het spel en de sfeer van samenhorigheid
daaromheen. Als bestuurslid heeft hij
vanaf 1989 nog geprobeerd de club weer
uit de rode cijfers te krijgen. Daarnaast
vindt hij het leuk om te schrijven.
Het eerste boek inspireerde hem om de
hele geschiedenis uit te zoeken, die begint in 1904 als een stel jongens voor het
eerst een veldje huurt van een boer. De
club kreeg succes. In 1939 haalde die de

KNVB-beker naar Wageningen door in de
finale PSV met 2-1 te verslaan.
Tijdens de zoektocht ontdekte Bor een
voetballer die groter had kunnen worden
dan Charley van de Weerd, die aanbiedingen kreeg van buitenlandse clubs en tot
Wagenings voetballer van de twintigste
eeuw is gekozen. Helaas vond deze Willy
Zittersteijn in september 1944 bij een
bombardement in Ede de dood. ‘Ik had
nog nooit van die knaap gehoord, maar hij
scoorde veel en stond in de belangstelling
voor het Nederlands elftal’, vertelt Bor.
‘Zonder de oorlog was hij zeker Oranjeklant geweest.’ / YdH
‘Het groen-witte bolwerk’ is te koop bij
Kniphorst voor 29,95 euro.
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

IN 1869 TREURT NIEMAND OM EEN OMGEKAPT WOUD
Prof. Joop Schaminée van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie
wilde een boek maken over de
geschiedenis van de plantensociologie.
Het werd een naslagwerk over de
ontwikkeling van natuurbescherming als
geheel. Met dank aan de onderwijzers Eli
Heimans en Jac. P. Thijsse die de mens
als bondgenoot van de natuur zagen.
Halverwege de negentiende eeuw dacht
nog niemand aan het beschermen van
natuur. Ruim een kwart van Nederland
was woeste grond, dus hier was ook geen
noodzaak toe. Dieren en planten hadden
vrij spel in de uitgestrekte bossen en op
heidevelden waar weinig mensen kwamen. Met de stijgende welvaart veranderde dit snel. Als natuurgronden ruimte maken voor de groeiende bevolking, neemt
de aandacht voor de natuur beetje bij
beetje toe.
Het boek De natuur als bondgenoot vertelt over de eerste ontwikkelingen vanaf
1845. Schaminée brengt, samen met de
biologen Marga Coesèl en Lodewijk van
Duuren, per jaar de natuurkenners en organisaties naar voren die vanaf dat moment een rol spelen in de ontwikkeling
van natuurbescherming. Hoewel de aandacht voor natuur groeit, laat de echte
zorg voor het behoud ervan nog even op
zich wachten. Als in 1869 het 180 hectare grote Beekbergerwoud wordt gekapt,
treurt slechts een handvol mensen om dit
verlies. Pas rond 1900 komt voor het
eerst een beweging op gang om de natuur
te beschermen. De onderwijzers Eli Heimans en Jac. P. Thijsse speelden daarin
een grote rol, zo laten de auteurs zien. De
heren pleiten ervoor om de mens als
bondgenoot van de natuur te zien in

plaats van als slaaf van of heerser over de
natuur.
Met deze omslag in het denken worden
Heimans en Thijsse gezien als de grondleggers van de huidige natuurbescherming.
‘Mede door het werk van E. Heimans en
Jac. P. Thijsse neemt het aantal biologiestudenten schrikbarend toe’, meldt de
professor plantkunde Hugo de Vries in
1900 in het toen al bestaande blad De
levende natuur. Er zijn dan 44 biologiestudenten aan alle universiteiten samen.
Verder bevat het boek verhalen over belangrijke botanisten, vogelaars en andere
natuurspecialisten. Die worden afgewisseld met leuke weetjes zoals het ontstaan
van prikkeldraad en de bijzondere belangstelling van koekfabrikant Verkade voor
natuurplaatjes.
Het boek is geïllustreerd met oude biologieprenten, eerste oplages van natuurbladen, omslagen van oude boeken, en foto’s van natuurorganisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting
Natuur en Milieu. Dit maakt het natuurgeschiedenisboek tot meer dan alleen een
encyclopedie voor natuurbeschermers.
Het naslagwerk is een toegankelijk bladerwerk voor iedere natuurliefhebber. / LH
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Marga Coesèl, Joop Schaminée, Lodewijk
van Duuren, De natuur als bondgenoot –
de wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief. KNNV Uitgeverij, isbn
9789050112246, 29,95 euro.

De ‘bijbel’ van jonge natuurliefhebbers
uit 1942. Schrijver Kees Hana. is
opgenomen in het net verschenen
naslagwerk over natuurbescherming
van prof. Joop Schaminée.

‘SCHELPDIERKWEEK EN ECOLOGIE KUNNEN SAMENGAAN’
Een hoge consumptie van schelpdieren
hoeft de natuur niet te bedreigen. Sterker
nog, goed opgezette kwekerij kan
natuurwaarden zelfs versterken. Dat is
de boodschap van prof. Aad Smaal in zijn
inaugurele rede op 17 januari. De hoogleraar Duurzame schelpdiercultuur wil
technieken ontwikkelen om schelpdieren
gecontroleerd te kweken in zee.
De verkoop van oesters brak afgelopen
kerst alle records. Ook mosselen worden
meer gegeten dan ooit. En dat is gezond,
zegt Smaal. Want schelpdieren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van hersenen. Archeologische ontdekkingen laten
zien dat schelpdieren al in de oudheid de
basis vormden van menselijk voedsel.
‘Zonder oesters was de sprong van aap
naar whizz kid niet gelukt’, vat Smaal de
ontdekkingen en theorieën samen. Maar
om deze gezonde bijdrage in de moderne
tijd in stand te houden is er volgens hem

een verandering nodig in de productie van
schelpdieren.
Traditioneel halen kwekers hun schelpdierzaad uit zee en plaatsen dat op touwen, vlotten, palen en bodempercelen
aan de kust. De schelpdieren voeden zich
met het plantaardig materiaal dat van nature in het water groeit. Maar natuurlijke
processen zoals strenge winters en hete
zomers, en menselijke invloeden zoals
recreatie en waterbouw beperken de te
oogsten hoeveelheid. Hierdoor bestaat
volgens Smaal de neiging om schelpdieren te kweken in speciale gebieden buiten
de natuurgebieden. ‘Maar deze scheiding
is een zwaktebod’, zegt hij. ‘Schelpdiercultuur kan heel goed aansluiten bij doelstellingen van natuurbeheer, zolang het
maar op een goede wijze wordt uitgevoerd.’
Volgens hem kan een duurzame schelpdiercultuur de natuurwaarden zelfs versterken, omdat oesters, mosselen en an-

dere schelpdieren ‘een motor in de kringloop van voedingsstoffen’ zijn. Ze filteren
hun voedsel uit het water waarbij weer
voedingsstoffen vrijkomen die essentieel
zijn voor plankton. Tegelijkertijd spelen
kokkels, oesters en andere schelpdieren
een sleutelrol in de voedselketen, omdat
ze als voedsel dienen voor veel vogelsoorten. Kweek kan de populatie schelpdieren
aanzienlijk vergroten en daarmee ook de
natuurwaarden.
Desondanks staan natuurbeschermingsorganisaties niet te trappelen om schelpdieren op grote schaal in de natuur te
kweken, is Smaals ervaring. Vooral het gebrek aan kennis over de direct schadelijke
gevolgen van de oogst op onder andere
de bodem is reden voor natuurbeschermers om voorzichtig te zijn.
Smaal ziet het als zijn opdracht om een
oplossing te vinden voor deze spagaat.
‘We moeten zorgen dat de kweek zo wordt
opgezet dat ook natuurwaarden en na-
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tuurbelangen worden gediend.’ Daarvoor
zet hij met zijn aanstelling in op nieuwe
technieken, zoals broedhuizen, die een
schelpdiercultuur beter kunnen laten
aansluiten op een natuurlijke situatie.
Ook verwacht hij veel van mogelijk nieuwe
kweeklocaties die ontstaan buiten de
kwetsbare kust, zoals boortorens,
windmolenparken en kunstmatige eilanden. / LH
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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‘Laat metalbands
optreden op
landgoederen
en bij kastelen’

WELDOORVOEDE
GISTCEL ZET
CHEMISCHE
WAPENS IN
Gistcellen bestrijden elkaar soms op een
manier die doet denken aan chemische
oorlogsvoering. Ze doen dat echter alleen
als ze beschikken over voldoende
voedsel. Bij voedselschaarste nemen
pacifisten de macht weer over, ontdekte
onderzoekers van het Laboratorium voor
Erfelijkheidsleer.
Vrijwel alle bacteriën en ook veel gisten –
eencellige schimmels – scheiden giftige
stoffen af in hun omgeving. Met deze
‘chemische wapens’ kunnen ze concurrerende microben doden. ‘De productie van
gifstoffen heeft echter ook een keerzijde
voor het organisme: het kost energie en
grondstoffen’, zegt geneticus en evolutiebioloog dr. Arjan de Visser. Samen met
collega’s onderzocht hij de omstandigheden waaronder pacifistische gistcellen
dan wel killers de overhand krijgen. De resultaten publiceerden zij in het Britse tijdschrift Proceedings of the Royal Society.
In de tachtig dagen dat de onderzoekers
populaties gistcellen volgden, wisselden
zo’n vierhonderd generaties gist elkaar af
op petrischalen met een vaste voedingsbodem van agar. Daarop varieerden de
onderzoekers de hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen: overvloedig, dan wel
zo weinig dat de gistcellen uitgehongerd
werden. De Visser: ‘Bij een deel werd de
ruimtelijke structuur intact gehouden
door de cellen steeds met een vilten
doekje over te zetten op een vergelijkbare
voedingsbodem. Het andere deel werd
steeds opnieuw volledig gemengd.’
Uit de laboratoriumproeven blijkt dat de
gifproducerende stammen door grondstoffen- en energieverbruik hun groeisnelheid met ruim drie procent verlagen. Toch
krijgen zulke agressieve gistcellen in een
omgeving met een overvloed aan voedingsstoffen al snel de overhand op gevoelige gistcellen. Ook als ze eerst veruit
in de minderheid zijn. In een voedselarm
milieu en in een situatie waarin de gisten
steeds opnieuw worden gemengd, heeft
het produceren van gif niet of nauwelijks
effect. Kennelijk schakelt de gistcel over
op een andere stofwisseling als er weinig
voedsel is, concluderen de onderzoekers.
De Visser: ‘Chemische wapens zijn in een
hongersituatie blijkbaar overbodige of onbereikbare luxeartikelen.’ / GvM

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl

NATUUR KAN MEER BIJDRAGEN AAN
PRODUCTIE VAN GROENE ENERGIE
Natuurgebieden in Nederland kunnen
veel meer biomassa leveren voor energieproductie dan ze nu doen. Beheerders
laten de potentiële biobrandstof liever in
het gebied liggen, omdat de kosten van
het vervoer van snoei- en maaiafval naar
de verbrandingsinstallaties hoger zijn
dan de opbrengst. Dat blijkt uit een
onderzoek van Alterra.
De onderzoekers hebben berekend dat
natuur- en landschapsgebieden bijna een
miljoen ton droge biomassa per jaar kunnen aanleveren zonder de natuur schade
toe te brengen en zonder dat de oogst ten
koste gaat van andere belangrijke gebruiksdoeleinden. Goed nieuws, want opwekking van energie door verbranding
van niet-eetbare biomassa kan bijdragen
aan de vermindering van de CO2-uitstoot.
Toch vindt hoogstens twintig procent van
de berekende hoeveelheid biomassa zijn

weg naar de verbrandingsinstallaties.
Zonde, stellen de onderzoekers. Want
voor veel biomassa dat bij onderhoud van
de natuurgebieden vrijkomt, is een energietoepassing nuttiger dan het alleen als
compost te laten liggen in het gebied.
Volgens Joop Spijker van Alterra zouden
terreinbeheerders meer gestimuleerd
kunnen worden om houtresten en gras
als brandstof voor bio-energie aan te
leveren. ‘Het wordt voor natuurbeheerders financieel veel interessanter als je
de bijproducten van het onderhoud aan
natuurgebieden koppelt aan energieprijzen.’
Vooral voor niet-houtige producten zoals
gras, riet en heideplagsel is dit op de lange termijn zinvol. Nu is er voor energieopwekking nog maar weinig vraag naar ander natuurmateriaal dan hout. De technieken ontbreken nog om dit materiaal goed
om te zetten en de regelgeving staat niet

toe alle typen biomassa te gebruiken.
Maar op de lange termijn bieden juist
deze niet-houtige producten veel kansen
voor de natuurbeheerder, zegt Spijker.
‘Deze stromen veroorzaken namelijk hoge
kosten bij de beheerder en met de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur
komt er tot 2020 veel natuur bij, waarvan
een groot deel grasland zal zijn.’
Samenwerking met andere sectoren kan
de toepassing van biomassa uit de natuur
als biobrandstof verder stimuleren. ‘Ook
gemeenten, waterschappen en boeren
hebben namelijk veel biomassa die ze
kwijt moeten. Samen kunnen ze eerder
tot een regionale oplossing komen, zoals
een verbrandingsinstallatie in de buurt.
Dit bespaart transportkosten en zo ontstaat er een geheel nieuwe markt. Misschien kunnen natuurbeheerders uiteindelijk zelfs winst maken op hun restproducten’, zegt Spijker. / LH

GESCHIEDENIS INSPIRATIE VOOR METAL
Statige landgoederen, kastelen en
oeroude eikenbossen zouden vaker een
locatie moeten zijn voor concerten van
metalbands. Dat stellen vier studenten
voor na hun onderzoek naar de rol van
cultureel erfgoed in de muziekstijl metal.
Niet alleen monumentenzorg houdt zich
bezig met cultureel erfgoed. Ook veel jongeren zoeken naar verhalen over kruistochten en oude slagvelden. Alleen is dit
soms om heel andere redenen dan de intrinsieke waarde. De historische gebeurtenissen dagen sommige groepen namelijk uit tot gitaarrammen, het dragen van
zwarte kleding met doodskoppen en diep
gegrom. Historische verhalen en cultureel
erfgoed blijken één van grootste inspiratiebronnen te zijn voor metal.
Metal is een genre dat in de jaren zeventig
ontstond vanuit de hardrock. Harde ritmes,
diepe tonen en versterkte elektrische gitaargeluiden kenmerken de stijl. In de
loop der jaren zijn vele substijlen ontstaan.
Vier studenten van Wageningen Universiteit hebben in opdracht van het Belvedere
Onderwijsnetwerk onderzocht hoe bands
in een aantal van deze subgenres historie
en cultureel erfgoed gebruiken in hun muziek. Zij concluderen dat de verhalen over
kruistochten, historische veldslagen en
heidense gebruiken uit een ver verleden
als inspiratie dienen voor songteksten
van vooral Black metal, Viking metal en
Folk metal. ‘Regelmatig zijn het zelfs geschiedenisleraren die de teksten schrijven’, vertelt begeleider drs. Roel During
van Alterra.
De historische invloeden zijn ook merkbaar in optredens en videoclips van de
bands. Zo geven bandleden soms hele
voorstellingen van veldslagen en andere
historische gebeurtenissen om een sfeer

De afbeelding op de cd Blood fire death van de Zweedse Viking metal-band Bathory.
De band ontleent zijn naam aan gravin Elisabeth Báthory, de beroemdste seriemoordenaar in de Slowaakse en Hongaarse geschiedenis.
rondom hun muziek te creëren.
Volgens During is het van belang om deze
grote rol van cultuurhistorie in muziekstromingen beter te begrijpen en meer te belichten. ‘We willen graag dat de geschiedenis wordt overgedragen van generatie
op generatie. Dit onderzoek laat zien dat
de overdracht van kennis niet alleen via
boeken of tv-programma’s gaat, maar dat
er ook heel andere mechanismen zijn, zoals metalmuziek.’

Om het cultuurhistorisch besef te stimuleren, stellen de studenten voor om concerten te organiseren in een historische omgeving, zoals bij een kasteel. ‘Nu worden
veel metalbands verbannen naar industrieterreinen, maar door concerten te organiseren in een historische omgeving
kunnen we deze groep jongeren juist helpen in hun zoektocht naar het verleden
en daarmee naar hun identiteit’, zegt During. / LH

Resource 0217 1, 3 en 8-11

16-01-2008

16:38

Pagina 8

8

1

‘FAO-ALARM
OVER VOEDSELTEKORT
IS OVERDREVEN’
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Voedsel wordt schaarser. Over de hele wereld slinken de voorraden en schieten de
prijzen omhoog. Vlak voor het kerstdiner van 2007 waarschuwde de wereldvoedselorganisatie FAO daarom voor tekorten en oproer. Overdreven, zeggen deskundigen
van Wageningen UR. Al is het wel verstandig om maatregelen te nemen.

door JORIS TIELENS, foto THEO TANGELDER

N

a decennia van overvloed wordt voedsel weer schaarser in de wereld. De
voorraden rijst en tarwe hebben het
laagste niveau sinds 1980 bereikt.
Jacques Diouf, directeur van VN-voedselorganisatie FAO, waarschuwde in december voor mondiale tekorten en voor
onrust onder de bevolking over de hoge prijzen. De
prijs van rijst verdubbelde in sommige Aziatische landen. In Mexico verdubbelde de prijs van maïs.
Westerse consumenten zullen het niet snel merken als
hun brood ietsje duurder wordt, want zij geven minder
dan tien procent van hun inkomen uit aan voedsel.
Maar voor velen in het zuiden is dat zestig of zeventig
procent. Uit angst voor onvrede proberen veel overheden in het zuiden de prijs van voedsel daarom laag te
houden. Landen die zelf voedsel produceren, kunnen
dat doen door de export van voedsel te beperken. China, Rusland en Vietnam hebben de exportbelastingen
voor graan, rijst en soja al verhoogd. India en China
hebben exportquota opgelegd. De boeren in die landen
worden daarmee ontmoedigd voor de wereldmarkt te
produceren en aangemoedigd om voorrang te geven
aan het voeden van hun landgenoten.

wijzen op de smalle marges op de wereldmarkt van granen. Dat is een restmarkt, legt dr. Siemen van Berkum
van het LEI uit. Het overgrote deel van de productie van
voedsel wordt binnen de landsgrenzen afgezet. Wat
overblijft wordt verkocht op de wereldmarkt, en dat is
minder dan tien procent van het totaal. Is er een beetje
overvloed, dan drukt dat snel de prijzen, is er te weinig,
dan lopen de prijzen op de wereldmarkt snel op. Omdat
het dus maar om een deel van alle voedsel gaat, vindt
Van Berkum de alarmerende taal die de FAO gebruikt,
over voedseltekorten en graanoproer, overdreven. En
hij verwacht dat de prijzen weer zullen dalen als bijvoorbeeld de droogte in Australië voorbij is.
Ook dr. Niek Koning denkt dat we ons op korte termijn
weinig zorgen hoeven te maken. Koning is econoom bij
Agrarische economie en plattelandsbeleid en vanuit
Wageningen International betrokken bij het platform for
Food Security & Sustainable Development, waarin verschillende onderzoekers van Wageningen UR verenigd
zijn. Op 10 maart presenteren zij het rapport Long-term
global availability of food: continued abundance or new
scarcity? Volgens Koning lijkt de huidige schaarste op
die in de jaren zeventig. Ook toen namen de voorraden
af en stegen de prijzen. Maar die situatie duurde maar
een paar jaar, waarna de prijzen weer daalden.
BIOBRANDSTOF
Het echte gevaar, zegt Koning, ligt in de verdere toeEr zijn verschillende oorzaken van de voedselschaarkomst. ‘Op dit moment is er nog geen sprake van absoste. Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge, gelute tekorten, maar van honger in een wereld van overspecialiseerd in voedselzekerheid, wijst in de eerste
vloed. Maar het kan zijn dat er over twintig of dertig
plaats naar de toegenomen welvaart in Azië en het ver- jaar behoefte is aan twee of drie keer zo veel voedsel
anderende dieet dat daarmee samenhangt. Wie meer als nu. Als er nu geen ingrijpende doorbraken komen in
verdient, gaat meer vlees eten en melk drinken. De Chi- ons vermogen om voedsel te produceren, vrees ik dat
nese consument at in 1985 nog maar twintig kilo vlees we dat dan niet kunnen opbrengen.’
per jaar, in 2007 was dat vijftig kilo. De productie daar- De doorbraken waar Koning aan denkt zijn technieken
van kost veel graan. Een belangrijke andere oorzaak
voor bioraffinage waarmee bestanddelen van planten
die Rabbinge noemt is de toegenomen vraag naar bio- die nu nog niet worden gebruikt, tot voedsel of veevoer
brandstoffen. Eén tank van een SUV met biobrandstof kunnen worden verwerkt. Of nieuwe precisielandbouw
kost zoveel maïs als je nodig hebt om een persoon een waarmee een hogere opbrengst mogelijk is zonder een
jaar lang te voeden, schreef de Economist afgelopen
grotere belasting van het milieu. Of nieuwe maritieme
december. In de VS gaat inmiddels eenderde van de
productiesystemen. ‘Het probleem is dat innovatie van
maïsoogst op aan biobrandstoffen.
die orde van grootte niet gestimuleerd wordt door een
Volgens Rabbinge is subsidiëring van de huidige gene- voedselprijs die gemiddeld gesproken erg laag is en alratie biobrandstoffen, zoals toegepast in de VS, onver- leen af en toe een paar jaar hoger. Daarvoor moet er
standig en onnodig. Deze brandstoffen leveren slechts wereldwijd gecoördineerde actie plaatsvinden.’ Koning
een bescheiden bijdrage aan het verminderen van
CO2-uitstoot, en kosten veel land en water. Het zijn dan
ook geen zorgen over het klimaat die de populariteit
van biobrandstoffen verklaren, denken Rabbinge en
veel andere deskundigen, maar geopolitieke overwegingen. De VS en de EU willen niet afhankelijk zijn van
het Midden-Oosten voor hun energie.
Een derde reden voor de schaarste aan voedsel is de
droogte in Australië en Nieuw Zeeland, belangrijke
graanschuren van de wereld.
De plotselinge stijging van de voedselprijzen wordt volgens Rabbinge overigens ook veroorzaakt door de volatiliteit van de wereldmarkt. Hij wordt daarin bijgevallen
door verschillende economen van Wageningen UR, die

Eén SUV-tank met
biobrandstof kost
zoveel maïs als je nodig
hebt om een persoon
een jaar lang te voeden

gelooft dus niet dat de markt het voedseltekort vanzelf
regelt.
Prof. Erwin Bulte, hoogleraar Ontwikkelingseconomie
aan Wageningen Universiteit, heeft daar wel vertrouwen in. ‘Als de prijzen stijgen zal het aanbod groeien,
dat is een simpele economische wet.’ Maar dan moeten overheden geen maatregelen nemen die de werking van de markt in de weg zitten, stelt Bulte. Dat grote graanproducenten als China, Rusland en Vietnam
hun exporttarieven verhoogden vindt hij dan ook onverstandig. ‘Daarmee pak je wat af van de boeren, namelijk de hogere prijs die ze op de wereldmarkt kunnen
krijgen. Het is een vorm van herverdeling van welvaart
van de boeren naar de stedelingen. Daardoor worden
boeren dus niet gestimuleerd om meer te produceren,
wat je nu juist wel nodig hebt.’
Ook voor Koning zijn de verhoogde exportbelastingen
van China, Rusland en Vietnam een teken aan de
wand. ‘Er is tegen de arme landen die zelf geen voedsel produceren altijd gezegd dat ze zich geen zorgen
hoeven te maken. Want door de open markten zouden
deze landen altijd zeker zijn van een goedkope aanvoer
van voedsel. Dat blijkt dus niet zo te zijn. De nood is relatief gezien nog maar klein, en toch is dat al reden
voor een politieke reactie van overheden om hun exportbelastingen te verhogen en zo hun bevolking tevreden te houden met goedkoop voedsel.’
ASSERTIEVER
Volgens Koning moeten de arme landen die zelf weinig
voedsel produceren – vooral Afrikaanse landen – dan
ook hun handelspolitiek veranderen. ‘Open grenzen
zijn geen garantie voor voedselzekerheid voor die landen. Ze moeten hun eigen boeren beschermen tegen
goedkope import, door hogere invoertarieven. Gelukkig
worden de Afrikaanse landen wat dat betreft assertiever. In de recente Afrika-Europatop zijn de plannen van
de EU voor lagere importtarieven voor basisproducten
afgewezen door de Afrikaanse staatshoofden. Vroeger
durfden de Afrikaanse landen dat niet te doen, omdat
ze afhankelijk waren van de EU voor hulp. Maar er is
een concurrent op de donormarkt gekomen, en dat is
China.’
Ook de FAO maakt zich vooral zorgen over arme landen
die voor zichzelf onvoldoende voedsel produceren.
Door de hogere prijzen van voedsel op de wereldmarkt
waren die landen in 2007 een kwart duurder uit dan
het jaar ervoor, waardoor ze gezamenlijk ruim honderd
miljard dollar moesten neertellen, becijfert de voedselorganisatie. Maar ze waagt het niet te reppen over invoerbeperkingen aan de grens, en beperkt zich tot een
oproep aan donoren en overheden om de lokale landbouw in die landen te stimuleren. De FAO wil dat doen
door boeren bonnen te geven die ze kunnen inruilen
voor zaden of kunstmest. Die aanpak had in Malawi
succes en zal dat ook elders hebben, denkt Jacques
Dioef. Een erg optimistische wending aan een boodschap die begon met de dreiging van voedselrellen. <
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Het plotselinge vertrek van collegevoorzitter Erica Schaper, net voor de kerst,
veroorzaakte verwarring onder de medewerkers van hogeschool Van Hall Larenstein
(VHL). Martin Kropff startte afgelopen week een charmeoffensief in de vorm van een
ronde langs de drie locaties om te horen wat er speelt en de plannen van de raad van
bestuur toe te lichten. Met succes. De verwachte onrust bleef uit.
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door ALEXANDRA BRANDERHORST en WIM BRAS

Informatiebijeenkomsten op Van Hall Larenstein in
Wageningen (twee foto’s links) en Leeuwarden
(rechts). / foto’s Guy Ackermans en Het Hoge Noorden

‘Ik zie de
toekomst
wel zitten,
dit is een
omslagpunt’

M

artin Kropff, portefeuillehouder
onderwijs en onderzoek van de
raad van bestuur van Wageningen UR, reisde afgelopen week
langs drie locaties van Van Hall
Larenstein. De ontmoetingen met
medewerkers en studenten
moesten de gemoederen tot bedaren brengen nadat
Erica Schaper boos was opgestapt vanwege een inmiddels ingetrokken brief. Daarin uit de raad van bestuur
volgens haar kritiek op de situatie van VHL, waarin zij
zich niet kan vinden. De raad zegt in de brief onder andere dat de opvolger van Schaper moet gaan werken
aan het verhogen van de studentenaantallen en het
verbeteren van de positie van de hogeschool in de Keuzegids Hoger Onderwijs.
Tijdens de bijeenkomsten doet Kropff optimistisch de
toekomstvisie van de raad van bestuur uit de doeken.
Daarin vormt ‘de dubbele ruggengraat’ van professioneel en universitair onderwijs de kracht van de samengebundelde instellingen. Een kracht die zowel uit Nederland als uit Europa grote aantallen studenten zal
opleveren, aldus de rector magnificus. En dat ontgaat
de buitenwereld volgens hem niet. ‘Zo wil LNV graag
een hbo-vestiging in het westen van het land om allochtone studenten bij het groene onderwijs te betrekken
en heeft ook Venlo zich als kandidaat gemeld voor samenwerking met VHL.’
Om dit alles te laten slagen is het wel zaak dat de VHLdirectie de versterking van de positie van de hogeschool voortvarend ter hand neemt, meent de bestuurder. Daarvoor is het volgens de raad van bestuur nodig
dat de directiestructuur wordt aangepast. In het voorgestelde model treedt een algemeen directeur op als
boegbeeld van de hogeschool en draagt de eindverant-

woording. De standplaats van deze directeur is niet van
belang, vindt de raad. Hij of zij moet zichtbaar zijn op
alle locaties. Kropff: ‘Van Hall Larenstein is één merk,
en de directie moet daarvoor staan.’ Het is de bedoeling om zo snel mogelijk iemand aan te trekken die de
leemte die Erica Schaper achter heeft gelaten, opvult.
‘De wijziging in de directiestructuur is alleen een verheldering van de situatie zoals hij al jaren in de praktijk
is’, benadrukt Kropff. De raad van bestuur vormt al
sinds de fusie in 2004 met Wageningen UR het college
van bestuur, en is eindverantwoordelijk. Het college
van bestuur van VHL mocht zich naar buiten toe onder
die naam presenteren, maar was alleen een uitvoerend bestuur. Volgens Kropff is het dus een misvatting
dat de invloed van de raad van bestuur van Wageningen
UR in de hogeschool groter zal worden dan die nu is.
BIZARRE KERSTBORREL
De bijeenkomsten van het personeel en studenten met
Kropff verlopen rustig. In Leeuwarden krijgt het verhaal
van de rector een welwillend oor van de verzamelde
medewerkers en enkele studenten. Ook zijn oproep tot
open discussie valt in goede aarde. Docenten geven
aan dat zij in het recente verleden nauwelijks gehoord
zijn en dat daardoor plannen voor onderwijsvernieuwing zijn blijven liggen. Toch blijkt naarmate de discussie op gang komt dat de fusie met Wageningen en Velp
voor Leeuwarden nog geen gelopen race is. Cruciaal
punt daarin blijkt de vestigingsplaats van opleidingen
te zijn, en dan vooral van Diermanagement. De opleiding met de populaire internationale component Wildlife mag onder geen beding uit Leeuwarden verdwijnen,
geeft de zaal te kennen. Ondanks de vergezichten van
de raad van bestuur ontbreekt het in Leeuwarden aan
een gevoel van noodzakelijkheid om de laatste stap
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richting instellingsfusie tussen Van Hall en Larenstein
te zetten.
Op de locatie Velp gaat het er steviger aan toe. Een
krantenartikel uit de Gelderlander van 8 januari, waarin de slechte plaats van de hogeschool in de Keuzegids
Hoger Onderwijs genoemd wordt, heeft kwaad bloed
gezet bij de medewerkers. De docenten zijn bang voor
een self-fulfilling prophecy, waarbij de negatieve publiciteit zorgt voor minder aanmeldingen. ‘Bij de accreditatie van de opleidingen scoren we goed, op sommige
punten zelfs uitmuntend’, zegt Ad Woudstra, docent bij
Tuin- en landschapsinrichting. ‘De slechte cijfers uit de
Keuzegids gelden vooral de Wageningse vestiging en
stammen uit 2005, uit de tijd van de verhuizing daar.
Als je het nu doet, is de uitslag een stuk beter.’
De felle reacties uit Velp op het krantenartikel hebben
volgens docent communicatie Hermine de Wolf te maken met ‘een heel bizarre kerstborrel’ na het vertrek
van Erica Schaper. ‘Haar mede-bestuurder Martin Jansen gaf toen aan dat hij in de vakantie wilde nadenken
onder de kerstboom. Wij, de medewerkers, begrepen
eigenlijk niet goed waar het allemaal om ging. Functioneerde het management niet goed of wij zelf niet? Er
was angst voor een gecalculeerd effect, dat we zo zielig
en door onze eigen problemen in beslag genomen zouden worden, en ondertussen geannexeerd werden. Wij
wilden ons niet als een lam naar de slachtbank laten
leiden.’

de instellingsfusie tussen de hogescholen. Woudstra:
‘We moeten niet doen alsof de fusie een uitgemaakte
zaak is en alle problemen kunnen worden opgelost
door een krachtdadige directeur die met de vuist op tafel slaat. Wat hebben we aan een grootschalige instelling zonder inhoudelijke verbinding? Laten we vanuit
de inhoud kijken waar we samen kunnen werken, dan
voelen we misschien de noodzaak tot fuseren.’
De fysieke nabijheid van de hoofdvestiging van Wageningen UR maakt dat bij de Wageningse hogeschoolvestiging het gebrek aan samenwerking met de universiteit gevoeld wordt. De studenten pleiten bovendien
voor een betere onderwijskwaliteit en controle daarop,
een onderwerp waar Martin Kropff graag op inhaakt.
‘Dit jaar is de kwaliteit van het onderwijs een speerpunt voor de raad van bestuur. Ook bij VHL moet er een
goed evaluatiesysteem komen. Wij vinden de mening
van studenten erg belangrijk.’
Martine van Tilburg, coördinator van de succesvolle opleiding Equine, Leisure and Sports, bestempelt de fusie
met Wageningen UR als positief. ‘De naam van Wageningen UR helpt ons bij de werving van internationale
studenten’, zegt ze tijdens de bijeenkomst met Kropff.
Met behulp van het platform Equine Delta is de brug
tussen Wageningen Universiteit en haar opleiding al
drie jaar geleden geslagen. ‘Mensen moeten zelf verbindingen willen leggen. Op de inhoud vind je samenwerking, van daaruit ontstaat energie. Ik zie de toekomst wel zitten. Dit is een omslagpunt.’
VERBINDINGEN
Het lijkt erop dat veel medewerkers die mening delen.
Toch hoeven de medewerkers in Velp het minst bang te Velen hadden lange tijd het idee dat de hogeschool
zijn voor de veranderingen die een definitieve fusie met een ondergeschoven kindje was bij Wageningen UR, en
zich meebrengt. De drie grote groene opleidingen zijn
krijgen nu het gevoel serieus te worden genomen. En
stabiel; de instroom van studenten groeide afgelopen
ook Kropff zelf blikt tevreden terug op de bijeenkomjaar zelfs licht. Maar er zijn wel vragen over het nut van sten. De soms heftige gevoelens bij de hogeschool be-

grijpt hij wel. ‘Als je staat voor je zaak, ben je gevoelig
voor kritiek. De mensen bij de hogeschool zijn onvoorstelbaar gecommitteerd, dus dat is een gezonde gevoeligheid.’
WARME BELANGSTELLING
Kropff geeft aan dat de discussie over het eventueel terugdraaien van de fusie tussen Van Hall en Larenstein
bij de medezeggenschap ligt. ‘Maar ik ga uit van een
gezamenlijke toekomst voor Van Hall Larenstein. We
hebben een gedeeld belang en moeten toe naar meer
synergie en efficiëntie. We moeten opleidingen hebben
met veel studenten. Als er voldoende belangstelling is,
zijn dubbele opleidingen mogelijk. Anders moeten er
keuzes worden gemaakt. Redeneer vanuit de kansen
die er liggen voor de toekomst, in plaats van uit de verdediging van het verleden.’
Gun de hogeschool, de universiteit en onderzoeksinstituten de tijd om naar elkaar toe te groeien, betoogt
Kropff verder. ‘Men heeft beelden van elkaar die niet
kloppen. Vanuit samenwerking ontstaat er meer respect en waardering. We moeten in de positieve spiraal
van een groeisituatie komen. We zijn er nog lang niet,
maar de eerste stappen zijn wel gezet. De komende tijd
is het belangrijk om samen meer concrete voorbeelden
van die samenwerking vorm te geven.’
Binnenkort zullen meer gesprekken volgen van Kropff
met het Managementplatform, de medezeggenschap
en studenten en medewerkers van de hogeschool. In
de tussentijd doet de warme belangstelling van Kropff,
waarin de medewerkers en studenten van de hogeschool zich mogen verheugen, alvast zijn werk. De open
opstelling van de rector magnificus lijkt, anders dan de
ietwat krampachtige houding die de medewerkers kenden van Erica Schaper, vertrouwen te wekken. <
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IN BEELD
helpen. Of een vaste plaats zoeken. Vroege vogels
zetten hun fiets netjes in de rekken, of duiken de
fietsenkelder in. Maar tegen een muurtje of een
lantaarnpaal vinden laatkomers ook wel een plekje, al
klagen collega-studenten dat ze er dan niet meer langs
kunnen. ‘Het zou verboden moeten worden fietsen

U

‘S

FIETSEN/ foto’s MARTIJN WETERINGS
Wageningen Universiteit trekt meer studenten, en die
zitten ook nog eens bijna allemaal bij elkaar in Forum,
samen met studenten van hogeschool Van Hall
Larenstein. Daar ontstaat nu dan ook iedere dag een
wirwar van fietsen. Lastig voor als je net vergeten bent
waar je je barrel gelaten hebt. Creatief zijn met verf kan

O

tegen de muurtjes te zetten’, riep dinsdag een meisje
uit. De fiets op de standaard parkeren is ook niet alles.
Door de wind die op de open vlakte om de hoek giert
vallen fietsen in zo’n rij om als dominostenen. / YdH
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
‘SHELL MAG ZICH NIET PROFILEREN ALS EEN FATSOENLIJK BEDRIJF’
De Wageningse Shellaffaire begint op 2 februari 1989,
als in het Wagenings Universiteitsblad – een voorloper
van Resource – een paginagrote advertentie verschijnt.
‘Met Shell kun je laten zien wie je bent’, luidt de tekst.
Twee dagen later snijden actievoerders op de Van Uvenweg de slangen van het Shellstation door. Het is het
startsein van een tumultueuze periode die een jaar zal
duren.
‘Met onze reisdonatie kun je wereldwijd
van je doen spreken’, zegt oliereus Shell
in paginagrote advertenties die in alle Nederlandse universiteitsbladen verschijnen.
De advertenties zijn deel van een campagne waarin briljante studenten die op
een congres in het buitenland een lezing
willen geven kans maken op tienduizend
gulden financiële ondersteuning van Shell.
De campagne stuit binnen de universiteiten op verzet. Shell doet nog steeds zaken
met het omstreden Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. In Wageningen willen de
Progressieve Studenten Fraktie en diverse actiegroepen dan ook dat de universiteit de banden met Shell verbreekt.
Toch heeft Daan van Brakel, de hoofdredacteur van het Wagenings Universiteitsblad (WUB), besloten de advertenties te
plaatsen. De vrije pers is een platform
voor discussie, zegt Van Brakel in het
WUB van 9 februari. Als het WUB een bedrijf de toegang tot dat podium ontzegt,
dan is wat hem betreft het einde zoek.
Binnen de redactie van het WUB bestaat
echter onenigheid over de advertenties.
Vier WUB-journalisten schrijven gezamen-

lijk een ingezonden stuk in hun eigen
krant, waarin ze zeggen dat wat hen betreft de Shellcampagne niet door de beugel kan. Het weigeren van advertenties
van Shell heeft niets met censuur te maken, schrijven ze daarin. Ze willen alleen
een bedrijf dwingen om de steun aan een
kwalijk regime op te schorten.
Ook binnen andere universiteitsbladen
rommelt het. Nadat de Shelladvertenties
in Ad Valvas, het blad van de VU, zijn verschenen ‘gijzelen’ actievoerders de oplage. Het Utrechtse U-Blad overkomt hetzelfde en in Groningen dreigt de studentenvakbond het universiteitsblad met een bezetting.
Het is Shell om het even. Het olieconcern
besluit later in 1989 om de campagne
een vervolg te geven. Op 21 september
verschijnt er in het WUB, net als in de andere Nederlandse universiteitsbladen,
weer een paginagrote advertentie – dit
keer eentje waarin het concern studenten
uitnodigt te solliciteren. ‘Bij Shell krijg je
volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien’, zegt de advertentie, die de loftrompet
steekt over het bruisende karakter van
een baan bij Shell.
Onmiddellijk grijpen veertig Wageningse
actievoerders hun kans. Ze dringen binnen in de postkamer, en verwijderen uit
achtduizend exemplaren van het WUB de
gewraakte advertentie omdat ze willen
‘voorkomen dat Shell zich profileert als
een fatsoenlijk bedrijf’. De lezers merken
er echter weinig van. WUB-hoofdredacteur

Wageningse actievoerders scheuren op 21 september 1989 pagina’s uit universiteitsblad WUB waarop advertenties staan van Shell. / foto Herman Stöver
Van Brakel besluit stante pede tot een
herdruk. Binnen de Universiteit van Amsterdam lopen de gemoederen hoger op.
Daar verbranden actievoerder tweeduizend exemplaren van Folia met de Shelladvertentie erin.
In november organiseert Studium Generale in Wageningen een discussie over de
Shelladvertenties. WUB-verslaggever Leo
Klep verwoordt het standpunt van de
meeste verslaggevers van de redactie als
hij zegt dat je ‘geen uitlatingen moet verbieden, ook als ze je niet welgevallig zijn’.
De meeste bezoekers vinden echter dat
het WUB Shell moet boycotten.

Ondertussen blijven de advertenties van
Shell gewoon verschijnen – en gaan de
acties tegen de campagne door. Lezers
van het WUB ontdekken op 30 november
dat er over de advertentie van Shell een
sticker is geplakt met de tekst: ‘Hoe carrièrebelust moet je zijn om Apartheid te
ondersteunen?’ Even later verschijnen in
het WUB personeelsadvertenties van
Shell.
Enkele maanden later is de discussie verleden tijd. Dan, op 11 februari 1990, laat
het Zuid-Afrikaanse regime Nelson Mandela vrij. Drie jaar later volgen vrije verkiezingen. / Willem Koert

WERKPLEK
MARIT DE VRIES
INGESLAPEN DORPEN DOORLICHTEN
‘Onderhand hebben we al vrij veel dorpen
in Drenthe doorgelicht. De aanleiding is
doorgaans een gevoel van onbehagen
over vergrijzing, het verdwijnen van voorzieningen of verkeersproblemen’, vertelt
Marit de Vries, projectleider van het
dorpsbelevingsonderzoek in Frederiksoord en Wilhelminaoord.
Ze werkt voor Training&Consultancy, de
zelfstandige afdeling binnen Van Hall Larenstein die onderwijs en marktpartijen
bij elkaar brengt. ‘Ik word doorgaans benaderd door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe met het verzoek om in een bepaald dorp een onderzoek te doen. De vraag is dan: kloppen de
vermoedens van de bewoners en zo ja,
zijn het ontwikkelingen waar ze zich ook
druk over moeten maken. Uit ervaring
weet ik inmiddels dat in elk dorp geklaagd
wordt over het openbaar vervoer, meer uit
gevoel dan uit werkelijk gemis. Want als je
doorvraagt, zegt iedereen: ach, we pakken toch de auto wel.’
Voorheen schakelde Marit vooral studenten Plattelandsvernieuwing in. ‘Die deden

de klus als module voor hun opleiding.
Maar omdat hun aantal terugloopt, kwam
ik terecht bij de deeltijdstudenten van
Mens en ruimte, een onderdeel van Milieukunde.’
Marit stimuleert de studenten om eerst
eens rond te wandelen door het dorp. ‘In
het geval van Wilhelminaoord en Frederiksoord kom je er dan achter dat de lange lintbebouwing wel eens van invloed
kan zijn op het gemis aan betrokkenheid.’
Daarna worden vijf sleutelfiguren geselecteerd die de studenten gaan interviewen.
‘Dat zijn bewoners met uiteenlopende
achtergronden: de verenigingsman, een
oudere bewoner, een nieuwkomer. Op basis van hun bevindingen stellen we een
enquête samen. De respons is meestal
hoog: zeventig tot tachtig procent.’
‘De uitkomsten verwerken we tot een analyse die we doorgaans in een uitpuilend
dorpshuis presenteren’, vertelt Marit.
‘Daaruit kan naar voren komen dat het
dorpsleven op een laag pitje staat omdat
veel inwoners zijn gesteld op rust: het
Drentenier-effect.’ / Wim Bras
foto Het Hoge Noorden
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Een groot aantal medewerkers van de universiteit moet vanaf
begin deze maand tijdschrijven. Met de gedetailleerde
urenverantwoording kan de instelling meer geld krijgen voor
onderzoek dat wordt uitgevoerd voor de Europese Unie. Maar
veel wetenschappers zien tijdschrijven als overbodige
administratieve rompslomp die niet past binnen een academie.

GAAN TIJDSCHRIJVEN EN WETENSCHAP SAMEN?
door JAN BRAAKMAN
‘Voor sommige taken
is geen vakje, en die
bestaan dus niet’

Dr. Margreet Zwarteveen, docent bij de
leerstoelgroep Irrigatie en waterbouwkunde
‘Ik heb zelf zo’n twee jaar nauwkeurig
mijn uren bijgehouden omdat ik benieuwd
was naar mijn eigen tijdsbesteding, en
dat was verhelderend, vooral omdat de
gemeten uren niet strookten met mijn beleving. Zo kostten de vervelende klussen
minder uren dan ik dacht. Uiteindelijk
heeft tijdschrijven me geholpen om realistischer te plannen, en vooral om meer tijd
vrij te maken voor onderzoek.
Maar tot mijn schrik werden de tijdschrijfformulieren bij ons ook misbruikt om het
functioneren van mensen te meten. Hierin schuilt natuurlijk het gevaar: ingevulde
formulieren suggereren een werkelijkheid
die meetbaar en beheersbaar is. Als ik
manager was zou ik daar misschien ook

geen weerstand aan kunnen bieden.
Helaas is de werkelijkheid voor mij rommelig, verwarrend en vooral druk. Tijdschrijven zou een manier kunnen zijn om
doelen en middelen beter op elkaar af te
stemmen, maar voorwaarde is dan dat
alle taken een plek krijgen. Dat is nu niet
zo. Een goed voorbeeld is het schrijven
van projectvoorstellen. Daar is geen vakje
voor en het bestaat dus niet. Zo zijn er nog
twintig voorbeelden. Verder mogen wij niet
meer tijdschrijven dan de veertig werkuren
die er officieel in een week zitten. Alles
wat we meer werken verdwijnt dus ook.
Een simpele tijdsboekhouding kan een
handig managementinstrument zijn,
maar dan moet het doel van die boekhouding duidelijk zijn. Zoals het nu gebeurt
ontstaat er een papieren werkelijkheid
met weinig of geen relatie tot hoe iemand
uren en minuten besteedt. Bezigheidstherapie voor WUR-administrateurs, of verborgen werkeloosheid – dat is wat het tijdschrijven voor universiteitspersoneel nu is.’

‘Het kost tijd,
maar het hoort
er gewoon bij’

Ir. Arnold van Vliet, onderzoeker bij de
leerstoelgroep Milieusysteemanalyse en
bekend van de Natuurkalender
‘Tijdschrijven is logisch, omdat andere
partijen er om vragen. Alleen al voor een
accountantsverklaring is het nodig dat je
de uren bij houdt. Het kost tijd, maar het
hoort er gewoon bij. Ik heb er niets op tegen, mits het goed geïmplementeerd en
geïnterpreteerd wordt.
Soms is tijdschrijven lastig, omdat je niet
weet voor welk project je bepaalde werkzaamheden moet opschrijven. Als je bijvoorbeeld literatuuronderzoek doet en je
heb te maken met twee projecten die el-

kaar enigszins overlappen, dan is het lastig die tijd in te boeken. Hoe gedetailleerder het systeem van tijdschrijven, hoe
moeilijker het wordt.
Ik vind het belangrijk dat je wel duidelijk
kunt registreren dat je overuren maakt.
Als je bijvoorbeeld dertig uur opschrijft
voor een project, moet daar niet automatisch uit volgen dat je maar tien uren aan
onderwijs en onderzoek besteedt, zeker
niet als je daar óók dertig uur aan besteedt. Voorkomen moet worden dat je
wordt afgerekend op de ingevulde tabellen, doordat ze verkeerd worden geïnterpreteerd.’

‘Over de kwaliteit van
de gewerkte uren zegt
het helemaal niets’

Prof. Marcel Dicke, hoogleraar
Entomologie
‘Tijdschrijven zie ik als een zinloze bezigheid. In de wetenschap worden we regelmatig beoordeeld op de kwaliteit van ons
werk. Bij projectvoorstellen wordt verwacht dat we allerlei doelstellingen formuleren en de hoeveelheid mensuren die
daar voor nodig zijn; na goedkeuring worden we beoordeeld op het bereiken van
de doelstellingen en de kwaliteit van dat
werk. Wetenschappers willen goed werk
afleveren. Dat is immers ons visitekaartje.
De interne WUR-financiering is grotendeels output-financiering: wat we presteren wordt beloond.
Tijdschrijven past helemaal niet in deze
cultuur. Ik zie het als een overbodige vorm
van administratie die een extra last legt
op de schouders van wetenschappers.

Het bevordert een cultuur waarin niet vanuit de wetenschapper zelf maar vanuit
een boekhouder beoordeeld wordt of er
voldoende uren besteed zijn. Over de kwaliteit van die uren zegt het helemaal niets.
Ik schrijf nog geen tijd en de verhalen die
ik van collega’s gehoord heb sterken mijn
idee dat het slechts een onnodige administratieve last is. Als een financier het eist
en het is een belangrijke financier dan zal
ik schoorvoetend mee moeten gaan. Als
alternatief mag de financier mij beoordelen op het resultaat van mijn werk: als dat
niet goed genoeg is dan is er reden om
mij minder te betalen. Als ik uitstekend
werk doe in minder uren dan is dat meer
waard dan wanneer ik slecht werk lever in
heel veel uren. Tijdschrijven zal averechts
werken in een academische omgeving
omdat mensen de neiging zullen gaan
krijgen om op aantal uren in plaats van
kwaliteit van het werk te letten.’

‘Met dergelijke bonentellerij trekt het bestuur
de macht naar zich toe’

Prof. Holger Meinke, hoogleraar Gewasen onkruidkunde
‘Nee, ik schrijf geen tijd en ik zal het ook
niet gaan doen, tenzij een hogere autoriteit dat van me eist. Tijdschrijven is een
contraproductieve maatregel voor een wetenschappelijke instelling. Het leidt tot
verminderde doelmatigheid, verlies aan
inkomen en een verdere frustratie van de
medewerkers. Het is ontwikkeld door
boekhouders voor boekhouders. Het miskent hoe wetenschap werkt. Het zou kunnen werken voor advocaten, consultants
of tandartsen, maar ik zie wetenschappers nog niet in deze categorie.

Voor de evaluatie van de wetenschap moeten we ons meer richten op resultaat en
prestatie in plaats van op input. Tijdschrijven is een bureaucratische benadering,
die we niet moeten willen. Dergelijke bonentellerij verplaatst het machtsevenwicht
verder naar het bestuur en kan ertoe leiden dat een organisatie die drijft op motivatie, creativiteit en innovatie verandert in
een saaie bureaucratie. Ik heb dat zien
gebeuren in Australische organisaties.
Daarom ondersteun ik deze stap niet.
Ik dring erop aan zoveel mogelijk weerstand te bieden. Natuurlijk kunnen we
niet veel anders als het gaat om Europese
projecten. We moeten echter niet vrijwillig
overgaan op een systeem dat – voorzover
ik het overzie – meer nadelen heeft dan
voordelen.’
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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.
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Het is pas recent dat het artikel ‘Wageningse steun voor Desi Bouterse’ (Resource 5 van 27 september 2007) onder mijn
aandacht werd gebracht. Hoewel het om
‘Oude Koeien’ gaat bent u er volgens mij
in geslaagd om de oude informatie in een
verkeerd daglicht te plaatsen, terwijl u
ook zelf onjuiste informatie toevoegt.
Het blijft kennelijk ook na al die jaren
moeilijk om te begrijpen – en zeker vanuit
de Nederlandse bril – dat vrijwel de gehele Surinaamse bevolking een ondemocratische handeling als een militaire staatsgreep in 1980 heeft verwelkomd. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de democratische instituties die door de Nederlandse staat in Suriname waren achtergelaten bij de onafhankelijkheid in 1975
niet voldeden en er van een functionerende democratie dan ook geen sprake was.
Bovendien waren de regeerders dermate
incompetent, dat het ondanks Nederlandse ontwikkelingshulp ontbrak aan de
meest essentiele zaken zoals drinkwater,
suiker en spijsolie.
Wanneer er onder deze omstandigheden
een staatsgreep wordt gepleegd waarin
vrijwel de totale gemeenschap een opening meent te zien naar een beter bestaan, dan heb je, zeker als progressieve
politieke partij, geen andere keus dan te
helpen aan die wens invulling te geven,
ook onder die nieuwe ‘ondemocratische’
omstandigheden. Dat maakt je niet meteen tot een ‘Bouterse-aanhanger’.
De reden waarom ik reageer op dit artikel,
ondanks de datum, is omdat ik me heb afgevraagd of schrijver Korné Versluis bewust de indruk heeft willen wekken dat de
PALU rond 8 december 1982 in het centrum van de regeermacht in Suriname
stond. Is dit gewoon slecht journalistiek
werk of een bewuste manipulatie van informatie? Ik acht het wel van belang dat u
dit corrigeert. De werkelijkheid is namelijk
dat de regering Chin A Sen op 4 februari
1982 aftrad, waarmee ook de twee PALUministers die in dat kabinet zitting hadden
zich terugtrokken. Vervolgens werd een
regering benoemd onder leiding van premier Henry Neyhorst. De PALU kwam pas
weer in beeld in maart 1983 toen een regering werd benoemd onder leiding van
Errol Alibux, in die tijd lid van het PALU-bestuur. In de korte regeerperiode die duurde tot 9 januari 1984 is het die regering
gelukt om een aantal belangrijke ontwikkelingen op gang te brengen die, indien ze
waren voortgezet, Suriname goeddeels
onafhankelijk zouden hebben kunnen
maken van de Nederlandse ontwikkelingshulp.
Intussen zijn wij bij de PALU blij met – eindelijk – de aanvang van het 8 December
Strafproces. Wij gaan ervan uit dat met dit
proces veel zal worden opgehelderd.
Jim Hok, PALU
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V.D.REDACTIE
INTERNAAT
De Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de minister van onderwijs,
raadt hogescholen en universiteiten aan
hun studenten weer in internaten te huisvesten. Dat schreven diverse kranten
naar aanleiding van het advies ‘Een succesvolle start in het hoger onderwijs’ dat
de raad vorige week uitbracht.
De uitval in het eerste jaar van het hoger
onderwijs – tussen de 25 en 30 procent –
is veel te hoog vindt de raad. Leerlingen
die nu op een campus wonen, zoals bij de
university colleges in Utrecht en Middelburg, voelen meer binding met hun opleiding en geven minder snel op. ‘De huidige
manier waarop studenten verspreid over

de stad wonen, is verouderd’, zo stelde
voorzitter Fons van Wieringen bij de presentatie van het rapport.
De berichten roepen een sfeer op van beklemming. Is het tij van de individualisering nu al weer zover gekeerd dat universiteiten moeten zorgen dat de eerstejaars
op tijd naar bed gaan, goed te eten krijgen
en op tijd gewekt worden om fris in de collegebanken plaats te nemen?
Als je doorleest in het rapport dan blijkt
het de Onderwijsraad echter vooral te
gaan om het aanpakken van de grootschaligheid in het hoger onderwijs. Grote
opleidingen doen er volgens de raad goed
aan zich intern kleinschaliger te organise-

ren. Combinaties van wonen en leren zouden daarbij kunnen helpen en moeten
daarom gebruikelijker worden.
Het is dus een advies waar Wageningen al
op ruime schaal aan voldoet. Tenzij de
aanmeldingscijfers echt de pan gaan uitrijzen is kleinschaligheid een welhaast ingebakken kwaliteit van de Wageningse
opleidingen. Bovendien is er nauwelijks
studiestad waar het bed zo dicht bij de
collegebanken staat en is de kans dat
eerstejaars in het nachtleven verzuipen
klein. Eigenlijk is Wageningen al een internaat. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
TROTS
In zijn nieuwjaarsbrief schreef Aalt Dijkhuizen dat we trots mogen zijn op onze organisatie. Dat viel me op, omdat ik kort
daarvoor op een receptie een gesprek
had gevoerd over trots. Ik had tegen een
collega gezegd dat ik wel trots was op Forum, en hij reageerde mild verbaasd: dat
hoor je niet zo vaak, dat iemand trots is.
Waarom eigenlijk? Wat is trots? Het heeft
te maken met bewondering. Je kunt trots
zijn op jezelf, of op een groep waartoe je
behoort. Trots is een groepversterkende
emotie. Wie is er niet trots op zijn kinderen? Je collega’s wordt al moeilijker, want
de jaloezie ligt op de loer. Je baas is al he-

lemaal moeilijk. Voor een Nederlander
dan. Mijn Chinese collega snapt er niets
van dat wij onze grote baas niet bewonderen; er komen immers meer aanmeldingen? Maar ja, wij Nederlanders zijn bang
voor hovaardij. We zijn eerder jaloers dan
trots. Dat is de keerzijde van onze platte
samenleving die individuele ontplooiing
combineert met inschikkelijkheid en het
recht van de zwakke.
Als we trots zijn op onszelf dan zijn we dat
heel stilletjes. Zijn we trots op een ander
dan kunnen we dat ook niet zeggen, anders zijn we schijnheilige slijmerds. Trots
op Nederland? In deze formule betekent

trots vooral: samen strijdbaar tegen wie
onze groep zou willen bedreigen. Gevaarlijk voor de lieve vrede.
Maar goed, ik ben toch heus trots op het
Forumgebouw, al moet je te lang op de lift
wachten en al staat de fietsenstalling
steeds vol. Ik ben trots op iets waar ik zelf
geen donder aan heb bijgedragen. Het
mag van de baas, zal ik maar zeggen. /
Gert Jan Hofstede
PS: Ook ben ik er trots op dat ik op deze
plek af en toe iets mag schrijven voor u,
en ik hoop uw vertrouwen waard te zijn.
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‘Those who dare to
teach must never
stop learning’

MISSION TO
AFGHANISTAN
Three Wageningen UR employees will go on
a mission to Afghanistan at the beginning of
February to help revive agricultural
education. According to the delegation’s
leader, Jan Fongers of Wageningen International, agricultural education was well
organised in Afghanistan up to 1979, but
collapsed after the Soviet invasion and
during the Taliban regime. He thinks that
good education can help to raise the level of
agriculture again, which may help make
farmers less dependent on poppy growing in
the future. The delegation will visit the
agricultural faculty in Kabul, and also go to
Camp Holland to talk with the provincial
government and organisations working with
farmers in Uruzgan. The mission is being
financed from the Dutch government’s fund
for reconstruction in Afghanistan. / KV

WHAT’S ON
Thursday 17 January
20.30 / Erasmus Student Network drink at
KSV. Info: www.esn-wageningen.nl.
20.30 / Pan’s Labyrinth at Movie W.
22.00 / Open house at Nji Sri student club.
23.00 / The Alternative at Unitas.
Friday 18 January
19.30 / The Queen, first film of Movie
Weekend Film Festival. See www.movie-w.nl.
21.00 / Junbena in Jazzcafe Junushoff.
21.30 / Start of the Wageningen Blues
Festival. See page 19 for bands and cafes,
or www.blueskroegentocht.nl.
24.00 / Oriental party at International Club.
Saturday 19 January
20.30 / Circusism at Junushoff.
21.30 / Blues Festival continues with Blueskroegentocht, see page 19.
24.00 / Belgian party at International Club.

LAPTOPS FOR STUDENTS
Students at Wageningen University and
Van Hall Larenstein will soon be able to
buy a good laptop through Wageningen
UR. While the four models that have
been selected are not the cheapest, they
are good quality and come with an
attractive guarantee, says the project
group responsible for the deal. All that’s
missing is the wireless network in Forum.
The initiative fulfils a Sinterklaas wish
from two years ago: laptops for students.
The Executive Board of Wageningen UR
will not be subsidising the project, but a
good bulk-buy reduction has been nego-

tiated with SURFdiensten, a not-for-profit
organisation set up by higher education to
encourage ICT use, says Ton Risse, head
of ICT services at Facilities Management.
Other polytechnics and universities
already offer Lenovo laptops to their
students through SURF. ‘They aren’t the
cheapest, but offer the best quality. They
are stable and sturdy. The laptops are
built to survive being dropped accidentally,’ says Risse.
He is also pleased that students can buy
a three-year international guarantee, so

the computer can be repaired abroad. The
basic model with Windows Vista and
software fully installed costs 715 euros.
The most expensive model with more
sophisticated graphics and the best
guarantee starts at 1289 euros, not
including software. The group is still
looking into whether employees will also
be eligible for the offer.
In Forum the promised wireless
connections are not yet working, which
would provide an easy way of getting on to
the WUR network. The matter is still being
worked on, said Risse. / YdH

NATURE CAN CONTRIBUTE MORE TO ENERGY PRODUCTION
Areas of nature in the Netherlands could
provide far more biomass for energy
production than they do now. Managers
of these areas prefer to leave the
potential bio-fuel lying in the area,
because the costs of transporting the
remains from pruning and mowing to
incineration facilities are higher than the
revenues, according to Alterra research.
The researchers have calculated that
protected areas of nature and valuable
habitats could contribute almost a million
tons of dry biomass per year without
causing any damage to the nature or
sacrificing other important uses. This is
good news, because generating energy by
burning non-edible biomass can
contribute to reducing CO2 emissions.
Nevertheless, at most only twenty percent
of the estimated amount of biomass finds
its way to the incinerators. A pity, say the

researchers because, for much of the
biomass that becomes available as a
result of maintenance of nature areas,
using it for energy is more useful than
letting it turn into compost where it is.
According to Joop Spijker of Alterra, all
land managers should be stimulated
more to deliver wood and grass waste as
fuel for bio-energy. ‘It would be financially
much more interesting to nature and land
managers if the by-products of
maintaining these areas were linked to
energy prices.’
This is the case for non-woody products
such as grass, reed and heather turf
especially in the long term. At present
there is little demand for natural products
other than wood for energy generation.
The technology to convert these materials
is lacking and regulations prevent the use
of many types of biomass. But in the long

Sunday 20 January
10.00 / Squash tournament for advanced
players, subscribe: yora.tolman@wur.nl.
11.00 / English language church service
Wagenburcht church, Beatrixlaan.
15.00 / Last day of Wageningen Blues
Festival, see page 19.
18.00 / International dinner at International
Club, see www.internationalclub.nl.
Tuesday 22 January
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.15 / Tatarstan State Opera ballet
perform Sleeping Beauty in Junushoff.
20.30 / Bella Martha film at Unitas.
20.30 / Ex-drummer at Movie-W.
Wednesday 23 January
20.30 / Offside, Iranian film at Movie-W.
Thursday 24 January
20.30 / Flamix, flamenco guitar, electric
guitar and violin at Junushoff.
23.00 / Fuser invites at Unitas.

D

Waste from pruning trees could be used for energy production. / photo TT

run, it’s these non-woody products that
will offer opportunities to nature
managers, says Spijker. ‘Their flows
represent high costs for nature managers,
and as the National Ecological Network
moves toward completion, more areas of
nature will be created up to 2020, many
of which will be grassland.’
Working together with other sectors can
help stimulate the use of biomass from
nature for bio-fuel. ‘Municipalities, water
boards and farmers also have a lot of
biomass they need to get rid of. Together
it will be easier to come to regional
solutions, such as an incinerator in the
area. This saves on transport costs and
creates an entirely new market. Perhaps
nature managers will ultimately even
make a profit on their waste products,’
says Spijker. /LH
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SNAPPED
WHO?
Le Thanh Phong from Vietnam, sandwich
PhD student at the Animal Production
Systems Group, smoking a cigarette
behind Zodiac.
SMOKE A LOT?
‘I come here about three times a day.
When I start to feel sleepy, I need to go
out for a cigarette to refresh myself. At

home I only smoke occasionally behind
my computer.’
MIND GOING OUTSIDE?
‘Not at all. I’m here only for a few minutes,
and it’s not too cold. The fresh air gives
me inspiration. I continue thinking here.’
THOUGHT OF QUITTING?
‘Maybe after I finish my PhD.’ / YdH

DANE BICANIC VOTED BEST TEACHER OF 2008
‘Those who dare to teach must never
stop learning,’ was Professor Dane
Bicanic’s message at the Leermeesterprijs ceremony 2008 on Thursday
10 January. The students appreciate his
evocative and topical lessons.
The prize for the best teacher at
Wageningen University was awarded
during the New Year’s drink, organised by
the Student Council in the maths building.
Bicanic received a replica of ‘De
Leermeester’, the sculpture by Jan Praet
in front of the Leeuwenborch, as well as
2500 euros to spend on further professionalising teaching at the University.
A Croat, Dane Bicanic went to the United
States after finishing a degree in Physics.
In the US he encountered a wide range of
people, an aspect that also drew him to
Wageningen. The student jury praised
Bicanic for his enthusiastic manner of
teaching biophysics, in which he draws
evocatively on examples from daily life.
Moreover, Bicanic is concerned not to
lose students during his courses.
‘Perhaps that’s why I’m so dedicated,’ he
comments. The others nominated for the
prize were Dr Gosse Schraa (Laboratory of
Microbiology and 2004 winner), Dr Rijkelt
Beumer (Food Microbiology Laboratory),
Professor Erik de Jong (Landscape Architecture) and Dr Lisette Graat (Quantitative
Veterinary Epidemiology).

Students finally get their beer at SSR-W, after a long sit first for the formal part of the New Year’s drink organised by the Student
Council. / photo GA
In addition to the awards ceremony, there
was a talk by a representative of DADTCO,
an organisation involved in sustainable
cassava development in Nigeria. Despite
the good work, the talk came across as a
promotional talk and the audience
responded with groans and sighs. Rector
Professor Martin Kropff presented the
students’ most popular wishes:

sustainable food in the canteens and a
laptop. The rector promised that the
notebook project for students and
employees would be launched in February
– two years after the first initiative. But
apart from that he made few solid
commitments. ‘If students really find
organic and fair trade food so important
they should let Wageningen University

caterer Albron know,’ said Kropff.
After a forty-five minute sit, the students
were finally released and made their way
to the free beer and refreshments
provided by Kropff at SSR-W student club.
Within five minutes, the hall in the maths
building was empty, except for those who
had to clear up. / ABa

VHL AND UNIVERSITY OFFER DIFFERENT IND SUPPORT
Many international students encounter
problems in obtaining or extending a
residence permit from the Dutch
immigration service IND. At Van Hall
Larenstein there are a few people
working at the Education Office whose
task is to help students who are having
problems. The Central Student
Administration (CSA) is responsible for
supporting university students in
Wageningen, but students sometimes
still feel as if they are struggling alone.
What kind of support can they expect?
Letters from the IND are always written in
Dutch, but international students at VHL
can go to Sigrid Wevers in the Education
Office for translation. She also advises
them on the action they need to take.
Wevers: ‘Usually you have to respond to a
letter from the IND within two weeks. If for
example a change of address does not
reach the IND in time and they send a
letter to your old address, your reply is
bound to be late. In that case I help
students write a letter to the IND with an
explanation. Sometimes that’s enough,
but sometimes people have to apply for a
new permit or even leave the country. Last
year five students from Thailand had to go
back home, so we could apply for a

residence permit all over again. It all
worked out, but of course it cost the
students extra money.’

international students that they are
urgent. Friends of mine have had to leave
the country because of this.’

When international students get into
problems with the IND, Wevers refers
them to an experienced lawyer. She
believes that VHL offers the international
students sufficient help and support. ‘I
never get any complaints. And some
students who have graduated here and
started a study at Wageningen University
still come to me for help. I tell them to go
to the international office of the
University. But they are told that they have
to do these things by themselves, so I
help them anyway.’ Bertus Welzen, a
teacher at VHL in Velp, is also still
assisting one of his old students who is
now doing a master’s at Wageningen
University. The student did not receive a
lot of help there. ‘Of course it is also a
matter of confidence,’ says Welzen.

Some of the international students’
complaints have reached the Wageningen
Student Organisation (WSO). The biggest
problems, according to board member
Sijing Liu, are the impersonal nature of
the procedures and the lack of practical
support, such as help with writing a letter
to lodge an objection.

Silvia Erimasita, a student at the
University, confirms that it is not always
clear who you should go to for help. She
experienced this when she had problems
extending her residence permit. ‘It caused
a lot of stress. The letters from the IND
are in Dutch and it’s not always clear to

Jos van Kroonenburg works at the Student
Support Service. Jeroen Ouburg is
responsible for assisting international
students at the Central Student Administration (CSA). Their reaction to the
complaints: ‘We understand that these
problems can cause students an awful lot
of stress, but there are a number of
aspects to consider. First, there is a
formal problem that requires a formal
solution. We are responsible for this as
the CSA. Another aspect is the social and
emotional problems a student may have.
If we notice these we always refer a
student to a dean, who can offer support.
It is true that we deal with students in a
less personal way than VHL. The reason is
the bigger scale of the University. But this

doesn’t mean that we help the students
less well. We have a team of people who
deal with the residence permit procedures. Each week we discuss specific
cases, so the whole team is aware of
problems that certain students have.’
The complaint that little practical help is
offered with letter writing is received wirh
indignation. Ouburg: ‘It is true that we
don’t write letters to the IND for the
students, but we do give advice on how to
write these letters and students are
always welcome to ask us to check their
letters.’
Van Kroonenburg warns: ‘The later a
student reacts to a letter, the more
difficult it is to resolve the problem.’
In response to the complaints from the
WSO, the CSA student support office will
discuss matters with the student organisation. / ABa and ABr
Complaints concerning the CSA and
Student Support Service can be sent to:
Tellus.csa@wur.nl
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Onder de eervolle vermeldingen bij
de Darwin Award – voor mensen die
zichzelf bijna uit de weg hebben
geruimd – bevindt zich een 23-jarige
slangenbezweerder uit Oregon. De
man erkent dat hij rijkelijk onder
invloed was toen hij wilde bewijzen
dat de ratelslang die hij recent
gevangen had niet gevaarlijk was. Hij
stopte de slang in zijn mond en werd
in zijn tong gebeten.

Voor mensen die houden van zwarte
humor: in de VS zijn de jaarlijkse Darwin
Awards toegekend. Deze prijs is voor
‘mensen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt door zichzelf uit de weg te ruimen’ en zo hebben voorkomen dat hun
‘waardeloze genen’ zich verspreiden. De
hoogste waardering voor 2007 gaat naar
een 58-jarige Texaan. Hij overleed aan
een alcoholvergiftiging nadat hij zichzelf
– vanwege een fikse keelpijn – drie liter
sherry had toegediend met een klysma.

I R I S

W
W

W
ha
bi
ve
20
ov

MILANO BABY!
Ik ben in Milaan, de stad der mooie dingen!
Geheel gelukkig drink ik, na een middag etalages kijken (oftewel tegen Valentino’s ruiten
aan kwijlen), een tieneurocappuccino in het
Armanicafé. Door het raam kijk ik naar alle
Victoria Beckhams die hier over straat lopen.
Heerlijk.
Met mijn nieuwe, veel te dure zonnebril, en
mijn haar in een Milaancoupe voel me heel
erg Sex and the City. Weliswaar met weinig
Sex (vriendje zit nog steeds in Verweggistan),
maar wel met héél véél City. Precies het omgekeerde van Wageningen dus, waar heel
veel Sex is, maar geen City. Dat maakt me blij.
Ook het interieur van Armani laat niets te
wensen over. Alles is strak en nét iets te hip.
Ergens in het midden van het café staat een
grote fontein. Ik sta op om het gevaarte beter te bekijken. Er zwemmen goudvissen in.
Leuk, probeer ik mezelf wijs te maken. Maar
langzaam vormt zich een brok in mijn keel.
De vissen zwemmen in een laagje water van
niet meer dan twee centimeter, zonder
plantjes. Ik loop terug naar mijn tafeltje en
begin zenuwachtig aan mijn cappuccino te
slurpen. Verschillende goudvisbevrijdingsplannen passeren mijn gedachten.
Dan schrik ik: ik zou toch niet zo iemand zijn
die bij de volgende verkiezingen op de Partij
voor de Dieren gaat stemmen?! Snel ga ik
na of ik ideeën heb die stroken met het partijprogramma van Marianne Thieme. Ik ben
wel vegetariër, maar dat heeft weinig met
liefde voor dieren te maken. Ik wil gewoon
niet het figuur van Pavarotti krijgen.
Een paar tieneurocappuccino’s verder concludeer ik dat het niet waarschijnlijk is dat ik
op een Greenpeaceboot eindig. Dat stelt me
gerust. Opgelucht loop ik naar de wc, omdat
ook heel dure cappuccino’s van Armani daar
uiteindelijk terecht moeten komen.
Ik moet wachten en merk dat er een kraan
openstaat. Ik probeer hem dicht te draaien.
Dat lukt niet, want het is zo’n ding dat vanzelf uit hoort te gaan. Dat doet deze niet.
Verwoed begin ik aan de kraan te trekken en
te porren. Deze. Kraan. Moet. Uit! Na een gevecht van tien minuten stopt de kraan en ben
ik zeiknat. Beschaamd kijk ik naar de andere vrouwen in de rij. Ze kijken me aan alsof
ik gek ben. Ik stamel in Pizza Hut-Italiaans
iets over waterverspilling en gebrek aan
schoon drinkwater op de wereld. Nu kijken
de vrouwen zelfs met medelijden naar me.
Ik ren het café uit en koop in de eerste de
beste winkel een muts van konijnenbont.
Zo! Dat zal dat Wageningen leren, mijn brein
een beetje vergeitenwollensokken, dacht
het niet! Maar al na een paar minuten voelt
het niet meer zo goed. Ik moet aan Snuffie
denken. Ze is vorig jaar overleden, mede
door mijn toedoen. Ik heb mezelf nooit helemaal vergeven. Jankend loop ik door de
mooiste winkelstraat van de wereld. Opeens
besef ik het: laat die City maar zitten, ik ga
wel voor de Sex. / Iris Roscam Abbing
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Student Arthur ontwierp en bouwde de nieuwe bar in de kleine zaal van Unitas. / foto GA

‘HOUTBEWERKEN IS MIJN HOBBY’
Alleen de roestvrijstalen poten waar de
bar op rust zijn nog hetzelfde. Verder
bouwde Unitasvrijwilliger Arthur van
Woersem een geheel nieuwe bar voor de
kleine zaal van zijn jongerenvereniging,
die anders wordt ingericht nu Unitas de
mensa heeft gesloten.
Zijn studie Bos- en natuurbeheer schoot
er de eerste periode bij in. En zijn rechterduimnagel is net pas weer hersteld van
de aanvaring met een bovenfrees. Maar
het resultaat mag er zijn: een grote, nieuwe bar met blinkende tapkranen, lekbladen en een houten blad van warmbruin
gekleurd jatoba.

Vierdejaar student Arthur ontwierp en
bouwde de bar grotendeels zelf. ‘De zaal
krijgt meer een kroegfunctie. Daar hoort
een groter assortiment bij en dat paste
niet in de oude bar. Ook is er meer ruimte
om aan de bar te hangen. Om de kosten
te drukken en hem helemaal naar onze
zin te krijgen ben ik hem zelf gaan maken.’
Arthur schat dat hij er inclusief tekeningen maken en alles regelen met leveranciers gauw driehonderd uur in heeft gestoken. ‘Je doet er ook ervaring mee op.
En houtbewerken is mijn hobby. Hoe vaak
krijg je nou de kans op zo’n project?’
Deze bar is niet zijn eerste bouwsel. Eerder maakte hij onder meer platjes op

LAPTOPS VOOR STUDENTEN
Studenten van Wageningen Universiteit
kunnen binnenkort een degelijke laptop
kopen via Wageningen UR. Het zijn niet
de goedkoopste, de vier modellen die zijn
uitgezocht, maar ze bieden wel de meeste kwaliteit en goede garantievoorwaarden, meent de projectgroep die zich er de
afgelopen maanden over boog. Nu alleen
nog een draadloos netwerk in Forum.
Een sinterklaaswens van twee jaar geleden gaat binnenkort eindelijk in vervulling: laptops voor studenten. De raad van
bestuur van Wageningen UR betaalt uiteindelijk niet mee aan de aanschaf. Maar
door inkoopkortingen bij leverancier
SURFdiensten – een not-for-profitorganisatie opgericht door het hoger onderwijs,
die ict-gebruik faciliteert – wordt er toch
een mooi aanbod gedaan, zegt Ton Risse,
hoofd services van de afdeling ICT van
het Facilitair bedrijf.
Verschillende andere hogescholen en uni-

versiteiten bieden via SURF laptops van
Lenovo aan hun studenten aan. ‘Het zijn
niet de goedkoopste, maar ze bieden wel
de meeste kwaliteit. Ze zijn stabiel en degelijk. Waarschijnlijk overleeft de laptop
het wel als hij een keer valt’, zegt Risse.
Hij is daarnaast blij dat studenten er een
internationale garantie bij kunnen kopen
voor drie jaar, waardoor het apparaat ook
in het buitenland wordt gerepareerd. Het
instapmodel met Windows Vista en basis
software, geïnstalleerd en wel, komt op
715 euro. Het duurste model, met de
meeste grafische mogelijkheden en beste
garantie is er vanaf 1289 euro, exclusief
software. Onderzocht wordt nog of medewerkers en VHL-studenten ook van het
aanbod gebruik kunnen maken.
In Forum werken de aangekondigde
draadloze verbindingen nog niet waarmee
je met je laptop simpel het WUR-netwerk
op kunt, maar daar wordt aan gewerkt, aldus Risse. / YdH

Droef, zijn eigen kasten en bureau, en
een parketvloer waar hij met een andere
houtsoort Afrika inlegde. ‘Hout is gewoon
het mooiste materiaal om mee te werken.’
Tijdens zijn studie heeft Arthur wel wat
opgepikt over houtsoorten, maar het klussen kwam pas later. ‘Mocht het niet lukken met Bos- en natuurbeheer dan kan ik
hier vast mijn geld wel mee verdienen.’
De komende twee weken wachten nog een
paar klusjes op Unitas: een kast voor de
achterwand, een voetensteun en verlichting. Vanaf 24 januari is de zaal weer
open. En drie dagen later houdt Unitas
een officiële opening voor genodigden en
leden. / YdH
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VAN PAASSEN NAAR
WK VELDRIJDEN
Sanne van Paassen heeft het laatste
Nederlandse startbewijs gekregen voor
het WK veldrijden, eind januari in Treviso.
In de beslissende wereldbekerwedstrijd in
het Franse Liévin zondag 13 januari bleef
ze haar concurrenten in de strijd om het
WK-ticket voor. Ze werd vijftiende in het
eindklassement.
De tweedejaars studente Bedrijfs- en consumentenwetenschappen uit Wageningen was curieus genoeg niet genomineerd voor de verkiezing van sportvrouw
van de stad. Terwijl ze met haar iets hogere klassering dan de verkozen Annemiek
van Vleuten bij het NK tijdrijden, en haar
elfde plek op het EK veldrijden niet had
misstaan op het podium. Maar geen enkele Wageningse sportvereniging had de
wielrenster van ZZPR.nl, die toen nog voor
de DSB-ploeg van Marianne Vos reed,
voorgedragen. / YdH
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Filmmaker Morgan ‘Supersize me’ Spurlock kan tevreden zijn. De burgemeester
van Oklahoma, door tijdschrift Fortune
uitgeroepen tot fastfoodhoofdstad van
Amerika, gaat de zwaarlijvige inwoners op
dieet zetten. In 2008 moeten zij samen
500 duizend kilo afvallen dankzij
kookdemonstraties, tips over maaltijdplanning en wandel-, loop- en
fietsevenementen. De burgervader geeft
zelf het goede voorbeeld: hij ging van 109
naar 92 kilo en wil er nog eens vijf kwijt.

Eeuwige kankerpitten die nog steeds niet
geloven dat het goed gaat met de studenteninstroom in Wageningen, verwijzen we
graag naar de laatste vooraanmeldingscijfers. WU is opnieuw de grootste stijger
met 7,7 procent, terwijl verder alleen de
Amsterdamse universiteiten boven de nul
zitten. De echte primeur van deze eeuw zit
hem in de absolute getallen: voor het eerst
staat Wageningen niet op de laatste plaats,
maar laat het Twente en Eindhoven achter
zich.

WAGENINGEN ERKENT
WIELERTALENT VAN VLEUTEN
Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft
haar eerste beker van het seizoen al
binnen. Maandagavond 14 januari is ze
verkozen tot Wageningse sportvrouw van
2007. ‘Ik krijg liever felicitaties na een
overwinning, maar het is hartstikke leuk.’
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Van Vleuten, die in september afstudeerde als dierwetenschapper aan Wageningen Universiteit, heeft haar ouders meegenomen naar de verkiezing en hoge hakken aangetrokken. Ze vindt het prachtig
dat ze voor haar debuutjaar als wedstrijdrijder, dat ze afsloot met een contract bij
de UCI-wielerploeg Vrienden van het Platteland, al is genomineerd. Meerdere verenigingen hebben haar voorgedragen
voor de prijs. Volgend jaar hoopt ze weer
de sportvrouw van het jaar te worden
door mooie uitslagen te rijden.
Derdejaar student Esther Swart van Tartlétos is met diverse NSK-medailles ook
genomineerd, maar moet het uiteindelijk
doen met een bos bloemen. Echt teleurgesteld is ze niet als de titel aan haar
neus voorbij gaat. ‘Het was wel leuk zo in
het zonnetje te staan’, aldus Swart, die
wel wat vrolijkheid kan gebruiken. Een
achillespeesblessure houdt haar al tien
weken aan de kant. De Wageningse hockeyster die met het Nederlands zaalhockeyteam wereldkampioen werd, kijkt veel
zuurder.
Schaatser en student Mark Ooijevaar
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vindt het niet erg dat hij de wisselbeker
voor Wagenings beste sporter niet voor
een tweede jaar op zijn tafel kan zetten.
De beker gaat naar Casper Helling, die onder meer het werelduurrecord schaatsen
verbeterde. De derde genomineerde hardloper Ate van der Burgt – de snelste Nederlander op de 1500 meter afgelopen
seizoen en Nederlands indoorkampioen
op de 3000 meter – is afwezig. De promovendus van Plant Research International
is op trainingskamp in Zuid-Afrika en
werkt aan plaatsing voor het WK Indoor in
Valencia in maart.
De druiven zijn zuurder voor de zware ouderejaars mannen van studentenroeivereniging Argo. Ze zingen op verzoek van
wethouder Stella Efdé die de prijzen uitreikt, nog wel het Argolied wanneer ze als
genomineerden op het podium staan.
Maar de boomlange mannen en hun twee
koppen kleinere stuurvrouw Vera van der
Velpen kunnen vlak daarna vier jongetjes
van twaalf en dertien de hand schudden,
die Nederlands atletiekkampioen zijn op
een estafetteonderdeel en houders van
diverse clubrecords. Jammer, vinden de
roeiers. ‘Mensen weten waarschijnlijk ook
niet zoveel van roeien, wat onze overwinningen op bijvoorbeeld de Varsity en
een podiumplaats op een NK betekenen,
en dat we gauw tien keer per week trainen’, reageert Lenny de Jaeger teleurgesteld. / YdH
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Wielrenster Annemiek van Vleuten straalt bij haar verkiezing tot Sportvrouw van Wageningen 2007. / foto GA

Na het succes van we@wur, het
elektronische telefoongidsje waarin
ongeveer de helft van de medewerkers
van Wageningen UR te vinden is, krijgen
we nu bees@wur en bijen@wur. Dat zijn
de nieuwe namen waaronder PPO Bijen
– per 1 januari opgegaan in Plant
Research International – zich gaat
profileren. ‘De letters PPO vergeten we,
maar Bijen blijft.’ Bijen@wur heeft
overigens geen bijen meer, die worden
geleasd van imkerij Inbuzz.

HET ECHTE
WERK

WEINIG ENGELSEN IN OXFORD
Merel Gijsen, net afgestudeerd biologe,
liep zes maanden stage in Oxford. Ze
deed daar aan de universiteit onderzoek
naar de ziekte van Crohn. Haar privéleven
en carrièreplanning zien er na zes
maanden Engeland heel anders uit.
‘Ik heb er bewust voor gekozen niet naar
een ontwikkelingsland te gaan. Ik wou in
een goed lab werken en zeker weten dat
alles goed geregeld zou zijn. Bovendien
leek het me prettig dat ik de taal zou spreken. Oxford was dus een perfecte optie.
Engelsen verschillen wel wat, maar niet
veel van Nederlanders. Echte cultuurshocks heb ik niet gehad. Al moet ik toegeven dat de meeste mensen van het lab
met wie ik elke dag werkte en ook privé
het meest omging, uit het buitenland kwamen. Er zaten maar twee Engelsen in het
onderzoeksteam.
Ook in mijn woonomgeving werd ik weinig
geconfronteerd met Engelsen. De eerste
drie maanden in Oxford sliep ik bij een
oud Chinees echtpaar in huis. Daar was ik
niet zo blij mee. Ze waren wel aardig,
maar ze spraken heel gebrekkig Engels,
en ik voelde me constant te gast. Op een
gegeven moment vond ik een zwaard in
de woonkamer. Ik moest daar wel even
van slikken. Wat doen twee Chinese bejaarden met een zwaard in hun huis? Ik
kon me daar niets bij voorstellen. Een
paar weken later kwam ik erachter, toen
ik op zondagochtend uit het raam keek.
Ze stonden met z’n tweeën in de tuin Tai
Chi-oefeningen te doen met dat zwaard.

Dat zag er behoorlijk lachwekkend uit.
De laatste drie maanden heb ik in een
huis gewoond met mensen van het lab.
Dat was supergezellig. Het werd eigenlijk
een soort internationaal studentenhuis
zoals we dat van Wageningen kennen,
compleet met huisfeestjes. Met het verschil dat we allemaal wel hard moesten
werken en gewoon van negen tot ongeveer
zeven in het lab moesten zijn. Oxford is
best prestigieus en er wordt van je verwacht dat je heel hard werkt. Alhoewel het
mij meeviel. Ik kon het goed aan, en ook
het feit dat ik geen vakantie had in die zes
maanden tijd vond ik niet zo erg. Ik heb in
de weekenden genoeg tijd gehad om lol te
maken.
Met mijn huisgenoten ga ik nog steeds
om. Met één van de meisjes uit het huis
ben ik een tijdje na mijn stage naar Thailand gegaan. Omdat vliegen naar Thailand vanuit Engeland veel goedkoper is
dan vanuit Nederland, ben ik daarvoor
eerst weer terug naar Engeland gegaan.
Dat kwam mooi uit, want dan kon ik meteen even mijn vriend opzoeken die in Engeland woont. Hij is Zuid-Afrikaan en ik
heb hem tijdens mijn stage leren kennen.
Binnenkort komt hij naar Nederland en
over een tijdje willen we samen naar Zuid
Afrika. Erg spannend en leuk, maar het
schopt wel een beetje mijn plannen in de
war om een baan te zoeken. Tja, ik kon
natuurlijk ook niet weten dat mijn stage
privé zo veel zou veranderen. Maar zo lang
het positieve veranderingen zijn zal ik er
ook niet over klagen.’ / Iris Roscam Abbing
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STUDENT
Mannen die ontevreden zijn over hun
piemel kunnen alle mails over
penisverlenging weggooien. Een
Nederlandse uroloog constateert dat
mannen vaak denken dat hun jongeheer
kleiner is dan gemiddeld, maar dat
dames er nooit over klagen. Bovendien is
er sprake van vertekening: als je je roede
van bovenaf bekijkt, lijkt ie kleiner. Zijn
tip: bekijk hem eens vanuit een andere
hoek. Hoe je dat precies moet doen,
vertelt hij er overigens niet bij.

PRIKBORD
KARIKATUUR
Van 15 tot 17 januari is het drie
dagen feest bij studentenvereniging KSV St. Franciscus
in Wageningen. Op de eerste
dag van deze Trinity konden
studenten onder meer een
karikatuurworkshop volgen.
KSV-praeses Gisela Slaats
stuurde een collage van
tekeningen van KSV-leden en
andere studenten. De beste
tekening werd volgens docent
Edo Draaijer gemaakt door
Sabine Vreeburg, eerstejaars
student Voeding en gezondheid
en lid van KSV: de jongen met
bril, bovenaan tweede van
links. Sabine tekende Erik-Jan
Bijleveld, die toevallig
tegenover haar zat. ‘Draaijer
waardeerde vooral de stijl van
haar tekening. Zijn bril,
kaaklijn, voorhoofd en mond
zijn goed benadrukt’, meldt
Gisela. Donderdagavond 17
januari kun je op KSV eerst nog
lachen bij cabaretier Merijn
Scholten, en daarna met een
koptelefoon op uit je dak gaan
tijdens de silent disco. / YdH

ZELF JE SINTERKLAASWENS VERVULLEN
Elk jaar rond begin november geven de studentenraad en bestuurders van Wageningen Universiteit studenten de kans om hun
zogenaamde sinterklaaswensen kenbaar
te maken. En elk jaar weer presenteert de
rector tijdens de nieuwjaarsborrel van de
studentenraad de meest gehoorde en opvallendste wensen. Maar dat een wens populair is betekent niet automatisch dat die
wordt ingewilligd.
Veel studenten vragen zich daarom af wat
er nu eigenlijk met die wensen gebeurt. Is
het geen show? Een beetje winnen aan populariteit door dingen te beloven? Wellicht.
Sommige wensen worden echter wel ingewilligd, zoals het laptopproject, een wens
die stamt uit 2005. Ruim twee jaar verder
komt er eindelijk iets wat erop lijkt (zie pagina 22).
Ook dit jaar was er een populaire wens,
en dan doel ik niet op de vraag om gratis
koffie en thee voor iedereen. Ik doel op
het verzoek om duurzaam en eerlijk
voedsel in de kantines van de universiteit
te kunnen kopen. Een wens die door
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meerdere studenten wordt geuit.
De reactie van rector magnificus Martin
Kropff tijdens de nieuwjaarsborrel van donderdag 10 januari op deze wens is dat studenten, indien ze dit echt belangrijk vinden, collectief hun verzoek moeten neerleggen bij Albron, de cateraar van Wageningen UR. De instelling doet namelijk aan
marktwerking.
Op zich is dat natuurlijk geen kwalijke gedachte, ware het niet dat de studenten de
wens al hebben neergelegd bij de rector en
de raad van bestuur. En die gaan toch over
het afsluiten van contracten met cateraars? Dus wie heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze
bescheiden studentenwens? Student of
bestuurder?
Mij is het duidelijk: als je als Wageningse
student sinterklaaswensen hebt, zul je er
zelf achteraan moeten. Anders word je elk
jaar door Sinterklaas overgeslagen. Dat is
de reden dat ik sinds vorig jaar mijn eigen
cadeautjes ben gaan kopen. Proactief noemen ze dat. / Amrish Baidjoe

Stef Stuntpiloot, een spel voor kinderen
vanaf vier jaar, is een hype onder Groninger studenten, zo meldt universiteitsblad
UK. Deze week wordt in de Martinistad
het eerste officiële Nederlands Studentenkampioenschap Stef Stuntpiloot gehouden. De Groningers hadden een extra
spelelement geïntroduceerd: de verliezer
moet voor straf een glas alcohol drinken.
Voor het toernooi is deze regel echter
weer geschrapt. ‘Je mag drinken, maar
niet als onderdeel van het spel.’ / GvM

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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