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SNELLER, SOLDAAT
‘Ik sta bekend om mijn positieve houding’,
moppert rector Martin Kropff. ‘Maar op dit
moment laat mijn positivisme me in de
steek.’
‘Niet zeuren’, gebiedt Aalt Dijkhuizen. ‘Tijgeren.’
De rector magnificus, gehuld in camouflageoutfit, ploegt zich door het grasveld voor het
Bestuurscentrum. ‘Ik had me van mijn rectorschap een andere voorstelling gemaakt’,
zegt Kropff.
‘Sneller, soldaat’, zegt Dijkhuizen. ‘Als je
over anderhalve minuut niet bij de bloempotten bent, dan zwaait er wat.’
‘Martins hoofd is niet laag genoeg, kapitein
Aalt’, zegt Tijs Breukink.
‘Dank je wel, sergeant’, zegt Dijkhuizen.
‘Hoofd lager, Martin. Als je straks in Afghanistan ook zo tijgert, dan maak je de Taliban
heel gelukkig.’
‘En daarvoor sturen we je niet op missie’,
zegt Breukink. ‘We sturen je naar Afghanistan om LNV heel gelukkig te maken.’
‘Fijn dat je me eraan herinnert, Tijs’, hijgt
Kropff. ‘Ik dacht even dat we in een ontwricht land het rurale onderwijs op poten
gingen zetten.’
‘Uiteraard zijn we blij als je een cursus Voortzetting Inheemse Steenvruchten van de
grond krijgt’, zegt Breukink. ‘Zeker als de Taliban zouden besluiten om niet alle cursisten van het schoolplein af te schieten. Maar
je gaat omdat wij van WUR onze belangrijkste geldschieter tevreden willen stellen. Dus
sturen wij onze eigen rector. Zo laten we zien
dat wij de wederopbouw van Afghanistan
een warm hart toedragen.’
‘Ontroerend’, mompelt Kropff.
‘Bovendien hebben de andere kandidaten
zich met een flutsmoesje teruggetrokken’,
vervolgt de mathematische wonderjongen.
‘En heeft kapitein Aalt al in een radio-interview beloofd dat WUR iemand naar Afghanistan stuurt.’
‘Belofte maakt schuld’, vindt Kropff.
‘Martins anderhalve minuut zijn voorbij, kapitein’, zegt Breukink, turend op een stopwatch.
‘En zijn wij bij de bloempotten?’, vraagt de
leider der leiders.
‘Geenszins, kapitein Aalt’, steunt Kropff.
‘Dertig keer opdrukken’, zegt Dijkhuizen
streng.
‘En niet smokkelen’, zegt Breukink.
‘Mijn baan zuigt’, piept Kropff.
‘Ik waardeer je steun enorm, Tijs’, zegt Dijkhuizen.
‘Die verdien je’, zegt Breukink. ‘Ik weet hoe
zwaar leidinggeven is.’
‘Ach’, zegt Dijkhuizen bescheiden. ‘Iemand
moet het smerige werk doen.’ / Willem
Koert
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De ontbossing van het Amazonegebied
wordt niet veroorzaakt door de
oprukkende soja- en suikerteelt. Dat
zegt Peter Zuurbier, vertegenwoordiger
van Wageningen UR in Latijns-Amerika
in een interview op de website
ethanolstatistics.com.
Volgens critici van het gebruik van biobrandsoffen zou de toegenomen vraag
naar bio-ethanol en soja de oorzaak zijn
van de kap van grote delen van het Amazonewoud. Brazilië is de grootste producent van bio-ethanol ter wereld. Nu de
prijzen voor de biobrandstof flink stijgen
wordt suikerriet geplant op landbouwgrond die in gebruik was voor sojateelt.
De sojateelt verplaatst zich naar het Amazonegebied.
Maar volgens Zuurbier is die verschuiving
niet het gevolg van de vraag naar biobrandstoffen. Hij stelt dat het de schuld is
van onduidelijke eigendomsverhoudingen
en regelgeving. Omdat vaak onduidelijk is
wie de eigenaar is van het regenwoud krijgen illegale houtkappers de kans. Als die
het woud hebben omgelegd, betrekken
veeboeren de kaalgekapte vlaktes. Na
een paar jaar is de grond niet langer geschikt voor hen en vertrekken ze, waarna
sojaboeren het braakliggende terrein in
gebruik nemen.
Zuurbier denkt dat de oplossing voor de
ontbossing gevonden moet worden in
betere regels, een goede registratie van
de eigenaars van het regenwoud en
bestrijding van de illegale kap. Voor de
uitdijende landbouw ziet hij ruimte op de
cerrado, de Braziliaanse savanne. Die is
nu 90 miljoen hectare groot. Volgens
Zuurbier kan daar zonder problemen
30 miljoen af. / KV
Het interview is te lezen op
www.ethanolstatistics.com
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VISRESULTATEN IMARES OP INTERNET
Wageningen Imares heeft een website
gelanceerd met de resultaten van haar
onderzoek naar visbestanden. Daarmee
kan iedereen, van visser en beleidsmaker tot burger, zien hoe het gaat met
de stand van de haring en kabeljauw.
Onderzoekers van Imares gaan regelmatig de zee op om te onderzoeken of vissoorten toe- of afnemen. Op basis van de
resultaten bepalen beleidsmakers hoeveel vis er van iedere soort gevangen mag
worden. Regelmatig stuitten de visquota
echter op onbegrip, vooral van vissers.
Door de meest recente gegevens over welke soort waar en wanneer gevangen
wordt te publiceren op www.surveyswage-

ningenimares.nl, wil Imares meer openheid geven over haar onderzoek. De gegevens zijn bovendien makkelijk te vergelijken met vangsten van de jaren daarvoor,
waardoor vissers eenvoudig kunnen zien
waar de uiteindelijke vangstadviezen op
zijn gebaseerd.
‘Vissers kijken heel anders naar visstanden dan biologen’, vertelt Hans Bothe,
woordvoerder van Imares. Het grote verschil is dat de wetenschappers op telkens
dezelfde plek en altijd op hetzelfde tijdstip hun netten uitgooien om zo tot een
goed onderbouwde uitspraak te kunnen
komen. Dit levert volgens Bothe soms
heel andere resultaten op dan de visserijsector verwacht. ‘Met de website hopen

we eventueel wantrouwen weg te halen.’
Volgens Bothe is er overigens al veel minder twijfel aan de resultaten doordat Imares sinds kort beroepsvissers laat meevaren op onderzoeksboten.
Imares hoopt in de toekomst nog transparanter te worden. Behalve de vertaling
van de nu Engelse site denkt het onderzoeksinstituut onder meer aan de inzet
van het programma Google Earth. ‘We willen dat de kijker straks echt de schepen
kan volgen en het liefst zelfs ons de netten kan zien binnenhalen’, zegt Bothe.
Meekijken kan nu alleen nog achteraf, via
filmpjes op www.youtube.com/wageningenimares. / LH

EREDOCTORATEN VOOR BAULCOMBE EN PAULY
Plantenwetenschapper prof. David
Baulcombe en visserijdeskundige Daniel
Pauly krijgen een eredoctoraat van
Wageningen Universiteit. De eretitel
wordt toegekend tijdens de viering van
de negentigste verjaardag van de
universiteit.
David Baulcombe, hoogleraar in Cambridge, is vooral bekend geworden door
zijn onderzoek aan gene-silencing. Hij ont-

dekte een manier om boodschapper-RNA
onleesbaar te maken, waardoor het net is
alsof een gen afwezig is. Met deze techniek kunnen wetenschappers zicht krijgen
op de functie van genen. In 2006 kregen
de onderzoekers Andrew Fire en Craig
Mello voor deze techniek de Nobelprijs
voor de geneeskunde. Veel plantenwetenschappers vinden dat het Nobelcomité
daarmee onrecht heeft gedaan aan Baulcombe.

Visserijdeskundige Daniel Pauly is bekend
geworden met modellen voor het schatten
van vispopulaties. Pauly schreef diverse
artikelen in Science en Nature over de gevaren van overbevissing. De geboren
Fransman, die inmiddels bij een visserijinstituut in Canada werkt, krijgt het eredoctoraat niet alleen vanwege zijn wetenschappelijke prestaties, maar ook omdat
hij een zeer actieve rol speelt in het wereldwijde debat over overbevissing. / KV

HOGESCHOOL WIL
SNEL NIEUWE
DIRECTEUR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall
Larenstein heeft woensdag 16 januari bij
bestuurslid Martin Kropff aangedrongen
op een snelle wervingsprocedure voor
een nieuwe directeur. ‘Een lege plek is
niet in het belang van de hogescholen’,
aldus GMR-voorzitter Ad Bot.
Hoewel het niet officieel aan hen was
voorgelegd, gingen de MR’s van Van Hall
en Larenstein tijdens het ingelaste overleg in grote lijnen akkoord met de wijziging van de directiestructuur zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Wageningen UR.
De GMR wil met Kropff afspraken maken
om de sollicitatieprocedure in gang te
kunnen zetten, en heeft daar een lijst aan
verbonden met tien punten. De raad wil
onder meer dat de onderliggende managementstructuur – de laag van de opleidingsdirecteuren – bij de verandering
van de directiestructuur worden betrokken. / WB

(INGEZONDEN MEDEDELING)

RINKEL
BELLEN VIA
WURnet

PHONING VIA
WURnet

Wageningen UR belt vanaf
februari via WURnet

In February, Wageningen UR
will phone via WURnet

• Kijk op de Rinkel-website
wanneer u aan de beurt bent

• Check the Rinkel website
for your conversion date

• Mobiele telefoons worden
gekoppeld aan de nieuwe
centrale. Ze krijgen dezelfde
functies als een vast toestel

• If you use a mobile phone
from Wageningen UR, then
this will be given the same
functions as your land line

• Nummers die beginnen met
0317 47 en 0317 495 gaan
veranderen. De nieuwe nummers staan in het telefoonboek op www.wur.nl

• Numbers beginning with
0317 47 and 0317 495 will
be changed. New numbers
can be found in the phone
book at www.wur.nl

Meer informatie?
http://rinkel.wur.nl
Helpdesk telefonie:
T: 81234
E: helpdesk.telefonie@wur.nl

Want to know more?
http://rinkel.wur.nl
Helpdesk telephony:
P: 81234
E: helpdesk.telefonie@wur.nl

GMR HOGESCHOOL TEGEN
HERVORMING ONDERWIJS
De kans dat Van Hall en Larenstein voor
september het fusieproces afronden lijkt
uiterst gering na een marathonoverleg
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van VHL.
Woensdag 16 januari ging de raad op
vier belangrijke punten, waaronder de
instellingsfusie, niet akkoord met
directiebesluiten.
De hervormingen die de weg naar de instellingsfusie moeten vrijmaken passen
op dit moment niet in de onderwijspraktijk, concludeerde de GMR. Het afstemmen van bestaande opleidingen en de
vorming van brede bachelors – unieke locatiegebonden opleidingen – zouden ten
koste gaan van de aandacht voor onderwijskwaliteit, het speerpunt van 2008.
‘Middelen en menskracht zijn beperkt’,
verklaart voorzitter Ad Bot de overwegingen van de GMR. ‘Nog meer veranderingen komen op gespannen voet te staan
met de wens voor meer inhoudelijke kwaliteit. Die extra inspanning vraagt te veel
energie, zeker voor de locatie Wageningen waar de brede bachelors vooral zouden worden gevormd.’
Ook de beoogde sluiting van de locatie
Bodem en ruimte in Groningen wees de
GMR af. ‘Er zijn geen kostenargumenten
om de afdeling naar Leeuwarden te verhuizen’, zegt Bot. Met het argument van

de directie dat de Hanzehogeschool de
huur niet wil verlengen, nam de raad geen
genoegen. Met het vertrek uit Groningen
laat VHL een niche achter die de Hanze
snel zal opvullen, verwacht de medezeggenschap.
‘We missen een strategisch locatiebeleid’,
zegt Bot. ‘We horen geluiden over nieuwe
opleidingen in het westen en het zuiden
van het land, maar het noorden zouden
we prijsgeven, terwijl daar een levensvatbare instroom is.’ De GMR-voorzitter wijst
er op dat de vele contacten van Bodem en
Ruimte met bedrijven uit de buurt passen
in het streven naar regionale verankering
van VHL. Ook de samenwerking met de
opleiding Built Environment van de Hanze
in het opzetten van major pleit voor instandhouding.
De GMR had verder een negatief oordeel
over de ict-reorganisatie. De medezeggenschap wil aanvullende informatie om te
kunnen beoordelen wat een WUR-net voor
de hogescholen betekent voor de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten en
het personeel. Tot slot kon de GMR niet instemmen met de voorgestelde WUR-brede klachtenregeling. Haar belangrijkste
punt is dat klachten rechtstreeks bij de
onafhankelijke klachtencommissie ingediend moet kunnen worden, en niet
zoals voorgesteld eerst bij de raad van
bestuur. / WB
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‘Kamerlid
Schreijer
misbruikt
het gezag
van derden’

‘CDA AAN DE HAAL MET DIJKHUIZEN’
CDA-landbouwwoordvoerder Annie
Schreijer-Pierik heeft een e-mail van Aalt
Dijkhuizen misbruikt om haar standpunt
over de film Meat the truth kracht bij te
zetten. Dat schrijft Nico Koffeman, Eerste
Kamerlid en voorzitter van het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de
Dieren in een open brief aan Resource.
Schreijer stuurde vorige week een e-mail
van bestuursvoorzitter Dijkhuizen over de

film door aan het Agrarisch Dagblad. Die
concludeerde uit de e-mail dat Marianne
Thieme een vertekend beeld geeft van de
werkelijkheid. Schreijer was blij met die
conclusie: ‘Dit onderschrijft dat de getallen (van Thieme, red.) niet kloppen.’
Dijkhuizen schreef dat ‘de belangrijkste
cijfers wereldwijd gezien kloppen’, maar
dat ze niet opgaan voor Nederland en andere landen waar veehouderij op een intensieve manier wordt bedreven. De

grootste bijdrage aan het broeikaseffect
wordt volgens Dijkhuizen geleverd door
extensieve veehouderij in Amerika, Azië,
Afrika en Australië.
Koffeman vindt dat Schreijer de fatsoensnormen heeft overschreden door de opvatting van Thieme ‘eerst te verdraaien en
die vervolgens te bestrijden door misbruik
te maken van het gezag van derden’.
Simon Vink, woordvoerder van de raad
van bestuur, zegt dat Dijkhuizen geen par-

VIER VROUWEN PERSOONLIJK HOOGLERAAR
Rector Martin Kropff heeft zeven
persoonlijk hoogleraren benoemd. Onder
hen zijn vier vrouwen: voedingskundige
Ellen Kampman, toxicoloog Tinka Murk,
epidemioloog Edith Feskens en
fytopatholoog Francine Govers.
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Drie mannen werden geëerd met de titel
die wordt toegekend aan excellente wetenschappers van de universiteit. Wiskundige Gerco Angenent, bodemecoloog Peter de Ruiter en entomoloog Willem Takken mogen zich vanaf nu ook hoogleraar
noemen. Willem Takken mocht dat overigens al, hij was al bijzonder hoogleraar.
Volgens Kropff heeft het geslacht van de
nieuwe hoogleraren geen rol gespeeld in
de selectieprocedure. ‘Wij hadden geen
voorkeur voor mannen of vrouwen. Deze
vrouwen behoren tot de absolute top. Ze
hebben hoge kwalificaties en een indrukwekkende publicatielijst. We hebben echt
alleen op kwaliteit gelet. Ik ben erg tevreden met die uitkomst. We zien al jaren dat
er meer vrouwen promoveren. Nu zien we
ook dat ze doorstromen naar het hoogleraarsniveau. Dat is een goed teken.’
De raad van bestuur benoemt eens in de
drie jaar persoonlijk hoogleraren. De kenniseenheden zijn gevraagd kandidaten
voor te dragen. Maatschappij en Dier hebben geen kandidaten genomineerd. / KV

AANTAL BEGELEIDE PROMOTIES
1
2
3
4
5

Hautvast
77
Verstegen
75
Van Lenteren 66
Goldbach
66
Voragen
66

6 De Vos
66
7 Van Kammen 65
8 Jacobsen
58
9 Lettinga
56
10 Struik
53

(peildatum 1 januari 2008)

MISSIE AFGHANISTAN UITGESTELD

In februari zijn de weersomstandigheden
doorgaans te slecht voor helikoptervluchten. De delegatie kan daardoor niet als
gepland vanuit Kabul naar kamp Holland
in Uruzgan, want dat kan alleen per helikopter.
Dit bleek toen het ministerie van LNV de
missie kortsloot met het ministerie van
Buitenlandse Zaken, dat verantwoordelijk
is voor de uitvoering. Het was de bedoeling dat drie medewerkers begin februari

JO HAUTVAST
NOG EVEN
PROMOTIEKONING

Dat blijkt uit een overzicht dat informatiespecialist Irene Veerman van de Bibliotheek van Wageningen UR heeft gemaakt.
Verstegen neemt mogelijk in maart de
koppositie over, want in de komende
maanden verdedigen nog drie van zijn
promovendi hun proefschrift. Verstegen:
‘Er komen er volgend jaar ook nog een
paar, maar ik wil het niet zien als een wedstrijd. Het is vooral belangrijk dat de mensen het daarna goed doen.’
Van de vier wetenschappers die samen op
de derde plaats staan, maakt microbioloog
prof. Willem de Vos de meeste kans uiteindelijk op de eerste plaats te komen. Hij
begeleidde het afgelopen jaar maar liefst
elf promovendi en er komen er volgens
hem ‘nog wel een stuk of 25 aan’. / GvM

Met de klok mee vanaf linksboven:
Edith Feskens, Francine Govers, Ellen
Kampman en Tinka Murk / foto’s GA

Wegens slecht weer is de missie van
Wageningen UR naar Afghanistan
uitgesteld.

Voor de brief zie pagina 16

Emeritus hoogleraar Humane voeding
prof. Jo Hautvast leidt nog steeds de lijst
van hoogleraren die de meeste
promoties hebben begeleid. Hij wordt
waarschijnlijk wel binnenkort ingehaald
door prof. Martin Verstegen, emeritus
hoogleraar Veevoeding.

an

en
n

tij kiest in de discussie tussen Schreijer
en Koffeman. ‘Iedereen heeft in dit debat
zijn eigen verantwoordelijkheid.’ Een aantal Wageningse deskundigen werkt volgens hem aan een feitenoverzicht over de
bijdrage van de veeteelt aan het broeikaseffect, dat naar verwachting binnen enkele weken klaar is. / KV

naar Afghanistan zouden vertrekken, om
te onderzoeken hoe het agrarisch onderwijs er het beste opgezet kan worden. Het
is nog niet bekend wanneer de Wageningse delegatie wel vertrekt. / ABr

EXTRA FIETSENSTALLING FORUM
Forum krijgt er 150 fietsenrekken bij. Als
die er eenmaal staan, naar verwachting
eind februari, zullen fietsen die niet in de
rekken staan worden verwijderd, zegt
hoofd Forum Joris Fortuin.

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl

‘De stalling was aan de krappe kant’, vertelt Fortuin. Probleem is verder dat studenten hun fiets het liefst zo dicht mogelijk bij de ingang zetten. De buitenstalling
wordt nu doorgetrokken langs het gebouw
tot bij de trap naar de ingang. ‘Dan is er
geen reden meer om fietsen niet netjes in
de stalling te zetten’, aldus Fortuin.
Het terrein waar de nieuwe stalling moet

komen is sinds maandag 21 januari afgezet met hekken zodat er veilig met machines kan worden gewerkt.
De grote plassen bij het afgezette terrein
hebben niets met de werkzaamheden te
maken, zegt Fortuin. Samen met een ingenieursbureau wordt er momenteel gezocht naar een oplossing voor de wateroverlast op de campus. / YdH

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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INHEEMSE BOOMSOORTEN BRENGEN VARIATIE TERUG
De bossen in Nederland zijn oersaai,
menen de auteurs van het boek Terug
naar het lindewoud. Onderzoekers van
Wageningen UR schreven mee aan het
pleidooi om de eiken en beuken van nu
deels te vervangen door lindes en andere
kenmerkende boomsoorten van vroeger.
Ooit was de linde een veel voorkomende
soort in het Nederlandse bos. Maar niet
alleen de linde. Een bos van vijfduizend
jaar geleden kende vele verschillende
soorten bomen en volop bloeiende bosplanten in de onderlaag.
Sinds de prehistorie zijn de bossen echter
flink in samenstelling veranderd. Toenemend houtgebruik leidde tot een andere,
meer eenzijdige keuze van boomsoorten.
Het zijn nu vooral eiken, beuken en naaldbomen die grote stukken bos domineren.
Deze monoculturen zijn saai, schrijven de
bosonderzoekers. Bovendien missen ze
een belangrijke natuurwaarde. Want doordat het strooisel van deze boomsoorten
slecht afbreekbaar is, zijn veel bodems
voedselarm en zuur geworden en is er van
een weelderige ondergroei nauwelijks
meer sprake.
Nu recreatie en biodiversiteit weer meetellen als functie en de bossen meer mogen zijn dan akkers voor houtteelt, is er
volgens de schrijvers ruimte om te experimenteren. Ze hebben in een paar jaar tijd
het effect van verschillende boomsoorten
op de ontwikkeling van een bos onderzocht. De resultaten en hun ervaringen
hebben ze samengevoegd in Terug naar
het lindewoud.
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De bosanemoon is één van de planten die weer kans krijgen als bosbeheerders eiken en naaldbomen vervangen door lindes en
andere boomsoorten met snel afbreekbaar strooisel. / foto Paul Busselen
Het boek biedt handvatten waarmee beheerders hun bossen meer kunnen laten
lijken op de gevarieerde oerbossen van
lang geleden. Volgens de onderzoekers is
de transformatie in een vrij korte tijd en
zonder veel moeite mogelijk dankzij het
door hen genoemde ‘linde-effect’. Het zijn
namelijk de bomen zelf die het werk
doen. Beheerders hoeven alleen op de

NEDERLANDSE NATUUR
INTERNATIONAAL WAARDEVOL
Bescherming van de dieren en planten
die in ons land leven is niet alleen van
belang voor Nederland zelf. De nationale
biodiversiteit is ook van grote waarde
voor Europa, concludeert Alterra.
Om de waarde te beoordelen van de Nederlandse biodiversiteit vergeleken onderzoekers de grootte van populaties dieren
en oppervlakten aan natuurtypen met die
in de rest van Europa. Daaruit kwam naar
voren dat voor 34 soorten ecosystemen
het areaal in ons land dusdanig groot is,
dat deze internationaal van grote waarde
zijn. Van twee daarvan, droog stroomdalgrasland en kalkrijk duingrasland, ligt
zelfs meer dan de helft van het gehele Europese areaal in Nederland.
Ook herbergt Nederland cruciale deelpopulaties van een aantal diersoorten,
waarbij de noordse woelmuis er met kop
en schouders bovenuit steekt.
De helft van de gehele Europese populatie loopt in Nederland rond. Naast de
noordse woelmuis en de twee genoemde
ecosystemen zijn er nog tien soorten dieren en planten en twee natuurtypen
waarvan meer dan tien procent van het
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areaal of de populatie in Nederland is.
De onderzoekers concluderen verder dat
Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt voor 43 soorten vaatplanten. Dit is slechts drie procent van alle Europese soorten. Een klein percentage dat
de onderzoekers verklaren door het gebrek aan geïsoleerde plekken, zoals afgelegen eilanden of hooggebergten, waar
endemische soorten zich hebben kunnen
ontwikkelen.
Nederland huisvest verder een kwart van
de Europese reptielen, zestien procent
van de zoetwatervissen, twaalf procent
van de amfibieën, tien procent van de
zoogdieren en acht procent van de mossen. De meeste van de 111 internationaal waardevolle soorten en 34 ecosystemen komen voor op de hogere zandgronden en langs de kust. Ook het rivierengebied en de laagvenen zijn belangrijke
landschappen, omdat ze een relatief
groot deel van de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten herbergen.
Overigens zijn niet alle dieren en planten
goed beschermd. Zo komen de mossen er
in het Nederlandse beleid ‘bekaaid af’, aldus de onderzoekers. / LH

juiste plekken die boomsoorten aan te
planten die gemakkelijk te verteren strooisel laten vallen, zoals de veelgeprezen linde, de es, esdoorn, iep en hazelaar. Vervolgens profiteren bosplanten zoals de
bosanemoon en dalkruid van de nutriënten in de bodem die bij de snelle afbraak
van het strooisel door bacteriën zijn vrijgekomen. De bloeiende ondergroei biedt op

haar beurt voedsel en een veilig heenkomen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. / LH
Patrick Hommel, Rein de Waal, Bart
Muys, Jan den Ouden, Theo Spek. Terug
naar het lindewoud, KNNV Uitgeverij, isbn
9789050112666, 29,95 euro.

GROEIENDE TURKSE TUINBOUW
BIEDT BEDRIJVEN KANSEN
Er liggen veel kansen voor de
Nederlandse agribusiness in Turkije. De
economie daar groeit snel en de
bevolking van 70 miljoen mensen vormt
een forse afzetmarkt. Nederlandse
technologie en kennis zijn er meer dan
welkom, vooral in de tuinbouw.
Dat concludeert het LEI na een onderzoek
dat het uitvoerde op verzoek van LNV
naar de mogelijkheden van de agrarische
handel tussen Nederland en Turkije. Hoewel de politieke stabiliteit in Turkije nog
fragiel is, zegt onderzoeker dr. Siemen
van Berkum, is die de afgelopen jaren wel
toegenomen. En dat is een belangrijk argument voor Nederlandse investeerders,
want stabiliteit beperkt de risico’s.
Ruim drie jaar geleden concludeerde een
onderzoeksteam van Wageningen UR,
waar Van Berkum ook aan bijdroeg, nog
dat de Turkse landbouw flinke aanpassingen voor de boeg had wilde het klaar zijn
voor de toetreding tot de EU. En er moet
nog steeds veel gebeuren in de Turkse
landbouw, zegt Van Berkum. ‘Maar dat

biedt de Nederlandse agri-business juist
kansen. In het verlenen van diensten en
in de invoer van zaden, veevoer en fokmateriaal. Vooral in de tuinbouw liggen er
kansen.’ Dat komt omdat Nederland juist
op dat gebied kennis en technologie kan
bieden waar de groeiende tuinbouwsector
in Turkije behoefte aan heeft, zoals voor
verpakking en koeling van producten en
de bouw van kassen.
Ook als afzetmarkt biedt Turkije kansen,
omdat er veel consumenten wonen die
steeds meer gaan verdienen. Dat leidde
al tot een flinke groei in de Nederlandse
agrarische export naar Turkije.
Het LEI deed ook onderzoek naar de kansen voor de Nederlandse agribusiness in
Israël. Dat is in veel opzichten een tegenhanger van Turkije. Het is een klein land
en de landbouw en agribusiness zijn er al
zo ver ontwikkeld, dat het Nederlandse
bedrijfsleven er weinig meer aan toe te
voegen heeft. / JT
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‘Tot mijn verbazing
ontdekte ik dat er
veel ijzer in
kroketten en
knakworsten zit’

VETTE VIS
GOED VOOR
ZIEKE DARM
Een dieet met veel vette vis maakt
mensen met colitis ulcerosa of de ziekte
van Crohn misschien gezonder. Dat
suggereren de uitkomsten van het
promotieonderzoek van ing. Heleen van
den Bosch. In theorie zouden de vetzuren
in vis een genetisch foutje kunnen
compenseren dat mensen met de
chronische darmziekten het leven zuur
maakt.
Van den Bosch, tijdens haar promotieonderzoek verbonden aan de afdeling Humane Voeding, deed geen onderzoek naar
darmziekten, maar naar de moleculaire
vetsensor PPAR-alpha. Via PPAR ontdekken cellen dat er vetzuren in de buurt zijn.
‘PPAR-alpha is vooral gevoelig voor meervoudig onverzadigde vetzuren die veel in
vis voorkomen’, zegt Van den Bosch. ‘Prikkelen die vetzuren PPAR-alpha, dan gaan
de levercellen bijvoorbeeld meer vetten
verbranden. In de cellen van dunne darm
vind je net zoveel PPAR-alpha als in levercellen, maar welke rol PPAR-alpha in de
dunne darm speelt weten we nog niet
goed. Daarom heb ik daar in mijn promotieonderzoek naar gekeken.’
Van den Bosch ontdekte dat er in de dunne
darm van muizen ongeveer duizend genen
harder of juist minder hard gaan werken
als visvetzuren PPAR-alpha prikkelen. ‘Of
dat nu gezond of ongezond is, daarover
kun je nog niets zeggen. Maar een effect
dat er uitsprong was dat het gen SLC22A5
harder ging werken. Dat gen zorgt ervoor
dat de darmcellen het aminozuur L-carnitine het lichaam in kunnen transporteren. In
het lichaam hebben cellen L-carnitine nodig om vetten te verbranden.’
Die ontdekking is interessant voor het onderzoek naar een groep chronische ontstekingen van de darm, die artsen vatten onder de noemer van Inflammatory Bowel
Disease of IBD. Daaronder vallen de ziekte
van Crohn en colitis ulcerosa. Beide ziekten zijn ongeneeslijk en voor de patiënten
ingrijpend. ‘Ik heb alleen gekeken naar het
effect van vetzuren in de dunne darm en
de rol van PPAR-alpha’, benadrukt Van den
Bosch. ‘Maar volgens de literatuur hebben
veel mensen met IBD een afwijkende versie van het gen SLC22A5. Zij hebben ook
minder L-carnitine in hun bloed en bovendien verloopt hun vetverbranding niet goed.
Ons onderzoek laat zien dat PPAR-alpha
hierbij een rol speelt. Vandaar dat ik de mogelijkheid opper dat visvetzuren, of anders
medicijnen die PPAR-alpha prikkelen, nuttig kunnen zijn voor mensen met IBD. Het
zou interessant zijn voor onderzoekers die
echt verstand hebben van IBD om daar
eens naar te kijken.’ / WK
Heleen van den Bosch promoveert op 28
januari bij prof. Michael Müller, hoogleraar
Voeding, metabolisme en genomics.

NOORDZEE RAAKT VOL MET KLEINE VISSOORTEN
De soortenrijkdom van de Noordzee stijgt
dankzij de opwarming van het klimaat.
Geen goed nieuws voor vissers, denkt drs.
Remment ter Hofstede van Wageningen
Imares. ‘Het zijn vooral kleine vissoorten
uit het zuiden die binnentrekken, terwijl
enkele grotere commercieel interessante
vissoorten opschuiven naar het noorden.’
‘Een toename in de soortenrijkdom is ook
wat je zou verwachten op basis van de algemene biodiversiteitsregel dat het aantal vissoorten in de Atlantische Oceaan afneemt naarmate je verder van de evenaar
afgaat’, zegt visserijbioloog Ter Hofstede.
Samen met collega dr. Jan Geert Hiddink

van de Bangor University in Wales publiceert hij analyses aan de soortenrijkdom
in de Noordzee in het komende nummer
van Global Change Biology.
De onderzoekers analyseerden de soortverschuivingen aan de hand van bestandsopnamen van de periode 1985 tot
2006, die jaarlijks gemaakt worden bij de
International Bottom Trawl Survey. De bodemtemperatuur van de Noordzee blijkt
in die periode anderhalve graad Celsius te
zijn gestegen en het aantal vissoorten is
met de helft toegenomen, van zestig tot
negentig.
Bij de meeste vissoorten is sprake van
een vergroting van het verspreidingsge-

bied in noordelijke richting. De grootste
toename in verspreiding is te vinden bij
kleine vissoorten als de ansjovis, mul,
schurftvis, dwergtong en kleine pieterman. Van de laatste drie soorten is volgens Ter Hofstede ‘geen vlees te halen’,
terwijl van drie commercieel interessante
vissoorten – de zeewolf, de doornhaai en
de schelvisachtige leng – het verspreidingsgebied in de Noordzee flink is gekrompen.
Het klimaateffect komt volgens Ter Hofstede bovenop het effect dat commerciële vissen al kleiner worden, als reactie op
het massaal wegvangen van de grotere
exemplaren. / GvM

SOLIDE BOEK OVER VOEDING EN GEZONDHEID
‘Eén van de vreemde dingen die ik
tegenkwam was dat er verrassend weinig
vitamine B12 in karnemelk zit, half
zoveel als in magere melk’, vertelt prof.
Martijn Katan, de bekende Wageningse
– en inm iddels Amsterdamse – voedingswetenschapper. Hij schreef het boek ‘Wat
is nou gezond? Fabels en feiten over
voeding’. Een verklaring heeft Katan niet,
maar het is wel goed om te weten voor
vegetariërs die vitamine B12 uit zuivel en
eieren moeten halen.
Katan wilde in het boek samenvatten wat
we redelijk zeker weten over voeding en
gezondheid. ‘Ik beveel bijvoorbeeld niet
aan om meer flavonoïden te eten. Wetenschappers zijn het er nog steeds over
oneens of die gezond zijn. Ik wilde mijn
boek baseren op solide feiten.’
Zo blijkt bruinbrood niet altijd gezonder
dan witbrood, want niet al het bruinbrood
zit vol vezels en is dus gezond. ‘De term
bruinbrood is niet wettelijk beschermd.
Sommige fabrikanten kleuren witbrood
met mout, en verkopen dat als bruinbrood. Als je zeker wilt weten dat je brood
met voldoende vezels koopt, dan moet je
volkorenbrood kopen. Die term is wel wettelijk beschermd.’
Andere wetenswaardigheden zijn dat er in
frisdrank en vruchtensap evenveel calorieën zitten, dat melk en roomboter weinig
vitamine D bevat, en dat je van koffiedrinken niet uitdroogt.
Mensen hebben behoefte aan zulke informatie, suggereren de verkoopcijfers van
Katans boek. Misschien omdat deze kennis zeldzaam is geworden. Katan: ‘Vroeger vond je in de voedingswetenschappen
veel chemici en biochemici, nu is het vooral het terrein van epidemiologen en moleculair biologen. Hierdoor zijn er steeds
minder voedingswetenschappers die nog
kunnen vertellen wat voor stoffen er allemaal in voedingsmiddelen zitten. Die kennis is aan het wegzakken. En dan kom je
voor verrassingen te staan als je in tabellen gaat snuffelen. Ik wilde bijvoorbeeld
over kroketten opschrijven dat ze weinig
voedingsstoffen bevatten, maar toen ik

dat ging controleren ontdekte ik tot mijn
verbazing dat er veel ijzer in zit. Dat geldt
ook voor gehakt en knakworsten.’ / WK

Martijn Katan, Wat is nou gezond? Fabels
en feiten over voeding. Uitg. Bert Bakker,
isbn 9789035131330, 14,95 euro.
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Het onderwijs van Wageningen Universiteit en hogeschool Van Hall Larenstein moet
op de schop. Er moeten veel minder zelfstandige opleidingen komen, zodat er per
opleiding meer geld beschikbaar is. Verder moet de roostering veranderen. Dat staat
in het ‘vloerplan’ van het onderwijshuis. Een interview met Pim Brascamp, directeur
van het onderwijsinstituut (OWI), onder wiens voorzitterschap het plan tot stand
kwam.

door KORNÉ VERSLUIS, illustratie HENK VAN RUITENBEEK

H

et onderwijsplan van een denktank onder voorzitterschap van OWI-directeur
Pim Brascamp is vooral ingrijpend voor
de universiteit. Er moet een major-minormodel komen in de bachelorfase.
Dat is niet nieuw voor de hogeschool
maar wel voor de universiteit. Ook
nieuw voor de universiteit is de thesis als afsluiting van
de bacheloropleidingen.
Verder wil de commissie-Brascamp grotere opleidingen. Een instroom van zestig zou het minimum moeten
zijn. Dat haalt nu slechts een handjevol studierichtingen. Bij de universiteit zou het aantal opleidingen door
deze regel halveren. Brascamp denkt aan tien. Ook de
hogeschool kent verschillende kleine opleidingen die
op moeten gaan in grotere studierichtingen.
Het laatste onderdeel van het plan gaat over de onderwijsroostering. Hogeschool en universiteit zouden moeten overschakelen op een jaarindeling in semesters.

past prima, en het is inhoudelijk een prima opleiding.
Het is een gebied dat bij ons past. Je kunt die master
zonder spanning geven binnen de twee geaccrediteerde opleidingen. Er zijn natuurlijk onderwerpen waar dat
geforceerd zou zijn, vandaar de paraplumasters.’

willen eerst de discussie voeren over de waarde van
die verbeteringen.
Ik ben ervan overtuigd dat als ook anderen enthousiast
raken over het plan, we ook wel oplossen hoe de nieuwe opleidingen eruit zien. Daar hebben we ruim de tijd
voor. Wij willen het plan dit jaar bespreken. Dan zou er
U stelt ook voor om de vrije keuze bij de universiteit
eind 2008 een duidelijke opzet moeten liggen, inclute gaan vervangen door minoren. Waarom?
sief de beoogde BSc-opleidingen en de MSc-paraplu’s.
‘Nu is het zo dat studenten in theorie vrij kunnen kiezen, En dan hebben we nog twee jaar om het uit te voeren. En
maar in de praktijk zijn veel keuzes niet te combineren als we niet enthousiast worden, dan doen we het anders.
met de verplichte vakken, omdat ze op hetzelfde moEr is geen verborgen agenda. Wij hoeven niet te bezuiment worden gegeven. We willen dat veranderen door
nigen bijvoorbeeld. Het is een idee hoe het beter kan.’
een periode te reserveren voor het volgen van minoren.
Studenten kunnen dan kiezen uit een aantal pakketjes
Zorgt dit plan ervoor dat studenten van de hogevan vakken. Het voordeel is dat je dan niet in de knoop
school gaan profiteren van de fusie van de hogekomt met de verplichte vakken. Bovendien wordt het veel
school met de universiteit?
gemakkelijker om een half jaar naar een andere univer- ‘Ja. Zeker voor de studenten van VHL in Wageningen.
siteit te gaan, of voor studenten van elders om hier in
Door de roostering gelijk te trekken wordt het voor stueen half jaar een samenhangende minor te volgen.
denten van de hogeschool mogelijk vakken te volgen
Een student die dat wil mag trouwens nog steeds een
aan de universiteit, en omgekeerd.’
Waarom wilt u een grote herprogrammering van het vrij programma kiezen en ook zelf een vrijekeuzepakonderwijs? Zo slecht gaat het toch niet?
ket samenstellen.’
U besteedt in de nota veel aandacht aan regeltjes.
‘Wij hebben geen plan gemaakt omdat het slecht gaat.
Accreditatie, bekostigingsmodellen, en instroomcijJuist niet. We zijn begonnen met de vraag wat er beter
Is het verstandig om opleidingen te laten verdwijnen?
fers. Het is geen bevlogen verhaal. Is de bureaucrakan. Wat je nu zeker bij de universiteit ziet, is dat het
In 1999 werden opleidingenfusies bij de universiteit
tie de drijfveer van het plan?
heel moeilijk is om dingen te veranderen aan opleidinsnel teruggedraaid omdat de studentenaantallen
‘Noem het holistisch’, lacht Brascamp. ‘Je kunt zien wie
gen. Wij willen meer flexibiliteit.
van de fusieopleidingen flink tegenvielen.
er in de commissie hebben gezeten. Dat zijn mensen
Bij de bacheloropleidingen zie je bijvoorbeeld dat veel
‘Dat is een terechte vraag. Het verschil is wel dat we nu die zich bewust zijn van geld en procedures, maar ook
vakken in verschillende opleidingen worden gebruikt.
ruim de tijd hebben, en dat het plan niet voortkomt uit van de inhoud. Het zijn niet alleen regelneven die op de
Dat is nodig om de opleidingen betaalbaar te houden.
bezuinigingen. Toen hing er ook een donkere wolk bocentjes letten, maar ook geen mensen die slechts oog
Maar het maakt het voor een opleiding heel lastig om
ven de universiteit vanwege leerstoelen die werden ge- hebben voor de didactiek. Tamelijk integraal denkende
iets te veranderen. Dat kan niet zonder overleg met an- schrapt. Terwijl je juist de intellectuele energie nodig
mensen. Dat is ook goed. Wij moeten kwaliteit leveren,
dere opleidingen. Door grotere opleidingen te maken
hebt om zo’n plan te laten lukken. Als die er niet is,
en dat moeten we zo doen dat de minister zegt dat wij
heeft iedere opleidingscommissie meer ruimte om de
moet je het niet doen.’
mogen blijven bestaan. Je moet dus rekening houden
opleiding zo in te delen dat studenten de vakken in een
met de voorschriften.
nette volgorde kunnen volgen. Bovendien kunnen we
Er moeten minder opleidingen komen, bij de univer- Overigens kwamen we via de cijfertjes ook nog op een
zo geld vrijmaken om daarmee aparte vakken voor de
siteit een stuk of tien. Wie moeten er fuseren?
interessant idee voor onderwijskundige vernieuwing.
vrije keuze te betalen.
‘Dat weet ik niet. En ik kan het ook zo één twee drie
Bij de universiteit werken we nu met blokken van
Een ander punt dat we willen verbeteren is de snelheid niet bedenken’
twaalf punten. Een jaar heeft zestig punten. Dat betewaarmee wij het onderwijsaanbod kunnen aanpassen.
kent dat je in een semestersysteem, met in totaal vier
Het duurt nu lang voordat je een opleiding goedgeDat is flauw. Wel de voordelen uitleggen aan docenblokken, elk blok drie punten extra moet roosteren. Het
keurd krijgt, vooral omdat je elke opleiding apart moet
ten, maar niet de nadelen, namelijk dat de opleiding lijkt mij goed om die ruimte te gebruiken om onderwijs
laten accrediteren. Dat hopen we voor de masters te
waar je al tien jaar aan werkt moet fuseren.
te geven dat integraal denken bevordert. De kritiek is
vermijden door nieuwe richtingen aan te bieden als on- ‘De normale reactie op plannen is: dit kan niet, dit is
nu vaak dat de vakken los staan van elkaar. In die extra
derdeel van een parapluopleiding. Je vraagt dan om de onmogelijk. Dat willen we deze keer anders proberen
tijd zou je onderwijs kunnen geven dat de samenhang
overkoepelende studie goed te keuren, en niet elke los- te doen. Wij denken dat ons idee een verbetering is. Wij tussen de losse vakken aangeeft.’
se specialisatie. We moeten de wetgever wel vragen of
zij dit een goede manier vinden om om te gaan met onDit plan is een discussiestuk. Wie gaat er wanneer
ze financiële middelen.’
over praten?
‘De raad van bestuur zal binnenkort een besluit nemen
Is dat eerlijk? Je werft studenten met een leuke moover de vraag of ze vinden dat de discussie moet stardieuze naam, terwijl ze zich moeten inschrijven voor
ten. Voor de zomer zouden dan discussies kunnen
een paraplustudie.
plaatsvinden in allerlei officiële organen, zoals depar‘Wij beloven niets dat we niet waar kunnen maken.
tementsbijeenkomsten en opleidingscommissies. BoDenk aan de master Management of Marine Ecosysvendien kun je denken aan de WSO of studieverenigintems waar we aanstaande september mee starten.
gen. Ten slotte denken we aan themabijeenkomsten
Daar gebruiken we een vergelijkbare constructie. Het is
die voor iedereen toegankelijk zijn. Na de zomer kan
een specialisatie van twee masterstudies, maar het
dan de formele besluitvorming plaatsvinden.’ <

‘Momenteel is het
moeilijk om iets te
veranderen aan
een opleiding’
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Tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit van Zagreb raakte student Dane Bicanic
bijna zijn interesse in de natuurkunde kwijt. ‘De docenten waren niet in staat om de
grote middenmoot van studenten, waar ik ook bij hoorde, iets complex bij te brengen.’
Hij besloot het later zelf heel anders te doen. Met succes. Wageningse studenten
riepen Bicanic op 10 januari uit tot docent van 2008.

door AMRISH BAIDJOE, foto GUY ACKERMANS

E

r klinkt klassieke muziek in het kantoor van prof.
Dane Bicanic. ‘Ik was nog even bezig met een artikel, klassieke muziek helpt daarbij’, verklaart
de docent van het jaar. Zijn kantoor is versierd.
Ballonnen hangen bij de deur en een bos bloemen staat op het bureau. Bij de leerstoelgroep
Biofysica zijn ze kennelijk trots op hem. Zelf blijft
Bicanic er bescheiden onder. ‘Ik weet dat er veel goede docenten rondlopen, en ik vraag me dan toch een beetje af waarom
ze mij hebben gekozen voor de Leermeesterprijs boven al die
anderen.’
Bicanic is in 1943 geboren in Zagreb, Kroatië. ‘Ik kom uit een
familie waarin je werd gestimuleerd om je altijd goed in te zetten voor die dingen die je leuk en belangrijk vond. Duur speelgoed hadden we niet en we werden daarom gedwongen om
aanspraak te maken op onze fantasie en improvisatievermogen. Dat is iets waar ik vandaag de dag nog de vruchten van
pluk. Deze dingen neem ik bijvoorbeeld mee in mijn colleges
en zelfs in mijn onderzoeken.’
De jonge Bicanic had drie passies: sport, natuurkunde en geneeskunde. ‘Docenten op mijn middelbare school zorgden er
voor dat we praktisch voor alle disciplines warm liepen. Dit deden ze op een manier waar ik nu nog steeds diep respect voor
heb. Het onderwijs werd op een speelse en toch serieuze manier gegeven. Na mijn middelbare school heb ik uiteindelijk
voor natuurkunde gekozen. Simpelweg omdat ik van overtuiging ben dat je daarmee veel kan verklaren. Maar het begin
van mijn universiteitstudie was niet wat ik ervan verwachte. Al
mijn interesse en passie werd daar bijna in de vernieling geholpen door docenten die niet in staat waren om de grote middenmoot van studenten, waar ik ook bij hoorde, een complex
iets als natuurkunde bij te brengen. Het eerste jaar op de universiteit, een belangrijke tijd voor een student, heb ik puur op
doorzettingsvermogen uitgezeten. Dit is me gelukt door het vele sporten. Sport zou een integraal iets moeten zijn van elk leven, het leert je te vechten. Maar belangrijker nog, het leert je
om te gaan met verlies en tegenslag.’

‘Een college
fysica kan
ook best eens
ergens anders
over gaan’

men. Onze onderzoeken kunnen het beste worden geclassificeerd als het bestuderen van fotothermische verschijnselen.
We ontwikkelen nieuwe, op laser gebaseerde meettechnieken. Ik kan zeggen dat Wageningen UR mede dankzij dit
onderzoek op de kaart staat als het gaat om photothermal
science.’
SPIDERMAN
Hoewel het laseronderzoek Bicanic’ passie is, doet hij lesgeven er niet zomaar even bij. ‘Na de ervaring op de universiteit
in Zagreb heb ik altijd tegen mezelf gezegd dat als ik zelf les
zou geven, ik dat nooit zou doen zoals sommige van de docenten daar. Je hoort als docent je studenten permanent te motiveren. Ik doe dat onder andere door studenten als mijn gelijken te zien. Ik leer ontzettend veel van ze, elke dag weer. Zo
had ik onlangs een natuurkundig probleem dat werd geïllustreerd door Spiderman die van een dak sprong. Ik wou dit aan
mijn studenten uitleggen, maar helaas kwam ik er niet uit. Ik
heb het vraagstuk uiteindelijk toch tijdens een college voorgelegd. Er ging bijna meteen een vinger omhoog. Een student
wist het antwoord. Ik heb hem gevraagd om naar het bord te
komen en het uit te leggen aan mij en aan de klas. Als docent
moet je je daar absoluut niet voor schamen. In tegendeel. Zo
leren we tenminste iets van elkaar’, zegt Bicanic.
‘Hoewel onze universiteit het allemaal netjes voor elkaar heeft
denk ik dat het goed is om voortdurend veel aandacht te blijven besteden aan de didactische vaardigheden van docenten.
Zo houden niet alle docenten er rekening mee dat de aandachtsspanne van een student kort is. Je moet hem of haar
constant bij de les zien te houden. Dit is juist binnen de exacte
vakken niet makkelijk, maar dat maakt het tegelijkertijd wel
uitdagend voor jou als docent. Tegelijkertijd moeten we ook
eens accepteren dat niet iedereen les wil geven.’

WC-ROL
Het eerste wat Bicanic probeert als hij begint met een vak, is
de spanning wegnemen. ‘Er moet een ontspannen sfeer hangen. Een sfeer die studenten in staat stelt makkelijk vragen te
MULTICULTUREEL
stellen zonder zich dom te voelen. Dat doe ik door mijn stof,
Na zijn studie kreeg Bicanic een baan als onderzoeker in de
die toch vaak als abstract wordt geschouwd, beeldend te brenaerodynamica in Zagreb. ‘Maar ik wilde eigenlijk toch meer. Ik gen. Een goed voorbeeld is het in beeld brengen van het arben uiteindelijk naar Norfolk in Virginia vertrokken om een stu- beidsenergie-theorema dat geldt voor de rotatie van vaste lidie Laserfysica te doen. Daar was ik op mijn plek. Niet alleen
chamen. Dat illustreer ik doormiddel van een wc-rol waar ik
vanwege het mooie onderzoek dat we daar deden maar vooral aan trek. Door te trekken aan een vel papier gaat de rol draaivanwege de multiculturele omgeving, iets wat ik ook altijd in
en. Verder probeer ik constant actueel onderzoek te betrekWageningen terug heb kunnen vinden. De bibliotheken waren ken in de vraagstukken die we behandelen. Dat houdt het
daar dag en nacht open en je kon er zelfs een dutje doen tusstoffige van mijn vak’, vertelt de docent.
sendoor, in een slaapzaal.’
‘Fysica is niet moeilijk en dat ga ik jullie laten zien, zeg ik altijd.
Met een Amerikaans diploma op zak stuurde Bicanic een aan- Een middel dat ik daar vaak voor gebruik is het integreren van
tal sollicitatiebrieven naar Europa. ‘Ik koos voor een PhDactualiteit en de dagelijkse gang van zaken. Wat is bijvoorbeeld
plaats in Nijmegen. Ze zochten daar iemand die een nieuw ty- de invloed van straling op de gezondheid? Ook heb ik wel eens
pe laser wilde ontwikkelen. Dat was een uitdaging voor mij. En de neiging om naast Engelse woorden onbewust een woordje
ik was als stagiair al twee keer eerder in Nederland geweest.’
Kroatisch te laten vallen tijdens de Nederlandstalige colleges.
Bicanic’ internationale ervaringen hebben nog steeds invloed Vooral als ik moe ben gebeurt dat. Dat is voor mij dan een
op hoe hij werkt als onderzoeker. ‘Ik ben ingesteld om in team- kans om mijn studenten in het kort iets te vertellen over Kroaverband samen te werken met verschillende instituten en uni- tië en over andere voor hen interessante onderwerpen. Een
versiteiten over de hele wereld. Vaak is dit de meest plezierige college fysica kan ook best eens ergens anders over gaan. Uiten ook de snelste manier om tot praktische oplossingen te ko- eindelijk begrijpen de studenten en ik elkaar dan beter.’ <
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‘IK ZIE STUDENTEN
ALS MIJN GELIJKEN’
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IN BEELD
uiteraard niet, en zien dus een hossende mensenmassa
in stilte. Nou ja stilte. Iedereen zingt zo hard mogelijk
mee met de muziek – vooral Nederlandstalige
klassiekers. Zowel toekijkende als dansende bezoekers
lijken zich prima te vermaken. Het hoogtepunt van de
avond is de polonaise. Die roept associaties op met een

U

G

STILLE DISCO/ foto’s GUY ACKERMANS
Op de laatste dag van de Trinity – drie dagen feest – bij
studentenvereniging KSV St. Franciscus is het ontzettend
druk. Reden voor de grote belangstelling is de stille
disco, een ware primeur in Wageningen. Studenten
swingen met koptelefoons op, met voor iedereen
dezelfde muziek. Buitenstaanders horen deze muziek

O

gek geworden sekte. Een groepje jonge bezoekers heeft
voor KSV nog wel een goede suggestie voor een
volgende Trinity: zangworkshops. ‘Dan hoeven toekijkers
tenminste geen oordopjes meer in te doen.’ / IRA
Zie ook pagina 23: ‘A big silent gap between me and the rest’
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
GLASBLAZER MET GOUDEN TRAP

eft

Naast gouden handen had glasblazer
Job Jansen van het laboratorium voor
Organische chemie een gouden trap. Zijn
betekenis op het voetbalveld wordt duidelijk in het boek van WUR-medewerker
Rien Bor en historicus Arjan Molenaar
over de eerste decennia van WVV Wageningen dat vorige week is gepresenteerd.
Jansen bracht twee keer de KNVB-beker
naar Wageningen, en liet hem trots zien
op zijn werk.

rs

st’

Linksback is Jansen. Tegenstanders die
hem voorbij willen moeten het twee, drie
keer proberen. Hij kan goed koppen en
passen. Op 18 juni 1939 wint hij met zijn
team met 2-1 van PSV de finale van het
bekertoernooi. Jansen is dan net 24 en
speelt al zes jaar in het eerste elftal van
de moederclub van FC Wageningen. Toch
bereikt hij nooit het Nederlands elftal. De
Tweede Wereldoorlog breekt uit, en er

Job Jansen, aanvoerder van
WVV Wageningen met de
KNVB-beker in 1948. / foto
WVV Wageningen

worden er geen internationale wedstrijden meer gespeeld.
Het breekt zijn passie niet. Als na de oorlog van het clubterrein op de Wageningse
berg niks meer over is, en er ballen,
shirts noch schoenen zijn, gaat Jansen
voor de groep staan, en het team ontloopt degradatie. De linksback werkt dan
al enkele jaren bij scheikundeprofessor
Olivier, waar hij voor de oorlog begon als
leerling-bediende. Jansen blijkt handig,
en leert het vak van glasblazer als gezel
in Leiden bij het Kamerlingh Onnes Laboratorium.
Als in 1948 de KNVB-beker voor de tweede keer naar Wageningen komt, is het
feest in de stad. De beker staat een tijdje
bij Jansen thuis in de voorkamer en trekt
veel bekijks. Ook neemt hij de beker mee
naar zijn werk, vertelt vriend en oud-collega A. Schuchhard. In 1943 bood Jansen
de nu 85-jarige Schuchhard als onderduiker onderdak. ‘Job zat bij de ondergrondse, en hielp me ook aan administratief
werk bij Organische chemie. Hij was toen
de enige glasblazer, en heel Wageningen
wist dat hij voetbalde.’
‘Als hij in de winter na een training van
de Berg af kwam ging hij voor de kolenkachel liggen’, herinnert Teun Jansen zich,
zijn oudste zoon die instrumentmaker
werd bij Natuur- en weerkunde. ‘Hij was
weinig thuis en leefde voor de sport.
Maar hij heeft ook altijd gerookt, dat was

toen heel normaal. Van die smerige Engelse sigaretten, van Chief Whip.’
In 1953 stopt Jansen met voetbal, en
krijgt van de club een boekenkast die
jaren in de woonkamer zal hangen –
voornamelijk gevuld met de romans van
zijn vrouw. Maar het team kan zijn aanvoerder niet missen, en Jansen speelt
toch nog twee seizoenen door.
Enkele jaren later leert hij op het lab voor
de prof en latere rector Henk van der
Plas een Soedanees in anderhalf jaar
glasblazen. ‘Jansen had gouden handen,
die repareerden en ontwierpen’, vertelt
Van der Plas. ‘Ik deed in die tijd wat aan
ontwikkelingssamenwerking, en die Soedanees zou waarschijnlijk de eerste glasblazer in zijn land zijn geweest. Maar
toen hij terugkwam kreeg hij een hoge
administratieve baan. En daarmee is van
het plan dat Jansen meer mensen zou
gaan opleiden in Soedan nooit meer iets
gekomen.’
Jansen kan zo wel blijven voetballen met
het labteam in de onderlinge competitie,
op de weilanden van Zuivelkunde op Duivendaal. In de jaren zestig wint hij in Nijmegen samen met zoon Teun in het universiteitsteam nog de jaarlijkse onderlinge strijd tussen de universiteiten. Bij WVV
is hij dan bestuurder en trainer. In 1977
later sterft hij aan een hersenbloeding,
62 jaar oud. Hij heeft dan een lintje voor
veertig dienstjaren. / Yvonne de Hilster

WERKPLEK
HENK JOCHEMS

KINK FM EN EEN MOK VAN THUIS
Hele dagen zit Henk Jochems achter de
computer, soms afgewisseld met overleg.
‘In 1986 ben ik bij de studentenadministratie begonnen, maar bij een reorganisatie ben ik naar de ict-afdeling verhuisd.
Ik werk twee dagen op het Computechnion aan functionele en technische problemen van het studentenregistratiesysteem
AIR, met alle gegevens over studenten
van inschrijving tot afstuderen. Sinds januari werk ik weer drie dagen bij Onderwijs en onderzoek en graaf naar cijfers. In
de databases zit veel informatie die bestuurders beleidsmatig kunnen gebruiken.’
Op het bestuurscentrum staan zijn twee
monitors – ‘Dat is handig bij schermen
vergelijken’ – tijdelijk op pakken printerpapier. ‘Ze kunnen niet hoger. Maar dat
komt wel als ik over een paar weken naar
een andere kamer verhuis.’ Kink FM houdt
Henk gezelschap. ‘Ze draaien steeds
nieuwe muziek, en door het nieuws blijf je

op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt.’ Koffie drinkt Henk uit een mok van
thuis. ‘Lekkerder dan een plastic bekertje
en er gaat meer in.’
Iedere dag is Henk om half acht als één
van de eersten op het werk. Hij blijft tot
vier uur. ‘Dan heb je thuis nog wat tijd met
de kinderen. En het is handig voor het
voetbal, met trainingen om half zeven.’ Bij
de Wageningse voetbalclub WAVV is hij
trainer en bestuurslid, begeleidt hij een
team, houdt de website bij en maakt het
clubblad op. ‘Ik heb er zelf gevoetbald, en
stond toch langs de lijn toen mijn zoons
gingen spelen. Je rolt er vanzelf in.’
Maandag 14 januari kreeg Henk voor zijn
inzet een bos bloemen van de Sportraad,
die bij de verkiezing van de Wageningse
sporters van het jaar ook vrijwilligers van
sportclubs in het zonnetje zet. ‘Dat was
onverwacht een leuke blijk van waardering. / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans
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Prof. Dane Bicanic probeert studenten als zijn gelijken te zien
(zie pagina 10/11). Hij legt problemen waar hij zelf niet uitkomt
voor tijdens colleges. Verder gebruikt hij wc-rollen en handen en
voeten om de wondere wereld van de fysica uit te leggen. En dat
werkt, want hij werd vorige week verkozen tot docent van het
jaar. Hebben andere gelauwerde leermeesters ook tips?

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN GOED COLLEGE?
door GERT VAN MAANEN en KORNÉ VERSLUIS
‘In de pauze
ga ik mee
koffiedrinken
en maak een
praatje’

Communicatiewetenschapper
dr. Reint Jan Renes, docent van het
jaar 2005

‘Ik doe mijn best om actuele voorbeelden te verwerken in mijn colleges. Ik lees de kranten, maar ik
zoek ook op Youtube naar leuke
voorbeelden. Bij het college over
gedachteonderdrukking heb ik pas
het programma Veertig dagen zonder seks als voorbeeld gebruikt. Als
je ergens niet aan mag denken,
komt die gedachte onvermijdelijk
op.
Ik merk dat ik zelf meer lol heb in
het geven van onderwijs als ik nieuwe voorbeelden heb, en ik denk dat
dat ook te merken is tijdens een
Geoloog ing. Gert Peek, docent van college. Goede voorbeelden zijn
het jaar 2000
heel belangrijk om de stof te begrijpen. Studenten gebruiken de voor‘Ik ben het helemaal met Bicanic
beelden die ik heb genoemd tijdens
eens dat je vooral moet proberen
het college ook vaak bij de beantlaagdrempelig te zijn. Ik probeer zelf woording van tentamenvragen. Zo
ook altijd veel contact te maken tijwerkt dat in je hoofd. Een verhaal is
dens colleges. In de pauze ga ik
de marker waarmee je de theorie
mee koffiedrinken en maak een
naar boven haalt. Je herinnert je
praatje. Als we op veldpracticum
eerst het specifieke verhaal en dan
gaan, drink ik een borreltje mee. Je de algemene theorie. Dus je weet je
moet ook niet altijd over het vakgeeerst het voorbeeld te herinneren
bied praten, maar ook eens een
over Veertig dagen zonder sex, en
keertje over voetbal of zo. Ik probeer dan de theorie over gedachteonderhet onderwijs samen met studenten drukking.’
vorm te geven, en niet boven hen te
gaan staan.
Toen ik voor het eerst onderwijs ging
geven, een jaar of dertig geleden,
waren er nog geen cursussen. Ik
heb het meest geleerd van het goed
kijken naar mijn collega’s. Hoe reageren studenten, wat werkt wel en
wat niet. Ik doe dat nog steeds als ik
bij een collega in de zaal zit. Je kijkt
hoe mensen bewegen. Wanneer is
iemand té druk en wanneer valt de
zaal in slaap omdat iemand stilletjes achter zijn lessenaar blijft
staan.
Ik ben het lesgeven na dertig jaar
nog steeds niet beu. Integendeel.
Het helpt natuurlijk ook dat ik werk
aan een fantastisch vakgebied. Het
mooist vind ik het om mensen die
niets weten in te wijden in het vakgebied en te zien dat ze enthousiast
worden. Dat maakt het soms leuker
om een eerstejaarscollege te geven,
dan een vak voor masterstudenten.’

‘Ik gebruik het
programma
Veertig dagen
zonder seks als
voorbeeld’

‘Ze hoeven
niet om de
vijf minuten
in een deuk
te liggen’

Dierwetenschapper Arie Terlouw,
docent van het jaar 2007
‘Ik probeer studenten te prikkelen
om verder te gaan met de kennis die
ik aanbied. Je kunt college geven als
een kennisdouche. Dan kieper je
tijdens een college een bak kennis
over hen heen. Ik probeer dat niet te
doen. Ik wil juist een vuurtje doen
ontbranden in de student. Te prikkelen om zich te interesseren voor de
lesstof. Ik doe dat door goede voorbeelden te zoeken, en door bewust
open einden te creëren.
Ik vertel bijvoorbeeld het verhaal
over wat er verandert in de bloedsomloop bij de geboorte. Voor de geboorte is de placenta de long. Na de
geboorte moet het lichaam snel omschakelen. Ik vertel dan zestig of
tachtig procent van wat er gebeurt,
maar niet het hele verhaal. Er is
meer, zoek dat maar eens uit, zeg ik
dan. Je moet het ook niet helemaal
open laten, maar als je alles vertelt
is er geen uitdaging meer voor de
studenten.
Verder probeer ik een goed ritme te
vinden in een college. Je kunt niet
45 minuten onafgebroken aan het
woord zijn. Na tien minuten begint
de aandacht te verslappen. Ik zorg
er daarom voor dat er om de tien minuten iets actiefs gebeurt. Ik vind
trouwens niet dat je als docent een
soort theatershow moet opvoeren.
Ze hoeven niet om de vijf minuten in
een deuk te liggen. Je bent docent,
geen cabaretier.’

Microbioloog dr. Gosse Schraa,
docent van het jaar 2004 en dit
jaar opnieuw genomineerd
‘Een echt geheim heb ik niet. Het belangrijkste is dat een docent enthousiasmeert en zelf de stof goed beheerst. Ik besteed voor elk college
toch altijd weer een paar uur aan de
voorbereiding. Ik loop door het bestaande materiaal en probeer er actuele voorbeelden bij te vinden.
Soms haal ik die uit eigen onderzoek
of uit de literatuur, maar ook wel van
radio of tv. Het moeten aansprekende voorbeelden zijn, bijvoorbeeld het
bericht dat winden van kangoeroes,
in tegenstelling tot die van runderen,
geen methaan bevatten omdat ze
geen methaanvormende bacteriën
in hun darmen hebben. Dan ga ik
daarna in op de microbiologische aspecten van methaanvorming.
Omdat drie kwartier luisteren wel
erg lang is, gebruik ik een simpel
trucje. Ik stel een vraag en laat de
studenten dan in tweetallen gedurende een minuut overleggen. Het
wordt meestal rumoerig en ze zullen
wel over van alles en nog wat praten,
maar hopelijk ook over de vraag.
Daarna probeer ik het weer stil te
krijgen, wat meestal snel lukt, om te
vragen wie een antwoord heeft.
Vooral eerstejaars durven pas een
antwoord te geven als ze eerst met
elkaar kunnen overleggen. Praten
tijdens het college? Als het storend
wordt stop ik gewoon of ik praat
door en loop naar de studenten toe.
Meestal is dat genoeg. Soms zo
goed dat andere studenten ze tot de
orde roepen.’

‘Omdat drie
kwartier
luisteren te
lang is, gebruik
ik een trucje’

‘Projectielbraken
doet het
altijd goed’

Levensmiddelenmicrobioloog
dr. Rijkelt Beumer, dit jaar
genomineerd voor docent van het
jaar
‘Ik probeer in mijn colleges altijd
naar de praktijk te vertalen. Gelukkig hebben we als levensmiddelenmicrobiologen altijd leuke verhalen
die tot de verbeelding spreken. Projectielbraken doet het altijd goed,
maar daar kun je natuurlijk niet
steeds mee aan blijven komen. Je
moet studenten natuurlijk allerlei
feitjes aanleren, maar ik probeer er
wel altijd een leuk, persoonlijk verhaal omheen te breien. Bijvoorbeeld
van de journalist die een verhaal wilde schrijven over het leven in zijn
huis. Ik heb toen onder andere de
hondenbak in de keuken bemonsterd en het glas op zijn slaapkamer
dat hij elke dag met water bijvulde.
In de hondenbak zaten nauwelijks
bacteriën, maar het glas zat bomvol.
Allemaal te danken aan het biofilmpje in het glas dat hij zelf had gevoed met speeksel en voedingsresten. Ik vertel ook wel over de onderbroeken die ik op bezoek in India lokaal had laten wassen toen ik flink
aan de diarree was. Toen ik ze in
mijn koffer stopte, zag ik al dat er
nog flinke bruine vlekken inzaten. Je
blijft microbioloog, dus die heb ik
hier toen bemonsterd en jawel er zat
in iedere onderboek al gauw een
miljoen salmonella’s. De boodschap
– ondanks het advies van milieufreaks je onderbroeken liever niet
wassen op lage temperaturen –
komt zo wel goed aan, denk ik.’
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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.

OP NAAR DE
TIENDUIZEND
De doelstelling van tienduizend studenten voor
Wageningen Universiteit geformuleerd door Aalt
Dijkhuizen verdient brede steun. Wel moet na
verloop van tijd geëvalueerd te worden of deze
doelstelling naderbij komt. Vooraf kan al worden
vastgesteld dat dit aantal niet zal worden gehaald met de huidige wervingsstrategie. In het
licht van de nieuwe doelstelling zal deze dan ook
opnieuw kritisch moeten worden bekeken. In zijn
algemeenheid geldt dat het decentrale aandeel
zal moeten worden vergroot. De reden daarvoor
is dat de voor een succesvolle werving essentiële informatie wel beschikbaar is op decentraal
maar niet op centraal niveau.
In de nieuwe strategie zal een viertal groepen
moeten worden onderscheiden: Nederlandse
bachelorstudenten, masterstudenten uit de EU,
masterstudenten van buiten de EU en doorstromers vanuit Nederlandse hbo’s naar de Wageningse masterprogramma’s. Ik concentreer me
hier op de Nederlandse bachelorstudenten en
EU-masterstudenten. Voor beide groepen geldt
dat maatwerk doorslaggevend is voor succes.
Voor de Nederlandse bachelorstudent zijn de diverse ‘uithangborden’ van belang. Dit houdt in
dat ondanks de toenemende drang tot schaalvergroting ook relatief kleine opleidingen zichtbaar moeten blijven. De raad van bestuur zal de
decentrale werving voor deze kleine opleidingen
moeten stimuleren. Dat dit tot positieve resultaten kan leiden, is het afgelopen jaar voldoende
gedemonstreerd met een kleine beginnende bacheloropleiding als ‘Economie en beleid’.
Hoe pak je de werving van masterstudenten uit
de EU aan? Globaal gesproken zijn er twee sporen. Het eerste is individuele werving in het buitenland, via bijvoorbeeld onderwijsbeurzen. In
dat geval treed je in concurrentie met andere Europese universiteiten. In de meeste EU-landen is
dat een slecht idee. Het tweede spoor is gericht
op samenwerking met toonaangevende universiteiten via onder andere de double degree (DD).
De samenwerkende universiteiten verliezen dan
geen studenten aan elkaar, hetgeen voor de
financiering van het onderwijs bijvoorbeeld
in Nederland erg belangrijk is. In de EU bestaat een uitgebreid potentieel van samenwerkingsovereenkomsten die decentraal
moeten worden geïnitieerd. Wel is financiële
en juridische ondersteuning vanuit het bestuurscentrum een noodzakelijke voorwaarde om deze initiatieven te laten slagen.
Tot slot valt de studentenwerving door stafleden, een belangrijk onderdeel van de decentrale werving, nu onder het hoofdje ‘liefdewerk oud papier’. Het vreet tijd terwijl wetenschappers ondertussen worden afgerekend
op onderwijs en onderzoek. Je kunt de werving
niet laten afhangen van enthousiasme alleen.
Decentrale werving moet ook door het management worden gestimuleerd opdat men voor het
gemeenschappelijke belang een stukje harder
loopt. Gebeurt dit niet, dan blijven de tienduizend van Dijkhuizen een illusie.

Prof. Wim Heijman, lid van de
gemeenschappelijke vergadering (GV)
Meer post op pagina 16: Gedoe over Meat the
truth
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V.D.REDACTIE
AJU PARAPLU
Het plan voor het onderwijshuis van Wageningen UR ziet er prima uit en biedt grote voordelen (zie het interview met Pim
Brascamp op pagina 8: Flexibeler onderwijs met paraplustudies). Toch zijn er goede redenen om aan te nemen dat de voorgestelde paraplustudies er niet komen.
Laten we eerlijk zijn: voor buitenstaanders lijkt het opleidingaanbod van Wageningen, Velp en Leeuwarden nogal overmatig en overmoedig. Er zijn heel veel,
vooral kleine opleidingen. De universiteit
heeft maar een handvol studies die de
voorgestelde nieuwe instroomnorm van
zestig met gemak halen. Bij de hogeschool ligt het een stuk beter, maar ook
daar houdt het niet over. De suggestie van

de commissie om te komen tot aanzienlijk
minder, maar wel flexibelere parapluopleidingen is – van buitenaf beschouwd –
een gouden greep.
Bekijken we het huis van Brascamp even
vanuit de binnenkant, dan komen we bij
het echte probleem. Het is inderdaad een
volledig nieuw bouwwerk. Zoiets valt niet
op te bouwen op de huidige, grillige fundamenten. Daar komt nog bij dat het nu juist
vrij goed gaat met de instroom, dus intern
wordt de druk om nu ingrijpend te verbouwen niet gevoeld. Bovendien geven de architecten zelf al aan dat we ruim de tijd
hebben, er geen verborgen agenda ligt en
ze hopen dat iedereen enthousiast raakt
over het plan.

Het lijkt een beetje op het idee om te
komen tot een bundeling van de Landbouwuniversiteit en de landbouwkundige
instituten. Een mooi plan, dat jarenlang
kon rekenen op ieders mondelinge steunbetuiging, maar in de praktijk nauwelijks
tot concrete toenadering leidde. Pas toen
het landbouwministerie echte druk ging
uitoefenen kwam het tot een fusie. Alleen
onder druk of bij hoge temperaturen
wordt alles vloeibaar. Als die druk er niet
is, moet het dus komen van het heilige
vuur van betrokkenen. Dat is er zeker,
maar brandt vooral voor de eigen opleiding. / Gert van Maanen

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
ZWANGER GANSJE
Voor ons PPO-gebouw in Lisse staat een
standbeeld van bollenkweker Nicolaas
Dames. Deze kweker ontdekte in het begin van de twintigste eeuw hoe je hyacinten vroeg in bloei kunt trekken. Zo’n brave
en gedegen praktijkman die de lente vroeger bij de mensen thuis wist te brengen,
spreekt erg tot de verbeelding. Zowel voor
het praktijkonderzoek als voor de Lissese
gemeenschap, getuige zijn robuuste stenen evenbeeld met opschrift: Voor kunde
en gemeenschapszin.
Een ander voorbeeld van gemeenschapszin komt uit het Oost-Nederlandse uitgaansleven. Nog niet zolang geleden was
er in mijn geboortestreek een gangbaar ritueel: ‘s avonds, na een onschuldig dansje in de disco werd het meisje door de

baltsende boerenzoon mee naar buiten
gelokt om naar zijn brommer te kijken
(brommers kieken). Het brave gansje, dat
beleefd en vol aandacht voor de brommers was, werd aan het eind van de
avond niet zelden moederziel alleen en
zwanger in het aardedonker achtergelaten. De slinkse boerenkinkel was allang
weer naar huis op zijn brommer. Gods water over Gods akker.
Ook nu dreigt er gevaar vanuit het oosten.
Lisse is in verhoogde staat van paraatheid sinds het vertrek van Erica Schaper
bij Van Hall Larenstein. De onbevlekte
Lissese meisjes steunen Erica (Solideer
met Eer) en komen elke avond in de
schemering bijeen rond het beeld van
Nicolaas Dames voor het PPO-gebouw.

Hand in hand in een kringetje rondom
hun symbool van gemeenschapszin
fluisteren ze geheimzinnig:
Wij Lissese bollenmeisjes, zo onbevlekt
en kuis, minnen alleen brave bollenmannen dicht bij huis. Wij duchten het
oosters gevaar, alles achter Veenendaal
is verdacht, daar wonen slinkse kinkels
met dubbele agenda’s en zucht naar
macht. Hun gemeenschapszin is geen
onschuldig dansje, even niet opletten,
een vloek, een zucht en je bent een
zwanger gansje.
Dan slikken de onbevlekte Lissese meisjes bevreesd en fluisteren nog zachter:
Slinkse kinkels uit het oosten zijn niet
rechts, ze zijn niet links, maar… Wagenings. / Marco Hoffman
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‘A couple of interheadphone
screaming sessions
is enough: a silent
disco is an autistic
affair’

VHL WANTS NEW
DIRECTOR QUICKLY
The joint representative advisory body
(GMR) of Van Hall Larenstein has made it
clear to board member Martin Kropff that
a new director must be found quickly.
‘An unfilled vacancy will do the
hogescholen no good,’ said GMR chair Ad
Bot at an extra meeting on Wednesday 16
January. Although they were not
presented officially with the proposed
changes in the structure of the top
management layer, the Van Hall and
Larenstein representative bodies agreed
with the Wageningen UR Executive
Board’s proposal. ‘If we had waited for the
statutes to be changed, we would have
ended up with a long-term interim
situation,’ Bot said. The GMR wants to
come to agreement on a number of points
so that the application procedure for a
new director can be started, and has
drawn up a list of points for action. One of
these is that the course directors are
involved in the implementation of proposed changes. / WB

WHAT’S ON
Thursday 24 January
20.30 / Flamix, flamenco guitar, electric
guitar and violin at Junushoff.
20.30 / Jardins en automne at Movie W.
21.00 / Live traditional jazz at WICC.
22.00 / Open evening at Nji Sri.
23.00 / Fuser invites at Unitas.
Friday 25 January
24.00 / Cuban Latin Party at International
Club.
Saturday 26 January
22.00 / Dance 30+ in De Wilde Wereld.
23.00 / Spanish Cultural Party at International Club.
23.00 / Fetish party at Unitas: Innocence
in chains.
Sunday 27 January
15.30 / G-Live jazz concert at WICC.
16.00 / Live folk music by Bernard
Brogue in De Zaaier.
Monday 28 January
20.00 / Piano recital of music by
Schubert, Fauré and Brahms, Aula.
Tuesday 29 January
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Hamaca Paraguaya at Movie W.
Wednesday 30 January
20.00 / Consciousness explained?
Lecture by Jeroen Geurts at SG, LA13.
Thursday 31 January
20.00 / A DNA-driven world, video of
lecture by Craig Venter followed by
discussion. SG at LA13.
23.00 / Herb-A-Lize-It at Unitas.

WORLD FACES PROSPECT OF DROUGHT
The soil is drying out in an increasing
number of countries. According to
model calculations made by Dr Justin
Sheffield, drought will increase
throughout the world in the next
hundred years.
Sheffield’s simulations predict that the
area of drought-ridden regions in the
world will double in the coming century.
Hardest hit will be the Mediterranean,
Central America and southern Africa,
where soils will deteriorate considerably.
Up to now West Africa is the area that has
faced the most serious droughts, whereas
many other parts of the world have had
increasing amounts of rainfall. But even
the wettest places have seen change in
recent years, according to Sheffield’s
analysis. The rising temperatures seem to
have broken the prevailing pattern of rain
in the last ten years. As a result more
countries outside West Africa are
experiencing periods of drought.
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In the future scenarios that Sheffield
sketches, the drought trend looks set to
continue through the coming century as a
result of temperature rises. But not only
will more parts of the world face periods
of drought; the droughts will also be more
serious in many areas. In addition,
Sheffield expects that both short and long
periods of drought will occur more
frequently.
This will have serious consequences for
the moisture stored in the soil and
therefore for agriculture and water
availability. How quickly soils will dry out
is difficult to say for certain, according to
Sheffield. At regional level he expects that
the increase in drought will be gradual
and that changes will therefore not be
immediately noticeable. / LH

Justin Sheffield predicts in his PhD thesis that the area of the world affected by
drought will double in the next hundred years. / photo TT
Justin Sheffield received his PhD on 15
January. His promotor was Professor
Peter Troch, former Professor of

It w
th
ar
De
th
co
pa
Wa
st
or
Wa
du
fo
co
aS

Hydrology and Quantitative Water
Management at Wageningen University,
now at the University of Arizona, USA.

FODDER TREES CAN HELP ETHIOPIAN SHEEP FARMERS
Ethiopian farmers who keep sheep could
derive more benefit from ‘fodder trees’.
According to PhD research done by Dr
Abebe Mekoya Kassa, it is important that
the farmers’ knowledge is used when
introducing new kinds of fodder trees in
mixed farming systems.
Mekoya Kassa’s research was twofold. He
did a long-term study of the effects of
feeding leaves and twigs of the exotic
Sesbania sesban tree on the growth,
production and fertility of sheep. He
conducted this part of his research at the
International Livestock Research Institute
in Addis Ababa, Ethiopia. In addition,
Mekoya Kassa did a survey of 235
farmers in three different districts to
assess how they used local types of
fodder trees and what the farmers

thought about their use. This part of his
research is special, as farmers had never
been asked for their opinions about
fodder trees.
Mekoya Kassa’s research focused on
farming systems in which wheat, teff or
coffee were grown as the main crop in
combination with raising small ruminants.
Mekoya Kassa notes that it is important
to involve farmers when new types of
fodder trees are introduced, and
recommends that farmers also receive
training on animal feeding practices at
the same time.
In the past, Ethiopian farmers have
resisted the introduction of new types of
fodder trees, despite their benefits for soil
fertility. This is partly because farmers

believe that they reduce the fertility of
sheep. Mekoya Kassa’s research shows
that this is not the case.
If the sheep’s diet consists of about onethird leaves, fruit and twigs from the
Sesbania sesban tree, the animals show
better food absorption, higher milk
production, improvements in digestion
and increased growth. Moreover, the
sheep become sexually reproductive
earlier and offspring are heavier. /JB
Abebe Mekoya Kassa received his PhD on
Monday 21 January. His promotors were
Professor Akke van der Zijpp, chair of
Animal Production Systems and Professor
Seerp Tamminga, emeritus chair of
Animal Nutrition.
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SNAPPED
WHO?
Kim Buisman, a Dutch BSc Biology
student, at a computer in Forum revising
for her genetics retake.
NOISY PLACE TO REVISE?
‘The chance of friends passing by is
greater here, and the computers in the
library are too slow for surfing the web.’

WHAT ARE YOU SEARCHING FOR?
‘I came up with some ideas for the Forum
lounge room and I’m checking who to
contact. So far the Student Council seems
to be the best candidate.’
IDEAS?
‘Sleeping places, alarm clocks, warm
colours.’ / ABa

‘A BIG SILENT GAP BETWEEN ME AND THE REST’
A first in Wageningen: the student club
KSV St Franciscus held a silent disco on
Thursday 17 January. One of the
Resource reporters checked it out.
The idea is that everyone has headphones on, through which loud music is
played, and then they dance to it.
Outsiders hear nothing, but see people
dancing – a concept that could lead to
hilarious scenes. The idea is actually
pretty last century, but it should be
interesting to see what Wageningen
students do with an idea that is new for

them. Things start well: the mensa is full
of people dancing. The hundred
headphones are all in use and late
arrivals have to wait until one of the
dancing queens has had enough and is
prepared to let go of the headgear. But
none of them look as though they’ll be
stopping soon. With a blissful grin on their
face the dancers are all singing along and
gyrating in Elvis-fashion. The disco is not
silent at all, as there’s always someone
removing their headphone and screaming
at their dance partner ‘wanna beer?’
‘What?’, is the usual reply, after which

the person remembers to take the
headphone off, and repeats the question
before screaming ‘yeeah!’

describes the evening perfectly: ‘There
is a big silent gap between me and the
rest.’

After observing this ritual twenty times,
it’s time to experience the headphone
personally. A couple of inter-headphone
screaming sessions is enough: we decide
it's an autistic affair. Even though you’re
all listening to the same music, you feel
no connection with those around you. It’s
impossible to talk or gossip, and as you
drink your beer a feeling of loneliness
wells up. A drunken German friend

The silent disco might lead to poetic
inspiration, but it’s no guarantee for a
stylish end to the evening. Beer is beer,
and too much is too much. And even a
hundred headphones can’t change
that. / IRA

SQUASH PLAYERS SEEK TRAINER
There is no squash club in Wageningen,
although quite a few people would like to
be able to take a few lessons and find
new opponents. Miranda Zoelen
organised a tournament for advanced
players to bring squash enthusiasts
together.
It was still early on Sunday morning when
the first players started hitting a ball
around in the University sports centre,
De Bongerd (USB). Between ten and
three o'clock, the sixteen squash players
competed in a tournament. Most participants have something to do with
Wageningen University, either (ex-)
student or member of staff. The
organiser, Miranda Zoelen, studied Soil,
Water, Atmosphere in Wageningen and
during that time became a board member
for Thymos sports association. After
completing her bachelor's she switched to
a Sport, Health and Management course.

‘Squash is good for working up a sweat,
having fun with someone, and it's
exciting,’ Zoelen says. ‘Lots of people in
Wageningen play squash, but there are no
clubs or tournaments.’ Last year she
asked around among squash players to
find out they would like. ‘Most wanted
lessons and to find new opponents. It’s
difficult to find someone of the same
level, and the lessons that sports-card
holders can follow now are often not what
they are looking for in terms of level and
frequency.’
During the discussion in the lunch break,
half of those present indicate that they
would like to take lessons occasionally
and then be able to put what they have
learned into practice. ‘We are going to
look into whether we can arrange a
trainer ourselves,’ said Zoelen. She is
also going to try and set up a better
matching system so squash players can

pair up on the USB website, where you
reserve squash courts. On 10 February
there is a tournament for beginners, and
in April there will be tournaments for
beginners and advanced players. ‘It’s still
a bit too early to form a club, but this way
we can start gradually, perhaps,’ says
Zoelen.
International students also take part in
the activities. Adur, a Basque student,
enjoyed knocking a ball around on
Sunday. ‘It’s fun to play against lots of
different students,’ remarked the student
of International Horticulture. The
tournament produced at least one
exciting match. Willem Rienks, a
researcher at Centrum Landschap at
Alterra, who was third last summer in the
kaatsen championships in Friesland, won
the final. / YdH

For photos, see In Beeld, page 12.

HONORARY
DOCTORATES
ANNOUNCED
Plant scientist Professor David Baulcombe and fisheries expert Professor
Daniel Pauly will receive an honorary
doctorate from Wageningen University.
Their titles will be bestowed during the
ninetieth anniversary celebrations of the
university in March.
David Baulcombe, a professor at
Cambridge University, is known for his
research on gene-silencing. He discovered
a way to make messenger-RNA illegible,
as a result of which the gene appears to
be absent. The technique helps scientists
uncover the function of genes. In 2006,
Andrew Fire and Craig Mello received the
Nobel Prize for Medicine for the
technique, but many plant scientists feel
that the Nobel Prize committee’s decision
was unfair to Baulcombe. Fisheries expert
Daniel Pauly is known for his models for
estimating fish populations and his
articles in Science and Nature on the
dangers of over-fishing. A Frenchman,
Pauly is now director of a Canadian
fisheries institute. He receives the
honorary doctorate not only for his
scientific achievements, but also for his
active role in the worldwide debate on
over-fishing. / KV

AFGHAN MISSION
POSTPONED

-

w

on
e

or

Willem Rienks was on good form at the squash tournament in Wageningen. / photo GA

The Wageningen UR mission to
Afghanistan has been postponed
because the weather conditions there in
February are generally too dangerous for
helicopter flights. As a result, the
delegation would not be able to reach
Camp Holland in Uruzgan from Kabul: the
only way to get there is by helicopter.
Three employees were due to go to
Afghanistan at the beginning of February
to examine how to revive agricultural
education there. It is not yet known when
the delegation will depart. / ABr
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De TU in Eindhoven heeft op advies van
de Utrechtse Nobelprijswinnaar Gerard
’t Hooft een promotie op het laatste
moment opgeschort. Het proefschrift
gaat in tegen de wet van de kwantummechanica en de relativiteitstheorie van
Einstein. De promovendus heeft ‘geen
enkel respect’ voor de ‘paniekreactie’ en
blijft het opnemen tegen de Nobelprijswinnaar én Einstein. Dus of zijn werk nu
deugt of niet, lef heeft hij zeker.

Primeurtje in Leiden. Sportvissers langs
de Maresingel hebben een piranhaachtige vis van ruim dertig centimeter
gevangen. Eerder hadden ooggetuigen al
gezien hoe een blauwe reiger tevergeefs
probeerde het dier te verschalken. Volgens
natuurmuseum Naturalis is het een pirapitinga of red pacu uit de Amazone, die
waarschijnlijk door een aquariumliefhebber is uitgezet omdat hij te groot werd.
Ondanks zijn sterke kaken is het een
ongevaarlijk beestje: hij eet noten en fruit.

VISTA-LAPTOP KAN NIET OP NETWERK
Hogeschoolstudenten met een nieuwe
laptop die op Windows Vista draait,
hebben pech. Zij kunnen met hun
computer vaak niet op het draadloze
netwerk bij Van Hall Larenstein in Velp.
Voorlopig lijkt er nog geen oplossing in
zicht. Bij de afdeling ICT wijt men de
problemen aan het ‘onvolwassen’
besturingssysteem Vista.

SPAANS
Overal om me heen doen mensen vruchteloze pogingen zich meester te maken
van de Spaanse taal. Het lijkt wel een
ziekte, een virus dat zich heel langzaam
maar toch ook heel zeker verspreidt. Ben
je eenmaal geïnfecteerd, dan kom je er
bijna niet meer vanaf. Zoals bij iedere
chronische ziekte ken je perioden waarin
je geestelijke afweermechanisme even de
overhand heeft en je er nauwelijks nog
last van hebt. Maar na een periode van
onregelmatig leven, weinig slaap en vooral blootstelling aan de verkeerde elementen laait het toch weer op.
De pest van deze ziekte, die ik voor het
gemak HLD (hispanic linguage disorder)
zal noemen, is dat het vrijwel nooit echt
doorzet zodat mensen ook daadwerkelijk
Spaans leren. Meestal blijft het beperkt
tot het regelmatig aan de eettafel verkondigen dat men voornemens is deze taal te
leren spreken, om vervolgens in een hopeloze Suske-en-Wiskevariant ervan te
vragen of de flessos vinos kan worden
doorgegevenos.
De meer volhardende geïnfecteerde laat
het hier niet bij, maar doet een iets serieuzere poging. Ook deze laat zich van tijd
tot tijd ontvallen dat hij Spaans gaat leren, maar demonstreert dit daarnaast
door uit te leggen hoe Barcelona, cerveza
en Ibiza correct uitgesproken dienen te
worden. Bovendien leert hij eens in de
twee tot drie weken een nieuw Spaans
woord, dat met veel trots wordt gedeeld
met alle aanwezigen.
Slachtoffers van de zwaarste en zeldzaamste vorm van HLD gaan er zelfs toe
over om een cursus te volgen. Hiervan zijn
twee uitkomsten mogelijk: of ze leren
Spaans spreken en houden op het steeds
te verkondigen, of ze kunnen na afloop
van de cursus nog steeds geen Spaans
en geven het op, waarna je ze er ook nooit
meer over hoort.
Welke uitkomst het ook wordt, een cursus
blijkt het enige medicijn voor HLD. Hoog
tijd, dus, dat ik er ook een ga volgen, want
onderhand hebben al zo veel mensen hun
kennis van het Spaans met mij gedeeld
dat ik begin te vinden dat ik er heel wat
van kan. / Bastiaan Molleman

2

Christian Daems, derdejaars Bos- en natuurbeheer kon met zijn oude laptop op
XP probleemloos het draadloze netwerk
in Velp op. Sinds september heeft hij echter een nieuwe laptop met Vista. ‘Ik heb
toen bij het Vraagpunt geïnformeerd en
kreeg te horen dat eraan gewerkt wordt.
Nu zeggen ze dat nog steeds.’
Daems heeft de afgelopen maanden een
netwerkkabel gebruikt om toch online te
komen, maar dat mag eigenlijk niet. Een

paar weken terug is hij het netwerk ‘afgetrapt’ door de beheerder. Nu werkt hij gewoon op een schoolcomputer, maar daarvan zijn er te weinig beschikbaar. ‘Boven
in de computerlokalen zit het ramvol. Als
je een computer wil, moet je tien minuten
voor het eind van de pauze weg’, aldus
Daems. ‘Ik snap wel dat je niet met een
netwerkkabel mag werken omdat ze bang
zijn voor virussen. Maar je moet natuurlijk
ook met Vista draadloos kunnen werken.
Nu is er geen goed alternatief.’
‘Natuurlijk is het heel vervelend voor de
studenten’, reageert Jouke Fridsma, hoofd
ICT bij VHL. ‘Maar eigenlijk zit het probleem
in de onvolwassenheid van Vista. Dat is te
snel in de markt gezet. Sommige laptops
die op Vista draaien, sluiten trouwens wel
aan op de access points. Die mensen
hebben mazzel dat hun protocol wel
werkt, maar dat heeft vaak met het type

driver in de laptop te maken. Ik hoop dat
Microsoft snel met een aanpassing komt
voor Vista, omdat een uitbreiding van het
draadloze netwerk op stapel staat.’
Ook Wojtek Sablik, hoofd Facilitair bedrijf
ICT Infrastructuur bij Wageningen UR is
bekend met het probleem. Op dit moment
is zijn afdeling hard bezig met de oplevering van een nieuw draadloos netwerk
voor heel Wageningen UR. Naar verwachting zal dat in maart gaan werken, ook in
Velp. Sablik geeft aan dat de netwerkspecialisten die betrokken zijn bij het project
hun best doen om ervoor te zorgen dat
elke laptop met Vista kan worden aangesloten op het nieuwe draadloze netwerk.
‘Het debat over Vista in combinatie met
het wireless netwerk is nog steeds gaande. Binnenkort kunnen we een aantal verbeteringen van Microsoft verwachten’, aldus Sablik. / ABr
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De jubileumtentoonstelling van Studium Generale in Forum. / foto GA

STUDIUM GENERALE, VOOR EEN RUIMERE BLIK
Enkele studenten kijken verbaasd naar
het podium in Forum, anderen tikken
mee op het jazzy ritme van studentenorkest de Ontzetting. De aanleiding voor
het optreden op dinsdag 22 januari is
niet alle aanwezigen duidelijk. Navraag
leert dat Studium Generale Wageningen
dertig jaar is geworden, en om die reden
een postertentoonstelling opent.
SG Wageningen is opgericht om studenten bekend te maken met verschillende
vakgebieden anders dan hun eigen. Op
deze manier zouden ze beter in staat zijn
om zich te mengen in het maatschappelij-

ke debat. Bij een groot deel van de studenten die rond het podium staan doet de
naam Studium Generale echter geen belletje rinkelen.
Wiebe Aans, medewerker bij SG: ‘We hebben inderdaad een bekendheidsprobleem. We zouden graag meer studenten
zien op activiteiten, want het is niet zo dat
ze ons aanbod niet interessant vinden.
Vaak hebben ze er gewoon geen weet
van. Een van de manieren waarop we studenten attent willen maken op ons bestaan is door onze activiteiten meer op
Forum te richten. Daarom organiseren we
onze expositie ook hier.’

Volgens universiteitshoogleraar Rudy
Rabbinge, die het openingswoord verzorgt, moet SG duidelijker zichtbaar worden in Wageningen. ‘Meer dan ooit is het
nodig dat onze studenten zich breder
oriënteren dan alleen binnen hun eigen
vakgebied. SG zou hier absoluut een grotere rol in moeten spelen.’
De tentoonstelling met de mooiste posters uit de jonge geschiedenis van SG Wageningen, is tot 15 februari te zien in Forum. Het programma van SG is te vinden
op www.wau.nl/sg. / ABa
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In de brochure voor de nieuwe huisstijl van
Universiteit Maastricht staat dat ‘vanaf nu
alleen Maastricht University als woordmerk
wordt gebruikt’. Commotie alom, omdat
iedereen dacht dat het relatief nieuwe UMlogo nu bij het vuilnis wordt gezet. Volgens
een woordvoerder is dat niet zo: het gaat
alleen om briefhoofden. In Nederlandse
teksten blijft het Universiteit Maastricht en
het logo blijft UM. ‘Dat is geen punt, voor
ons is dat alleen maar een plaatje.’
Heerlijk, die communicatielogica.

Als de voortekeningen niet bedriegen
kiest Wageningen binnenkort weer voor
‘landbouw’. De Universiteit Twente (UT),
die tien jaar heeft geflirt met gedrags- en
maatschappijwetenschappen, neemt
weer het predikaat ‘technisch’ aan.
Volgens de Twentse collegevoorzitter is
technologie de motor om de UT van haar
saaie, diffuse imago af te helpen.
Of de universiteit het ook aandurft om
voortaan als TUT door het leven te gaan,
is nog de vraag.

‘A BIG SILENT GAP BETWEEN
ME AND THE REST’
Een primeur in Wageningen. Geweldig!
Studentenvereniging KSV St. Franciscus
houdt op donderdag 17 januari als eerste
in Wageningen een silent disco. Dat is
zo’n avond waarbij iedereen een
koptelefoon op heeft waar heel harde
muziek uit schalt, en dan gaat dansen.
Buitenstaanders horen dus niets, maar
zien wel mensen dansen. Een concept
dat voor hilarische taferelen zou kunnen
zorgen. Het idee is redelijk 1999, maar
het blijft interessant om te zien hoe
Wageningers invulling geven aan dingen
die eigenlijk oud zijn, maar voor hen heel
nieuw.
Het begint goed. Bij binnenkomst om één
uur hangt de garderobe vol. Er staat een
bijna-rij voor de deur en binnen staan
best wel mooie mensen in de rij om muntjes te kopen. Joehoe! Wageningers zijn
dus niet ongevoelig voor primeurs. De
mensazaal is helemaal gevuld met dansende mensen. Alle honderd koptelefoons zijn in gebruik, en nieuwe binnenkomers moeten zelfs wachten tot één van
de dancing queens er genoeg van heeft
en de koptelefoon wil afstaan.
De dansers zien er trouwens niet uit alsof
ze er snel genoeg van zullen krijgen. Met
een gelukzalige grijns op hun gezicht
staan ze allemaal Ademnood mee te blèren en Elvis-achtige moves te maken.
Daarna volgt een heel repetoire aan André Hazes-liedjes, die nog harder mee
worden geblèrd. Silent is de disco dus al-

lerminst. Ook omdat elke paar seconde
wel iemand even zijn koptelefoon afdoet
om tegen zijn danspartner ‘bíertje?’ te
krijsen. ‘Wát?’, roept de dansparnter,
waarna hij ook even zijn koptelefoon afdoet om nog een keer ‘wát?’ te krijsen, en
daarna ‘jáá!’.
Een stille disco is een geweldige gelegenheid om debiele uitgaansgesprekken af te
luisteren. ‘Cool nummer hè?’ ‘Wát?’ ‘Cool
nummer hè?’ ‘Hè shit, ik heb storing!’ Na
twintig van dit soort gesprekjes te hebben
aangehoord, wordt het tijd om zelf eens te
ervaren hoe het is met koptelefoon op.
Gelukkig hebben Resource-reporters zelfbenoemde assistenten die wel even iets
fixen met de organisatie, zodat er geen
koptelefoons van hoofden gejat hoeven te
worden, wat overigens ook veel gebeurt.
Na een paar keer inter-koptelefoon
schreeuwen, besluiten we dat het een autistisch gebeuren is. Je mag dan allemaal
naar dezelfde muziek luisteren, je voelt je
niet verbonden met elkaar. Converseren
of roddelen is onmogelijk en als je een
biertje naar binnengiet voel je je een eenzame drinker. Een dronken Duitse vriend
verwoordt de avond op een prachtige manier: ‘there is a big silent gap between me
and the rest’.
Dat zo’n silent disco goed is voor poëtische inspiratie is trouwens geen garantie
dat de avond ook op een stijlvolle manier
eindigt. Bier blijft bier en te veel blijft te
veel. Honderd koptelefoons veranderen
daar niets aan. / IRA

COLLEGE GEVEN? EERST OP CURSUS
Docenten aan universiteiten moeten
voortaan een cursus volgen voordat ze
college mogen geven. Na een verplichte
scholing krijgen ze de ‘basiskwalificatie
onderwijs’ (BKO), een soort
lesbevoegdheid op academisch niveau.
Deze week hebben de rectoren van alle
Nederlandse universiteiten hierover een
overeenkomst gesloten. ‘In de opwinding
over het onderzoek hebben universiteiten
het onderwijs laten versloffen’, lichtte
voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU toe op BNR Nieuwsra-

dio. ‘Dat hebben ze de laatste vijf, zes jaar
ingezien. Nu is er nieuwe energie om het
onderwijs op een hoger plan te brengen.’
Docenten moeten bijvoorbeeld goed Engels leren spreken wanneer ze een Engelstalige opleiding verzorgen, vindt Noorda.
De Landelijke Studenten Vakbond steunt
de invoering van de BKO en hoopt dat wetenschappers voortaan ook erkenning
krijgen voor hun onderwijs, en niet alleen
voor hun onderzoek. De didactische scholing voor docenten is een oude wens van
de studentenbonden. / HOP

BAKSTEEN VOOR BESTE INDOORROEIERS
Zware roeier Jochem van der Hout en de
lichte heer Jolmer van der Sluis zijn met
afstand de beste mannenroeiers van
Wageningen. Bij de vrouwen blinkt de
tweedejaars roeier Madeleen Brouwer
uit.
Bij de eerste Wageningse studenten indoorkampioenschappen roeien, op donderdag 17 januari, streden bijna zestig
studenten om de titel. Studentenroeiver-
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eniging Argo organiseerde de ergometerwedstrijd omdat de coaches toch hun
roeiers moeten testen, aldus voorzitter
Lenny de Jaeger, en het leuk is om dit
eens in sportcentrum de Bongerd te doen
met publiek.
De winnaars bij de competitieroeiers (vijfhonderd meter) en de wedstrijdroeiers
(twee kilometer) kregen allemaal een baksteen als wisseltrofee. Ergometers zinken, en bakstenen ook. / YdH

Studenten zijn als konijnen: er wordt
behoorlijk wat rondgeneukt, aldus een
student in het U-blad. Volgens het artikel
over het Utrechtse seksleven zijn de studiecabines in de universiteitsbibliotheek
een goede plek voor wie eens iets anders
wil dan seks in bed. ‘Ze hebben een deur
van melkglas’, vertelt Oscar. ‘Je hebt dus
privacy, terwijl je wel midden in de UB zit.
Daarbij kan de deur niet op slot, wat
natuurlijk ontzettend spannend is.’

HET ECHTE
WERK

foto

VEEL TIERLANTIJNEN IN CHINA
Susan van der Tol liep samen met haar
vriend Sander de Klerk negen maanden
stage in China. De vierdejaars studenten
Tuin- en landschapsinrichting bij Van Hall
Larenstein in Velp verbleven in Kunming,
de hoofdstad van de zuidelijke provincie
Yunnan, waar ze van de ene verbazing in
de andere vielen.
‘We gingen naar China met een clichébeeld. Je weet dat er heel veel mensen
zijn, dat het een land in ontwikkeling is en
je hoort slechte dingen over het milieu.
Alle clichés blijken waar. En er zijn er nog
héél veel meer. Zeker de eerste maanden
heb je het gevoel dat je in een film loopt.
Je ziet geslachte beesten per scooter vervoerd worden, vrouwen die met hun kind
op de rug in de bouw werken. ’s Avonds
dansen groepjes oude vrouwen in het
donker op straat, of zijn aan het zwaardvechten.
De impact van zoveel mensen is moeilijk
te bevatten. Het is er wel heel veilig. Er
zijn 24 uur per dag mensen op straat, er
gebeurt altijd wat. In iedere hoek of kier
woont een Chinees. Loop je ergens een
trap af, woont er iemand achter de trap.
Alleen de slechte hygiëne gaat er bij mij
niet in. Toiletten, ziekenhuizen, restaurants, overal is het vies. In restaurants
spugen mensen op de grond en gooien
van alles op de vloer. De keukens zien er
zwart. Maar je zit wel aan een schone tafel met heel lekker eten.
Met zoveel mensen kent men geen privacy. Ik bezocht een toilet op een toeristi-

sche plek. Er was een lading Chinezen,
zo’n groep die achter een vlaggetje aanloopt, en we stonden in de rij. Sommige
oma’s deden hun rok al omhoog tijdens
het wachten. En studenten zitten daar
met z’n zessen op een kamer.
Voor onze eerste stage onderzochten we
met vier andere VHL-studenten de mogelijkheden om vanuit Yunnan Agricultural
University een werkplaats op te zetten
met bedrijven, lokale overheden en bewoners. Dat had inhoudelijk weinig met ons
vakgebied te maken. Daarom besloten
Sander en ik om te blijven. Eerst hebben
we een maand door China gereisd, daarna hebben we meegewerkt aan een project voor een nieuwe villawijk in Kunming
en geholpen bij de ontwikkeling van een
natuurreservaat in een prachtig gebied tegen Tibet aan.
We hebben zelfs een presentatie over de
connectie tussen landschapsarchitectuur
en ecotoerisme gehouden op een groot
congres. Iedereen vond het very good. Het
is wel moeilijk om feedback te krijgen, de
cultuur is erop ingesteld om mensen geen
gezichtsverlies te laten lijden. Je komt erachter wat mensen van je werk vinden
door veel vragen te stellen.
Ook is er een groot verschil in de stijl van
ontwerpen. Wij houden van strak en simpel, daar wordt met veel tierlantijntjes en
details gewerkt. Je ziet heel mooie en afschuwelijke voorbeelden. Dingen die niet
in je cultuur liggen, maar je gaat er wel over
nadenken. Ik weet nu veel beter wat ik wel
en niet wil.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
Er is hoop op een echte Batman.
Amerikaanse onderzoekers hebben
ontdekt dat ze maar één transcriptiefactor uit het DNA van een vleermuis
hoeven over te zetten in een muis om te
zorgen dat die beduidend langere voorpoten krijgt – de eerste logische stap
voor aspirant-vleermuizen. Iedereen
met aspiraties om Batman te worden
verwijzen we graag door naar het Cold
Spring Harbor Lab, vlakbij New York.

PRIKBORD
VOLLEYBAL
Zestig leden van WaHo waren
vrijdag 18 januari in het Duitse
Halle getuige van de uitschakeling
van het Nederlandse
damesvolleybalteam voor de
Olympische Spelen. Hoofdsponsor
Dela, die graag veel oranje
studenten zag in het stadion met
tienduizend plaatsen, betaalde de
toegangskaart en busreis voor de
laatste poulewedstrijd tegen
Duitsland. ‘De Oranjefans lieten
goed van zich horen’, vertelt WaHovoorzitter Astrid Bos. ‘Het was een
goede en leuke wedstrijd, met
aanvallen van hoog niveau en
foutjes die blijkbaar niet alleen bij
WaHo voorkomen.’ Nederland
moest met 3-0 winnen om naar de
halve finales te kunnen. Het werd
3-1. / YdH

WE-DAY OP SCHOOL 208 IN MINSK
Met de internationalisering van Wageningen UR gaat het steeds beter. Het Wageningen No.1-shirt duikt in de meest onverwachte uithoeken van de wereld op. En
sinds kort dienen shirts van de We-Day,
de jaarlijkse sportdag voor WUR-medewerkers, als sportuniform voor schoolkinderen in het Wit-Russische Minsk.
De creatieve geest achter deze ludieke reclamecampagne is Iemke Bisschops van
de Lettinga Associates Foundation in het
Wageningse Biotechnion. ‘De scholieren
in Minsk moeten voor sportevenementen
met andere scholen altijd een herkenbaar
uniform hebben. Ze hebben alleen geen
geld om voor iedereen shirtjes te kopen.
Toen ik in mei aan het eind van de sportdag twee dozen met ongebruikte T-shirts
zag staan, dacht ik aan mijn moeder en
de school in Minsk waar ze door haar
werk contact mee heeft, School 208. Het
waren mooie shirts, met voorop het logo
van We-Day en achterop dat van Wageningen UR. Ik mocht ze meenemen, en in
Minsk zijn ze er blij mee.’
Hoewel Wit-Rusland eigenlijk niet ver weg
ligt, zijn de verschillen met Nederland
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groot, vertelt Iemke. ‘Ik heb hier op de universiteit docenten uit Minsk rondgeleid.
Alles wat ze zagen vonden ze interessant.
Zij gebruiken bij biologieles bijvoorbeeld
in onze ogen antieke modellen. Misschien
dat er dus hier ook nog wel andere materialen over zijn waar ze wat aan hebben.’
En wat meer Wageningen promotie in de
Wit-Russische universiteitsstad is ook
best welkom. ‘Als er nog shirts beschikbaar zijn, het liefst zonder al te veel opdruk: graag. Gekleurd of wit, dat maakt
niet uit. En als er teveel komen dan zijn er
nog andere bestemmingen, zoals het kinderdagverblijf of eventueel andere scholen.’ / YdH

Volgens een bericht in het doorgaans niet
erg betrouwbare Britse blad The Sun is
een man in Doncaster met zijn penis
klem komen te zitten in een etalagepop.
Omdat hij dacht dat hij een sekspop
gekocht had, eist het ‘slachtoffer’ nu zijn
geld terug van de fabrikant. Die weigert,
maar schijnt wel te overwegen om een
waarschuwing aan te brengen op de
poppen. ‘Onze etalagepoppen dienen
enkel om kleren te showen’, aldus een
woordvoerder. / GvM

stuur je foto‘s naar
prikbord@cereales.nl
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