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INSTITUUT,
INSTITUUT…
‘Toen ik nog bij Unilever werkte was het
makkelijk’, zegt Peter van den Elzen. ‘Als
ze me vroegen wat ik deed voor de kost.’
‘Ik ben de baas van Knorr Vie’, zegt Breukink. ‘Dat zei je toen.’
‘Vol trots, natuurlijk’, zegt Martin Kropff.
‘Iedereen wist wat ik bedoelde. Maar als
ze het me nu vragen, dan antwoord ik: ik
ben de directeur van de Wageningse Agrotechnology & Food Sciences Group. En
dan begint het gezanik. Want dan willen
ze weten wat de Agrotechnology & Food
Sciences Group is. En wat antwoord ik
daarop?’
‘AFSG, dat zijn de top-voedingsmensen
van Wageningen Universiteit’, begint
Kropff. ‘Samen met de mensen van…
ehm…’ De rector magnificus valt stil.
‘Tja’, zegt Breukink.
‘Hoe zeg je dat?’, mompelt Kropff.
‘Eigenlijk is het een apart instituut’, zegt
Van den Elzen.
‘Instituut, instituut…’, zegt Kropff. ‘Het
mag geen naam hebben.’
‘Van Aalt niet’, zegt Breukink.
‘Vroeger heette het Agrotechnology &
Food Innovations’, zegt Van den Elzen. ‘En
daarvoor heette het A…’
‘Zachtjes, alsjeblieft’, maant Kropff, een
snelle blik achterom werpend. Het gezicht
van de rector is krijtwit. ‘De muren hebben hier oren.’
‘Aalt zelf heeft het opgeheven’, sist Breukink. ‘En het daarna weer opgericht. Toen
duidelijk werd wat voor idiote beslissing
dat was.’
‘Dus eigenlijk heeft Aalt A&F nooit opgeheven’, fluistert Kropff. ‘Want iemand als
Dijkhuizen maakt geen fouten. En dus
hoefde A&F ook niet meer heropgericht te
worden.’
Van den Elzen staart de cijfermatige wonderjongen en de overwegend blijmoedige
rector niet-begrijpend in het gezicht.
‘Dus…’, vraagt hij.
‘Dus bestaat dat instituut van jou eigenlijk
niet’, zegt Breukink zachtjes. ‘Ook al is het
er wel.’
‘Snap je het nu?’, vraagt Kropff.
Van den Elzen knikt nadenkend. ‘Ik geloof
van wel’, zegt hij.
Kropff zucht opgelucht en ontspant.
‘Welkom in Wageningen’, zegt Breukink. /
Willem Koert
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‘Weinig
onderzoekers
denken aan
ontwikkelingslanden’

OCTROOIEN
Twee promovendi die vorig jaar in Peru
het internationale aardappelonderzoeksinstituut CIP bezochten, kregen klachten
over Wageningen. De Peruaanse onderzoekers zouden de Wageningse kennis
graag gebruiken, maar mogen dat vaak
niet omdat de kennis over aardappelgenen wordt beschermd door octrooien.
Een netelige kwestie voor Wageningen UR,
dat volgens haar motto werkt voor de kwaliteit van leven – ook van arme aardappelboertjes in Peru – maar ook graag samenwerkt met het bedrijfsleven dat in ruil voor
financiering graag de verzekering heeft
dat het geld kan verdienen met de onderzoeksresultaten.
Vrijdag 11 april organiseren de promovendi, Bram de Jonge en Wietse Vroom, samen met dr. Niels Louwaars van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland, een symposium over de Peruaanse
kwestie. Louwaars vertelde daar dinsdag
1 april over in het VPRO-radioprogramma
Noorderlicht. Het aanvragen van octrooien is haast onvermijdelijk, stelde hij. Niet
alleen bedrijven, ook veel publieke onderzoeksfinanciers stellen dat als eis bij de
financiering van onderzoek.
Sommige onderzoekers leggen in contracten vast dat de resultaten van hun onderzoek wel geoctrooieerd worden, maar dat
onderzoekers in ontwikkelingslanden er
vrij over kunnen beschikken. Maar dat
doet niet iedereen volgens Louwaars.
‘Een heleboel laboratoriumonderzoekers
denken niet in eerste instantie aan ontwikkelingslanden.’
Volgens de onderzoeker kleven er voor bedrijven geen principiële bezwaren aan de
mogelijkheid om kennis ter beschikking te
stellen voor ontwikkelingsdoeleinden. ‘De
echte armen in de wereld vormen geen
markt voor grote aardappelbedrijven.’/ KV

Page 20
Finding good grass is a
problem for wildebeest

Meer informatie over het symposium op
www.society-genomics.nl.
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Minder bezoekers open dag
ondanks ijsbeerspotjes

Omslag: Vlinderaquarel van Pieter
Withoos die onlangs opdook in de
bibliotheek van Wageningen UR.
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ELLEN MARKS NIEUWE DIRECTEUR HOGESCHOOL
Ellen Marks is de nieuwe algemeen
directeur van Van Hall Larenstein (VHL).
Zij stapt per 1 juni over van de hogeschool InHolland. Haar benoeming werd
op donderdag 27 maart bekendgemaakt
met een voorstelronde langs de drie
hogeschoollocaties.
Bij de presentatie in de ontmoetingsruimte van VHL in Forum zegt rector Martin
Kropff dat Marks is uitverkoren door een
zware commissie met daarin ook de medezeggenschapsraad van de hogeschool.
Volgens de rector zijn de raad van bestuur
en het hogeschoolpersoneel dichter bij elkaar gekomen in de werkvloergesprekken
die de laatste tijd zijn gehouden. ‘We
gaan nu werken aan de verbeterpunten
die in de gesprekken naar voren zijn gekomen.’
Marks kwam direct na de middelbare
school in het bedrijfsleven terecht, waarin
ze vanaf 1991 managementfuncties bekleedde. Ze kreeg echter genoeg van ‘bazen die in je nek hijgen over win-winsituaties en targets’, en maakte in 2002 de
overstap naar het beroepsonderwijs als
onderwijsmanager bij hbo-instelling InHolland. Sinds 2005 is ze er directeur van de
School of Economics Alkmaar/Zaanstad.
Marks: ‘Ik heb gemerkt dat docenten in
verschillende rollen opereren en dat is pittig. Zeker met de invoering van het competentiegerichte onderwijs, waarbij ook
veel van de studenten wordt gevraagd.
Studenten moeten een rugzak vol vaardigheden en kennis meenemen.’
De overdracht van kennis vindt ze een
aandachtspunt binnen het competentie-
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De nieuwe VHL-directeur Ellen Marks stelt zich voor aan medewerkers en studenten van VHL in Wageningen. / foto MW
gerichte onderwijs. Ook aan de dagelijkse
onderwijskwaliteit, zoals kloppende roosters, hecht ze veel belang. Verder houdt
ze van interactie en transparantie en
vindt ze het prettig om in een open sfeer
te werken, waarin gelachen kan worden.
‘Ik ben doelgericht en resulaatgericht,
maar op een manier die werkbaar is en
waarop er aandacht is voor de mens, de

VOLLEDIGE INSTELLINGSACCREDITATIE VAN DE BAAN
De Tweede Kamer is positief over de
komst van een algemeen kwaliteitskeurmerk voor hogescholen en universiteiten.
Maar de kwaliteit van het onderwijs moet
net als nu per opleiding worden getoetst.
Anders dan universiteitenvereniging
VSNU zien minister Ronald Plasterk en de
Tweede Kamer niets in een stelsel waarin
geaccrediteerde instellingen hun eigen
opleidingen keuren. Na 2009 – als de
eerste accreditatieronde er op zit – komt
er een mengvorm. Voor randvoorwaarden
als faciliteiten, personeelsbeleid en medezeggenschap worden instellingen dan
als geheel gewogen door de NVAO. Die zaken hoeven dan niet meer aan de orde te
komen bij iedere opleidingstoets.
Opmerkelijk genoeg wordt de instellingstoets niet verplicht. ‘Maar ik ga er vanuit
dat bestuurders verstandig genoeg zijn
om het wel te doen’, zei Plasterk. Anders
moet een instelling bij iedere opleidingsaccreditatie laten nagaan of de hoeveelheid computers en de kwaliteit van mede-
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zeggenschap voldoende zijn. Dat kost meer
tijd en geld, en juist dat zorgde de afgelopen jaren voor veel gemor.
Het is nog niet helder aan welke eisen een
instelling moet voldoen. Oppositiepartij SP
wil de garantie dat alle hoofdzaken op orde
zijn. De minister is het daar op zich mee
eens. ‘Van compensatie kan geen sprake
zijn. Dan zou een hogeschool zijn studenten kunnen onderbrengen in een bouwval
omdat het niveau van het docentencorps
zo hoog is.’ Wel vindt hij dat een instelling
geen accreditatie mag mislopen vanwege
slecht georganiseerde bijzaken. ‘Maar
waar de scheidslijn precies ligt, weet ik nog
niet.’
De komende maanden moeten acht proefprojecten in Nederland en Vlaanderen uitwijzen waar de grens tussen instellings- en
opleidingsaccreditatie wordt getrokken.
Dan moet ook duidelijk worden of een megahogeschool als geheel of per vestiging
moet worden gekeurd. De SP gaat voor de
eerste optie, maar Plasterk houdt een slag
om de arm. / HOP

inhoud en de kwaliteit. En doelen moeten
wel haalbaar zijn.’
Marks kiest niet voor één standplaats,
maar zal haar tijd en aandacht verdelen
over de drie hogeschoolvestigingen. Ze wil
ook de samenwerking met de universiteit
verder uitbouwen en daarmee, vooral op
het gebied van onderzoek, het curriculum
van de hogeschool accentueren. Volgens

Kropff is het mooi meegenomen dat
Marks een netwerk heeft in het westen
van het land, nu de hogeschool haar blik
ook die kant op richt. Marks heeft zeker
zin in de taak om Van Hall Larenstein door
de instellingsfusie en de fusie met Wageningen UR te loodsen. ‘Het is een uitdaging en één van de redenen waarom ik dit
graag wil doen.’ / ABr

ACTIEGROEP WIL GOED
PLAN VOOR DREIJEN
Het recent opgerichte platform De Dreijen
heeft een manifest opgesteld waarin zij
de gemeente en Wageningen UR oproept
de huidige bestemming voor het arboretum De Dreijen te handhaven en een
aantal karakteristieke panden van de
universiteit een plaats te geven in de
toekomstplannen.
Het manifest is verschenen op de website
www.dedreijen.nl en inmiddels ondertekend door een tiental maatschappelijke
organisaties en ruim vijftig individuen.
Het platform maakt zich zorgen over het
universiteitcomplex De Dreijen op de Wageningse Berg, in verband met de beoogde concentratie van alle onderzoek en onderwijs op de campus aan de noordzijde
van Wageningen. Dit vraagt volgens het
platform ‘om nieuwe plannen voor een bijzonder gebied’.
In het manifest wordt opgeroepen karakteristieke gebouwen als de Dreijenborch,
het Scheikundegebouw, het ‘gebouw met
de klok’ en de kas aan de Arboretumlaan

een plaats te geven in toekomstige plannen. Deze vormen ‘een unieke combinatie met grote ruimtelijke kwaliteit’, aldus
het manifest. De opstellers vragen van
het gemeentebestuur een stedenbouwkundig plan met visie en kwaliteit en van
Wageningen UR alle medewerking om
hier uitvoering aan te kunnen geven.
Vorig jaar heeft de gemeente het voorkeursrecht voor het gebied afgekondigd,
waardoor te verkopen objecten eerst aan
haar moeten worden aangeboden.
Volgens woordvoerder Simon Vink is Wageningen UR de opstellers van het plan ‘al
ver voor’. ‘Wij zijn nu bezig om een keuze
te maken uit een aantal adviesbureaus.
Wij zullen er één vragen om de stedenbouwkundige waarde van de Dreijen in
kaart te brengen. Daarnaast hebben wij
de gemeente uitgenodigd voor overleg
over de toekomst van het terrein. Maar
het is ons nog niet gelukt in gesprek te komen met de juiste personen.’ / GvM
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‘Zodra de
magnoliabloem
overhandigd was,
mochten de
meisjes naar de
jongens kijken’

MEDEZEGGENSCHAP VHL NOG NIET
AKKOORD MET ICT-REORGANISATIE
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall
Larenstein stelt scherpe voorwaarden
aan de reorganisatie van de ict. De
medezeggenschap maakt zich onder
meer zorgen over de kosten en de
kwaliteit van de dienstverlening, en de
personele gevolgen van de overdracht
van de ict-diensten aan Wageningen UR.
In een brief aan de hogeschooldirectie
van 26 maart, zegt de GMR niet in te
stemmen met het ict-reorganisatieplan
dat de directie begin maart indiende, als
niet aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan. Zo wil de raad een kostenplafond van iets meer dan twee miljoen euro
per jaar. Dat bedrag omvat de basisdien-

sten van WUR-net, werkplekondersteuning, netwerkaansluitingen en het beheer
van servers, en is nauwelijks meer dan
wat de hogeschool daar nu aan uitgeeft.
De GMR vindt dat andere kosten die de
reorganisatie met zich meebrengt, zoals
die voor een sociaal plan, niet voor rekening van Van Hall Larenstein mogen komen. Bovendien mag de overdracht de
kwaliteit van de dienstverlening niet aantasten. Verder wil de GMR de verzekering
dat Van Hall Larenstein ook in de toekomst onder een lagere tariefstructuur
valt dan andere WUR-onderdelen. ‘De hogeschool kent een andere kostenstructuur
dan de universiteit en de onderzoeksinstellingen. Wij pleiten altijd voor de sobere
variant’, aldus GMR-voorzitter Ad Bot.

Door de reorganisatie verdwijnen 4,4 voltijdbanen bij de ict-afdelingen in Velp en
Leeuwarden. Er blijven bij VHL 2,8 banen
over. Zes voltijdfuncties verhuizen naar
Wageningen UR. ‘We hebben daar vreselijk mee geworsteld’, vertelt Bot. ‘De ictreorganisatie heeft geen dringende noodzaak en wordt niet ingegeven door bezuinigingen. Anderzijds wordt ict steeds belangrijker heeft het voordelen om deel uit
te maken van een WUR-breed netwerk dat
de toekomst aankan.’
De precieze personele consequenties zijn
nog onduidelijk. De vakbonden gaan
daarover met de directie onderhandelen
als de reorganisatie begint. De directie
van de hogeschool heeft nog niet gereageerd op de brief van de GMR. / ABr

Plantenfysioloog dr. Harro Bouwmeester
heeft 280 duizend euro gekregen van
onderzoeksfinancier NWO. Hij mag daarvoor een zeer gevoelig meetapparaat kopen, dat onder meer lage concentraties
signaalstoffen van planten kan meten.
Bouwmeester kreeg in 2006 een Vicibeurs voor zijn onderzoek naar parasitaire planten als striga, een plantenfamilie
die in Afrika veel schade aanricht in de
landbouw. Striga vindt geschikte waardplanten door signaalstoffen te gebruiken
die planten afscheiden om nuttige schimmels te lokken. Bouwmeester wil de triplequad LC-MS, die hij met het NWO-geld
gaat aanschaffen, gebruiken om de vorming van lokstoffen te bestuderen. Wageningen UR draagt tachtigduizend euro bij.
De onderzoeker verwacht dat anderen
ook gebruik gaan maken van de nieuwe
meetmethode. ‘Het apparaat is ook zeer
geschikt om plantenhormonen mee te
detecteren. Prof. René Wijffels van Proceskunde wil er stoffen in sponzen mee
meten.’ / KV

Hotel en congrescentrum WICC gaat
vanaf deze zomer verder onder de naam
Hof van Wageningen.
Wageningen UR verkocht het WICC – voorheen Wageningen International Congress
Centre – eind vorig jaar. Het wordt nu
geëxploiteerd door directeur Jaap Venendaal. De naamswijziging markeert de verschuiving naar een meer op de lokale en
nationale markt gericht activiteitenpakket. / GvM

‘Towards
Flexibility’
Afgelopen week heb ik positief
commentaar gekregen op de
blauwe ‘Towards Flexibility’kaarten. Collega’s blijken het een
goede zaak te vinden dat de
aandacht op de discussie wordt
gevestigd. Toch was het niet druk,
bij de aftrapbijeenkomst van
Wageningen Universiteit,
afgelopen donderdag. Maar wat er
gezegd werd, was heel zinnig.

DRIE TON VOOR
GEVOELIGE
CHROMATOGRAAF

WICC WORDT HOF
VAN WAGENINGEN

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Opvallend waren de
tegenovergestelde meningen over
het effect van meer minors en
blokroostering voor studenten. De
een verwacht daarvan meer vrije
keuzemogelijkheid, de ander juist
minder. Je zou zeggen dat het
aanbieden van extra minors, naast
de mogelijkheid zelf je vrije keuze
in te vullen, meer mogelijkheden
biedt. Net als blokroostering (dat
wil zeggen alle vrije-keuzevakken
bij elkaar en niet samenvallend met
verplichte vakken) meer ruimte
geeft voor vrije keuze.
We moeten het in de komende
weken maar eens uitschrijven in
een proefrooster, dan is te zien hoe
het in de praktijk uitpakt.

MAGNOLIA/ De senaat van Ceres heeft op maandag 31 maart de eerste
bloesem van de magnolia uit de voortuin van de studentenvereniging aangeboden aan
rector Martin Kropff. Die reageerde verheugd, maar ‘eigenlijk is de rector magnificus
een surrogaat ontvanger’, zegt Gerco Niezing, president van Ceres. De overhandiging
van de bloem stamt uit de tijd dat vrouwelijke en mannelijke studenten nog gescheiden verenigingen hadden, en dat de meisjes niet naar de jongens mochten kijken.
Behalve in de lente. Dan gaf het louter mannelijke Wageningsch Studenten Corps
(WSC) een magnoliabloem aan de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging
(WVSV) – het teken dat de vrouwen hun blik tijdelijk mochten verruimen. De fusie van
de verenigingen in 1970 maakte de traditie overbodig. ‘Maar het is zonde om die te
laten verdwijnen’, zegt Niezing. ‘Daarom gaven we de bloem aanvankelijk aan de vrouw
van de bakker tegenover de sociëteit. De bakker ging met pensioen en verhuisde.
Sindsdien neemt de rector de mooie magnoliabloem graag in ontvangst.’ / ID, foto GA

Voortgang in het project vind je op
www.towardsflexibility.wur.nl.

Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
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NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

MEER ASPERGES DOOR BIOLOGISCHE ONTSMETTING
Telers kunnen vaker en langer asperges
telen als ze de grond biologisch ontsmetten, zo blijkt uit meerjarige veldproeven
van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(PPO). Het luchtdicht afdekken van
percelen met folie bestrijdt ziekteverwekkers zo goed dat de opbrengsten
aan asperges met dertig tot vijftig
procent stijgen.
‘Het principe van de biologische ontsmetting is simpel. Na het onderwerken van
een groenbemester dekken we de grond
af met folie. De bodem wordt dan bijna
zuurstofloos en vergist, waardoor er stofjes vrijkomen die ziekteverwekkers doden’, vertelt ir. Jan Lamers, onderzoeker
bij PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente in Lelystad.
De milieuvriendelijke methode is samen
ontwikkeld met onderzoeker dr. Wim Blok
van de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen en wordt inmiddels al toegepast. Lamers: ‘Er zijn speciale werktuigen voor ontwikkeld, die snel stroken folie
kunnen verlijmen waardoor het technisch
ook een stuk eenvoudiger is geworden.
Het grappige is dat we hiervoor zogeheten
barrièrefolie gebruiken die oorspronkelijk
werd gebruikt om te voorkomen dat het
gas methylbromide kon ontsnappen. Dat
zeer giftige gas werd vroeger gebruikt om
van alles en nog wat te ontsmetten.’
Het middel is in Nederland al jaren verboden en andere manieren om bodemmoeheid bij aspergeteelt te bestrijden zijn er
eigenlijk niet. De bodemziekte wordt ver-
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V
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V
Een aspergeperceel wordt afgedekt met folie om de grond biologisch te ontsmetten. / foto PPO-AGV
oorzaakt door twee schimmels uit de fusariumfamilie. ‘Asperges kunnen wel tien
jaar op een perceel staan, maar gedurende het seizoen bouwt de aantasting aan
fusarium meestal geleidelijk op. Doordat
we al sinds 2000 een veldproef met biologische ontsmetting op drie percelen hebben lopen, zien we nu dat de winst vooral
in de laatste jaren van de teelt zit. De op-

OVERSTROMINGSGEVAAR IS
POLITIEK ARGUMENT
Veiligheid is een toverwoord bij de financiering van grote waterbouwkundige projecten. Met succes gebruiken bestuurders
en bouwers de angst voor overstromingen
om de projecten te rechtvaardigen, stelt
politicoloog dr. Jeroen Warner.
Eelco Brinkman, voorzitter van Bouwend
Nederland, wil nieuwbouw op terpen van
vijf meter hoog. De Wageningse klimaatprof Pier Vellinga wil een versnelde versterking van de kustdijken. ‘Door te spreken van urgente dreigingen op leven en
dood krijgen die waarschuwingen een prominentere rol in media en politiek. Bovendien is het voor aannemers lucratief als er
om daadkracht wordt geroepen. Water is
onderdeel van veiligheidspolitiek geworden’, zegt Warner. Hij promoveerde op een
onderzoek naar de politieke rechtvaardiging van grote waterprojecten in vijf landen in Europa, Afrika en Azië.
In Nederland kwam er bijvoorbeeld geld
op tafel voor projecten in rivieren na het
hoge water in 1993 en 1995. Dat is volgens Warner het ‘verveiligen’ van waterbeleid. ‘Het past in de Nederlandse traditie

van strijd tegen het water. De provincie
Limburg slaagde er bijvoorbeeld in geld
los te krijgen onder de noemer van veiligheid. Maar in de Maas is nog nooit iemand
verdronken bij hoogwater.’ Het project
Ruimte voor de rivier in de Rijn en de
Maas, is juist gericht is op vrede met water, door water toe te laten in de polders in
plaats van het tegen te houden. Toch werd
volgens Warner het sluitstuk van het project, een noodoverloop in de Ooijpolder bij
Nijmegen, weer gerechtvaardigd met een
beroep op de nationale veiligheid. ‘Het nationale belang werd een argument om niet
met de belanghebbenden te praten.’
Als de nood later niet zo hoog blijkt te zijn,
maken omwonenden of maatschappelijke
organisaties vaak alsnog met succes
bezwaar tegen waterprojecten, stelt
Warner. / JT
Jeroen Warner promoveerde op 18 maart
bij prof. Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire hulp en wederopbouw, en prof.
Cees Leeuwis, hoogleraar Communicatieen innovatiestudies.

brengst in behandelde percelen is tot vijftig procent hoger en ook de kwaliteit is beter dan op niet-behandelde percelen’, aldus Lamers.
De kosten van de grondontsmetting, zo’n
drieduizend euro per hectare, zijn met
zo’n meeropbrengst snel terugverdiend.
Bovendien kan een perceel al snel na de
biologische grondontsmetting weer in ge-

bruik worden genomen. Lamers: ‘Dat is
een grote winst. Mijn vader zei altijd dat je
minstens een generatie moest wachten
en slechts eenmaal per dertig jaar asperges op een perceel kon telen. Voor telers
is die snellere rotatie heel gunstig in verband met grondschaarste en het voordeel
dat ze vaker gunstig gelegen percelen
kunnen gebruiken.’ / GvM

BLOEIENDE PLANTEN NIET
DUURDER DAN HEESTERS
Bloeiende vaste planten kunnen het
openbaar groen mooier en gevarieerder
maken, en vergen niet per se hogere
onderhoudskosten. Dat stelt sortimentsonderzoeker ir. Margareth Hop van
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
(PPO). Ze heeft een handleiding
opgesteld die moet leiden tot een
herwaardering van de fleurige vaste
planten in parken en plantsoenen.
‘In de jaren zeventig zag je nog vaak vaste
planten in borders van het gemeentelijk
groen. In de jaren tachtig zijn ze vrijwel allemaal verdwenen omdat de toen gebruikte vaste planten vaak duur in het onderhoud waren. Ervoor in de plaats kwamen
makkelijk te onderhouden bomen en
heesters, die meestal niet waren geselecteerd op het scheppen van kleur en
variatie’, aldus Hop van PPO Bomen in
Lisse.
In opdracht van het Productschap Tuinbouw heeft zij nu de kennis bijeengebracht over vaste planten die behalve
mooi ook sterk en gezond zijn, waardoor
ze ook goed gedijen bij extensief beheer.

‘Die kennis is nog wel aanwezig, maar verspreid over kwekers, ontwerpers en aanleg- en onderhoudsbedrijven. De combinatie van kennis vind je meestal niet
meer bij gemeentes. Die hebben tegenwoordig vooral een coördinerende rol en
besteden het uitvoerende werk uit. Mooie
vakken met vaste planten vind je vaak bij
gemeentes, zoals Bergen op Zoom, waar
de groendienst nog wel veel in eigen beheer doet’, meent Hop.
Door kennis van de verschillende partijen
samen te brengen hoopt zij op een opleving van het gebruik van vaste planten in
het openbaar groen. ‘Als je de goede
vaste planten kiest en de kosten over tien
jaar bekijkt, kan het zelfs goedkoper zijn
dan de aanleg en het onderhoud van een
grasveld of heesterperk’, aldus Hop. In
haar rapport staan ook twintig portretten
van ‘goede en gemakkelijke planten’ die
volgens haar in staat zijn het Nederlands
openbaar groen op te fleuren. / GvM
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‘Als je de goede
bloeiende planten
kiest kan het zelfs
goedkoper zijn dan
een heesterperk’

EDES BOS HUISVEST LINKE TEKEN
Het maakt uit waar je in Nederland een
tekenbeet oploopt. De kans op de ziekte
van Lyme is het grootst als een teek uit
de Edese bossen zich laaft aan je bloed.
Dat suggereert een Wageningse studie
waarin onderzoekers van Plant Research
International en de leerstoelgroep
Entomologie de bacteriepopulatie van
Nederlandse teken hebben bepaald.
‘Als teken bijten kunnen ze borreliabacteriën overbrengen die de ziekte van Lyme
veroorzaken’, zegt dr. Leo van Overbeek.
‘We weten niet precies waar die bacteriën
vandaan komen. Maar teken pikken ze

SOCIALE
VARKENS
GEVEN MEER
VLEES
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Het sociale gedrag van varkens
onderling heeft veel meer invloed op de
groei en vleeskwaliteit dan tot nu toe
werd verondersteld. Bovendien heeft
sociaal gedrag positief effect op andere
eigenschappen van de dieren. Het loont
dus om varkens te fokken op sociaal
gedrag.
Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan
door het Institute for Pig Genetics (IPG)
en de leerstoelgroep Fokkerij en genetica op basis van de gegevens van meer
dan veertienduizend varkens.
Het sociale gedrag van varkens wordt belangrijker, nu de dieren vaker in groepen
worden gehouden. De leerstoelgroep en
IPG hebben een methode ontwikkeld die
het mogelijk maakt het sociale gedrag
van varkens mee te wegen in het fokkerijprogramma. In plaats van selectie op
basis van individuele dieren, hebben de
onderzoekers een model ontwikkeld om
families te selecteren die het goed doen
als ze in groepen worden gehouden. In
dat model wordt het gedrag van de
groep als geheel meegewogen.
Vooral fokkerijorganisaties kunnen baat
hebben bij de methode. Met het model
is het mogelijk een evenwichtige selectie
te maken op basis van de individuele eigenschappen – zoals vleeskwaliteit,
bouw, groei en vruchtbaarheid – en de
eigenschap om zich in een groep sociaal
te gedragen. Op die manier kunnen asociale varkens worden uitgeselecteerd en
dat komt het welzijn van de varkens én
de vleesopbrengst ten goede.
De fokkerijorganisatie Topigs gaat als
eerste gebruik maken van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek is deze
maand gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Genetics. / JB

ongetwijfeld op als ze bloed zuigen van
kleine zoogdieren of vogels, in de natuur
een reservoir van borrelia.’
Met moleculaire technieken onderzochten Van Overbeek en zijn collega’s de bacteriën in teken uit bossen in de omgeving
van Amsterdam, Veldhoven en Ede. Eerst
keken ze met welke borreliabacteriën ze
te maken hadden. Edese teken droegen
de meeste borreliabacteriën in zich. Door
de grote spreiding waren de verschillen
tussen de teken echter niet statistisch significant.
Toen de onderzoekers de hele bacteriepopulatie in de bloeddorstige insecten in

kaart brachten, kwamen nog meer mogelijke ziekteverwekkers tevoorschijn. Vooral
bij Amsterdam hadden teken Rickettsia
australis bij zich, een pathogeen dat hoge
koorts kan veroorzaken. Een andere riskante bacterie, die vooral bij Edese teken
werd gevonden, was Neoehrlichia mikurensis, een ziektekiem die pas enkele jaren geleden is ontdekt en waarover nog
weinig bekend is.
‘Wat vooral opvalt, is dat de bacteriepopulatie in de teken van verschillende bossen
zo varieert’, zegt Van Overbeek. ‘In de bossen leven misschien verschillende dieren,
waardoor ook de bacteriepopulatie in te-

ken verschilt.’ Dat opent perspectieven,
aldus Van Overbeek. ‘Misschien zijn er ongevaarlijke bacteriën die de borreliabacteriën kunnen verdringen. Net zoals goedaardige bacteriën in gezonde toetjes
schadelijke bacteriën verdringen in onze
darmen. Als we die bacteriën vinden, kunnen we misschien maatregelen bedenken
waarmee we de Nederlandse bossen veiliger kunnen maken.’
De Wageningers publiceren hun onderzoek binnenkort in FEMS Microbiology
Ecology. / WK

EUROPEES BESCHERMDE NATUUR IN BOEK
De natuurbeweging timmert flink aan
de weg, blijkt uit de kersverse herziene
uitgave van het boek ‘Europese natuur
in Nederland. Soorten van de Habitatrichtlijn’. In minder dan vier jaar tijd is
veel extra kennis vergaard over
beschermde dieren en planten.
In 2005 was de Nederlandse vondst van
de uitgestorven gewaande brede geelrandwaterroofkever groot nieuws. Volgens
de auteurs dr. John Janssen en prof. Joop
Schaminée van Alterra spraken de media
over ‘de terugkomst van het Drents moerasmonster’. Officieel staat de keversoort
nog niet op de lijst van beschermde soorten in Nederland. Janssen en Schaminée
vonden de ontdekking echter zo ‘spectaculair’ dat zij hem alvast hebben opgenomen in hun herziene uitgave van het boek
waarin zij de tientallen Nederlandse dieren en planten samenbrengen die onder
de Europese Habitatrichtlijn vallen.
Sinds de eerste uitgave in 2004 van het
naslagwerk hebben biologen veel nieuwe
populaties in Nederland ontdekt van Europees beschermde dieren en planten.
Reden volgens de auteurs voor een herziene versie vol aanvullende informatie
over bijvoorbeeld de zeggekorfslak en de
rivierdonderpad.
De nieuwe druk bood tevens de gelegenheid om iets goed te maken. Want de eerste uitgave stuitte op ‘enige teleurgestelde reacties’. Het boek bevatte alleen de
dieren en planten die onder de categorie
Annex II vielen van de Habitatrichtlijn. Dit
zijn soorten waar de overheid beschermde gebieden voor moet aanwijzen, zoals
de modderkruiper, het vliegend hert en de
noordse woelmuis. Die beschermde gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet.
Er zijn echter ook dieren die hun rustplaatsen of voortplantingsplekken buiten
natuurgebieden hebben. Gebouwen, tijdelijke bouwputten of wijkpoeltjes zijn geregeld geliefde plekken voor beschermde
vleermuizen en amfibieën. Volgens de Europese regelgeving moet voor een aantal
soorten deze locaties beschermd worden.
De organismen in Nederland die alleen

Nieuw in het boek ‘Europese natuur in Nederland’ zijn soorten als de rivierrombout,
die vallen onder Annex IV van de Habitatrichtlijn. / foto René Krekels
binnen deze zogenoemde Annex IV groep
vallen, zoals de rivierrombout en de hamster, ontbraken in de eerste druk maar
staan wel in de tweede.
De auteurs grijpen verder de kans om aan
te geven dat ze een groot aantal ongewervelde dieren missen in de lijst. Zij vinden
kakkerlakken, lintwormen en pissebedden wel degelijk de moeite waard om te
beschermen. Ook paddestoelen, wieren
en korstmossen vallen tot hun grote spijt
niet onder de Europese Habitatrichtlijn.

Teleurstellend vinden zij verder dat er
maar vijf plantensoorten voorkomen in Nederland van de zeshonderd die op Europese beschermingslijst staan. ‘Alleen wat
vissen, amfibieën en vleermuizen betreft
is ons land relatief goed bedeeld.’ / LH
Europese natuur in Nederland. Soorten
van de Habitatrichtlijn, door Joop Schaminée en John Janssen. Tweede sterk herziene en uitgebreide druk. ISBN
9789050112789. 34,95 euro.
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Terwijl veel universiteiten en onderzoeksinstituten moeite hebben om de eindjes aan
elkaar te knopen, maken wetenschappelijke uitgeverijen woekerwinsten. Dankzij de
goedkope arbeid van talloze wetenschappers, en de grif betalende universiteiten en
onderzoeksinstituten. Het verzet tegen de wurggreep van de uitgeverijen heet
open access.

door WILLEM KOERT, illustratie HENK VAN RUITENBEEK

D

e winst van een gemiddeld wetenschappelijk tijdschrift overtreft die van
een succesvol dagblad met een factor
drie. Van elke euro die een wetenschappelijk tijdschrift binnenhaalt is veertig
cent winst. ‘Die winsten komen uit de
zak van publieke instellingen als Wageningen UR’, zegt ir. Ger Spikman, afdelingshoofd bij de
Wageningse bibliotheek. ‘Dat is wrang, als je beseft
hoe die tijdschriften tot stand komen. Ze zijn grotendeels het werk van onderzoekers binnen diezelfde publieke instellingen, die verslag doen van met publiek
geld betaalde onderzoeksprojecten. De tijdschriften
worden samengesteld door editors, die ook overwegend binnen diezelfde publieke instellingen werkzaam
zijn. Vervolgens mogen de publieke instellingen pas
profiteren van dat werk als ze een flinke som geld hebben betaald.’
Onderzoekers merken misschien niet hoe groot de
macht van de uitgeverijen is. ‘Wageningen UR biedt zijn
medewerkers toegang tot een uitgebreide elektronische bibliotheek’, zegt Spikman. ‘Ze kunnen daar zonder een centje pijn in, zonder dat ze zich realiseren hoeveel geld het kost. We geven daar jaarlijks enkele miljoenen aan uit, en het bedrag stijgt gestaag.’
Wereldwijd merken onderzoekers steeds vaker dat ze
geen toegang meer hebben tot wetenschappelijke literatuur. Terwijl het totale aanbod blijft toenemen, zijn instellingen steeds vaker genoodzaakt om abonnementen te schrappen, of delen van hun elektronische bibliotheek te sluiten.
Uitgeverijen zijn monopolisten. Concerns als Elsevier en
Springer zijn door fusies en overnames uitgegroeid tot
reuzen met duizenden tijdschriften. Een abonnement
op een tijdschrift inclusief toegang tot het elektronisch
archief is bovendien alleen via de uitgever te verkrijgen.
Er is geen alternatief – vandaar de monsterwinsten.

die voor iedereen via internet vrij toegankelijk zijn. Volgens schattingen verschijnt binnen de life sciences nu
al ongeveer dertig procent van de publicaties in OA-tijdschriften. ‘Eigenlijk zou elke universiteit ernaar moeten
streven om zoveel mogelijk te publiceren in open access’, vindt drs. Hubert Krekels, binnen de Wageningse
bibliotheek verantwoordelijk voor Wageningen Yield, een
open internetbibliotheek met Wageningse wetenschappelijke publicaties. Het gros van die documenten valt in
de categorie onderzoeksrapporten. Iets meer dan een
kwart van de Wageningse wetenschappelijke productie
verschijnt in de gerefereerde tijdschriften. De rest is
‘grijs’ en bestaat bijvoorbeeld uit congresbijdragen.
Onderzoeksinstellingen met een krap budget, zoals die
in de Derde Wereld, zijn waarschijnlijk afhankelijk van
wat ze via het web aan dergelijk materiaal kunnen verzamelen, vreest Spikman. ‘Op het web staat rijp en
groen bovendien door elkaar. Je moet zelf maar beoordelen wat de kwaliteit van het aanbod is. Maar ook als
je het kaf van het koren scheidt, dan zal het je nog niet
lukken om op internet een collectie met kwaliteit op te
bouwen. Je hebt de traditionele tijdschriften nog steeds
hard nodig.’
Op de langere termijn wordt dat misschien anders. Als
onderzoekers steeds vaker in OA-bladen gaan publiceren, dan neemt het aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief toe. ‘Een factor die het huidige systeem in stand
houdt is de glans van de prestigieuze tijdschriften’, zegt
Spikman. ‘Onderzoekers willen niets liever dan publiceren in bladen met een hoge impactfactor als Science,
Nature of PNAS. Gelukkig zijn er ook steeds meer OAtijdschriften met een hoge impactfactor. Uiteindelijk zullen de onderzoekers zelf de situatie moeten veranderen door hun keuze voor een tijdschrift waarin ze publiceren.’
Prof. Ton Bisseling van de leerstoelgroep Moleculaire
biologie is lid van één van de editorial boards van het
hoogst aangeschreven tijdschrift dat onze planeet kent:
AUTEURSRECHT
Science. ‘Wekelijks krijg ik een stuk of drie artikelen
Als klap op de vuurpijl komen onderzoekers soms in
binnen’, zegt Bisseling. ‘Ik lees ze en zoek referenten
aanvaring met uitgevers omdat ze hun eigen werk niet
uit. Allemaal in mijn eigen tijd; betaald krijg ik er niet
kunnen gebruiken, weet dr. Leo Waaijers, oud-bibliothe- voor. Al heb ik wel een gratis abonnement op Science.
caris van de universiteiten in Delft en Wageningen en
Ik vind het nuttig en leuk om te doen. Zo blijf ik goed op
thans actief als mediagoeroe. ‘Vaak vragen uitgevers
de hoogte.’
van auteurs dat ze het auteursrecht van hun artikelen
Ondanks zijn prestigieuze functie is Bisseling een vooroverdragen. Dat houdt in dat de onderzoekers hun eistander van open access. ‘Als je erover nadenkt is het
gen materiaal niet zomaar in een reader mogen stopgangbare systeem van grote uitgeverijen en dure lidpen, of op hun website mogen zetten. Als ze zich aan de maatschappen natuurlijk raar. Maar goed, het functioregels willen houden, moeten ze daarvoor toestemming neert, met al zijn nadelen. Ik vraag me af of die traditiovragen. De uitgeverijen geven die lang niet altijd.’
nele tijdschriften uiteindelijk zullen verdwijnen, of dat
Alleen gerenommeerde onderzoekers ontsnappen de
er uiteindelijke twee volwaardige systemen naast eldans. ‘Als een onderzoeker wil weten hoe hij in de markt kaar zullen bestaan.’
ligt, moet hij weigeren het auteursrecht over te dragen’, In steeds meer tijdschriften, vooral die van het Springerzegt Waaijers. ‘Als de bladen hem dan nog steeds willen concern, zie je die twee systemen trouwens al naast elhebben, dan hoeft hij zich over zijn populariteit voorals- kaar. Die bladen geven auteurs de keuze: publiceren
nog geen zorgen te maken.’
onder de klassieke voorwaarden of die van open acHet antwoord op de macht van de uitgeversconcerns
cess. Een andere mengvorm is dat bladen al hun publiheet open access (OA): wetenschappelijke tijdschriften caties die ouder zijn dan een jaar vrij toegankelijk ma-

ken, en dat alleen betalende leden toegang hebben tot
de meer recente artikelen.
‘De opkomst van open access moet een organisch proces zijn’, vervolgt Bisseling. ‘We moeten niet van bovenaf opgelegd gaan krijgen dat we alleen nog in OA-tijdschriften mogen publiceren. Alsjeblieft niet, zeg. Als het
systeem van open access werkelijk beter is, dan zullen
onderzoekers zelf de voordelen ervan ontdekken.’
Eén van die voordelen is het grotere bereik. Tijdschriften die van een traditioneel tijdschrift zijn veranderd in
een OA-tijdschrift melden dat het aantal downloads van
artikelen door die ommezwaai met een factor tien toeneemt. Dat spoort met de ervaringen van dr. Sander
Kersten van de afdeling Humane voeding. In 2004 publiceerde hij een artikel over de regulering van de aanmaak van glucose via de vetreceptor PPAR in de open
Journal of Clinical Investigation.
‘Een jaar nadat het artikel was verschenen kreeg ik vier
uitnodigingen om presentaties te houden’, zegt Kersten. ‘Dat was ongewoon veel. Of dat komt omdat we in
open access-tijdschrift stonden weet ik natuurlijk niet
zeker. Misschien was het gewoon een goed stuk.’
Nadeel van het publiceren in een open periodiek was
dat Kersten zelf moest bijdragen aan de kosten. ‘Ik heb
er 1700 euro voor moeten betalen, als ik het me goed
herinner. Maar dat had ik ervoor over.’
AFLOPENDE ZAAK
Bijna alle open toegankelijke tijdschriften vragen van
auteurs een vergoeding voor de gemaakte kosten. Die
kan oplopen tot tweeduizend euro per publicatie. ‘De
bedragen worden hoger naarmate de tijdschriften belangrijker worden en dus meer energie moeten steken
in het afwijzen van artikelen’, zegt bibliotheekman Krekels. ‘Op dit moment betaalt de bibliotheek die kosten
voor de auteurs. Er is een fonds voor, maar we voorzien
dat we daarmee in de problemen gaan komen. Binnen
Wageningen neemt het publiceren in OA-bladen nu zo’n
hoge vlucht dat het bedrag dat we voor 2008 hadden
gereserveerd al bijna opgesoupeerd is. Het jaar is nu
pas drie maanden oud, en we hebben al veertigduizend
euro aan OA uitgegeven. We zitten eerlijk gezegd met
onze handen in het haar.’
Overigens is het aantal Wageningse publicaties in OAtijdschriften nog beperkt. Elsevierbladen zijn nog
steeds het populairst: dertig procent van alle artikelen
die Wageningers publiceren verschijnt in tijdschriften
van Elsevier.
Als het aan Waaijers ligt is dat een aflopende zaak. ‘Wat
tijdschriften toevoegen aan een artikel dat onderzoekers schrijven is de beoordeling’, zegt hij. ‘Ze weren
slechte stukken en vragen onderzoekers of ze zwakke
plekken in hun artikelen willen wegwerken. Universiteiten zouden dat ook zelf kunnen doen. Ze kunnen externe referenten uitzoeken, en die de publicaties van hun
onderzoekers laten beoordelen. Vervolgens kunnen de
universiteiten de goedgekeurde artikelen op hun website publiceren. Toegankelijk voor iedereen.’ <
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Peter van den Elzen, sinds een jaar directeur van de Agrotechnology & Food Sciences
Group, wil zijn kenniseenheid beter profileren op het gebied van duurzame
voedselketens en biobased economy. Daarvoor moeten de onderzoekers thematisch
gaan samenwerken. Daarnaast wil de oud-Unileverman meer ondernemerschap en
samenwerking met het bedrijfsleven.

door ALBERT SIKKEMA, foto GUY ACKERMANS

T

oen dr. Peter van den Elzen onlangs op bezoek
was bij de directeur R&D van Cargill, had deze
de strategie van Wageningen UR op tafel liggen.
‘Die snapt waar we mee bezig zijn in Wageningen. We werken aan mooie, maatschappelijk relevante thema’s en worden daardoor serieus genomen.’ Maar hij stelt ook: ‘Als ik nu wil samenwerken met een externe partij op het gebied van biobased
economy, weet ik niet met welke hoogleraar ik moet overleggen. Binnen de kenniseenheid rapporteren 28 mensen nu
aan mij. Dat zijn er teveel. Ik wil toe naar één aanspreekpunt
per thema.’
Van den Elzen is sinds vorig jaar maart algemeen directeur
van de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG). Daarvoor was hij tien jaar lang werkzaam in de leiding van R&D bij
Unilever, en in 1986 was hij oprichter en daarna tien jaar directeur van het Leidse biotech-bedrijf Mogen. Met die staat
van dienst ligt zijn strategie voor de hand: ‘Ik wil meer ondernemerschap in de wetenschap. Dat betekent focus en keuzes
maken. Nederland innoveert niet genoeg en daarbij speelt onderzoek een belangrijke rol. Om te kunnen innoveren moet je
een leidende researchinstelling willen zijn. Zo kon Google alleen op Stanford University ontstaan, is mijn overtuiging. Ik zit
nu ook in het bestuur van Food Valley en het topinstituut Food
& Nutrition, met het idee: we kunnen meer creëren.’

‘AFSG heeft meer
programmatische
samenwerking
nodig, zonder al
te veel centrale
sturing’

GEEN GOEDE NAAM
De naam AFSG valt één keer. ‘Geen goede naam, maar laat
hem nog maar even bestaan voor intern gebruik. Ik heb er
geen last van, ik kan extern prima uit de voeten met Wageningen UR.’ Van den Elzen heeft het vooral over de drie onderzoeksthema’s waarmee hij de boer op wil: gezond en heerlijk
voedsel, duurzame voedselketens en biobased economy.
‘Neem biobased economy. Als Wageningen UR hebben we alles in huis, van economen die de perspectieven van verschillende soorten energieopwekking kunnen doorrekenen tot
technologen die een biologische energiecel kunnen maken.
Maar of we al die invalshoeken goed op een rijtje hebben, is
een andere vraag. Er is daarom binnen AFSG meer programmatische samenwerking nodig, met duidelijke lijnen, maar
zonder al te veel centrale sturing.’
‘Op het gebied van duurzame voedselketens moeten we ook
toe naar een gedeelde visie. Ik geloof in een wetenschap waar
visie uit spreekt. Misschien kunnen we wel een voedselketen
maken die energie produceert. En ik wil kijken of onze milieutechnologie kan aansluiten bij het thema duurzame voedselketens. De hoogleraren moeten bedenken hoe die ontwikkeling moet worden vormgegeven, niet ik. Ik wil dat ze hoofdlijnen uitzetten om synergie te krijgen met anderen. Binnen het
departement wil ik daarom graag clusters van hoogleraren
die samenwerken rond een van de drie strategische thema’s.’
Bij voeding en gezondheid is dat al ontwikkeld, zegt Van den
Elzen. ‘Daar zit een cluster van hoogleraren die een gezamenlijke visie hebben ontwikkeld en die complementair aan elkaar werken. Vanuit die visie kun je je beter naar buiten toe
positioneren, samen kiezen voor onderzoeksmodellen en dure apparatuur delen. Met clustering kun je elkaar bovendien
verantwoordelijk houden voor de financiën en elkaar helpen

in het onderwijs en onderzoek. Kortom: ik wil visie en leiderschap van de hoogleraren ook gebruiken om effectiever te
werken binnen het departement.’
Dat is volgens Van den Elzen nodig om het financiële resultaat van zijn kenniseenheid te verbeteren. Die sloot 2007 af
met een kleiner verlies dan het jaar daarvoor. ‘Maar het is zeker nog niet goed genoeg. Samen met de hoogleraren en leiders van de business units moeten we het financiële resultaat structureel beter onder controle brengen.’ Van den Elzen
heeft met alle leerstoelgroepen afgesproken dat ze in 2009
boven de nul eindigen, en met de business units dat ze in dat
jaar winst maken. ‘Jammer genoeg zijn we 2008 niet goed begonnen. We zullen er hard aan moeten trekken om dat recht
te zetten’. Zijn remedie: eigen verantwoordelijkheid, meer en
winstgevender samenwerken met het bedrijfsleven, een betere mix van subsidiefondsen en beter onderhandelen.
Vaak draaien onderzoekers in zijn kenniseenheid nu projecten die niet volledig kostendekkend zijn, stelt Van den Elzen.
Hij doelt op onderzoekssubsidies van NWO, de EU en soms
collectebusfondsen. ‘NWO is een uiterst belangrijke speler,
maar samenwerking met bedrijven via Senter Novem kan het
totale rendement van een leerstoelgroep sterk opkrikken.
Voor toegepast onderzoek hebben we de neiging om eerst
met subsidiegevers te gaan praten, in plaats van met bedrijven. Als je eerst toezeggingen krijgt van bedrijven voor het
programma en daarna subsidie zoekt – er zijn heel veel subsidiebronnen – dan zijn je kosten wel volledig gedekt. Dus denk
bij toegepast onderzoek niet dat de EU je klant is, want dan
heb je nog steeds een tekort. Ik wil op dit punt de acquisitie
van onderzoek verbeteren. Wij moeten er beter van worden,
zodat we kunnen investeren en onze positie in Europa versterken.’
ONDERWIJSAANBOD
Bij versterking van de marktpositie denkt Van den Elzen ook
aan het onderwijs. Hij wil de drie thema’s binnen zijn domein
terugzien in het onderwijsaanbod, zodat er naast Voedingswetenschappen studies komen op het gebied van duurzame
voedselketens en biobased economy. ‘Met dit aanbod verwacht ik een verdere groei van het aantal studenten, waarbij
we de werving sterker op andere Europese landen kunnen
richten.’
Ook de onderzoekschool VLAG moet in zijn filosofie aansluiten bij de drie hoofdthema’s van AFSG. Nu staat VLAG voor
Voeding, Levensmiddelen- en Agrotechnologie en Gezondheid. ‘Ik vind dat alle drie de thema’s in de onderzoekschool
aan bod moeten komen, dus ook biobased economy.’
Om de samenwerking verder te bevorderen werkt AFSG ook
aan de realisatie van één onderkomen voor de gehele kenniseenheid, de zogenoemde unilocatie op Wageningen Campus.
‘Daar werken we nu samen aan met de raad van bestuur. In
de begroting van 2008 wordt een deel van de gebouwen op
De Dreijen versneld afgeschreven. Dat geeft aan dat de raad
van bestuur voorbereidingen treft voor de unilocatie. Zonder
garanties te geven, want medebepalend is dat wij goed blijven
presteren. En de hoogleraren op de Dreijen willen nu bijdragen aan de kosten voor versnelde huisvesting op de campus.
Dat tekent een groeiende wil om samen te werken.’ <
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IN BEELD
OUDE JUWEELTJES/ foto’s GUY ACKERMANS
In de Speciale Collectie van de bibliotheek van
Wageningen UR is een bijzondere aquarel met vlinders
opgedoken (zie voorpagina) van Pieter Withoos (16541693). De kunstenaar is vooral bekend als maker van
twee schilderijen van de witte dodo. Zijn afbeeldingen
van vogels en insecten waren in de Gouden Eeuw zeer

geliefd. De vlindertekening is onderdeel van het
‘Konstboeck’ van Simon Schynvoet, een verzameling
aquarellen en gouaches uit de periode 1690-1750.
Hierin zit ook een aantal tekeningen van Withoos’ iets
minder bekende zus Alida (zie www.library.wur.nl/alida).
Conservator Liesbeth Missel ontdekte de nieuwe

O

U

T
Withoos bij de inrichting van een tentoonstelling die nog
te zien is in de leeszaal van de Forumbibliotheek. De
speciale collectie bevat naast botanische tekeningen,
wandplaten en boeken, ook achtduizend bodemkaarten
en 90 duizend luchtfoto’s die de Britse luchtmacht in de
Tweede Wereldoorlog van Nederland maakte. / GvM
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
TE WATER VOOR DE HELDEN VAN ARGO
Anderhalf keer heeft Argo de oude vier gewonnen,
het hoofdnummer op de Varsity. In 1960 moet de
Wageningse studentenroeivereniging de overwinning
nog delen met Njord uit Leiden. Een jaar later zegeviert
Argo als ‘gevaarlijke outsider’ met drie lengtes verschil,
en gaan op Ceres de ramen en deuren eruit.
Samen met stuurman Nanne van der
Zijpp trainen vier ervaren roeiers in 1961
hard voor de Varsity: Olympisch roeier Arnold Wientjes (Rome, 1960), derdejaars
roeier Pieter Olieman, en twee heren die
maar niet afstuderen: Hans van Binsbergen en Karel Westerling. De laatste wordt
ingeschreven onder de naam Opheusden
Sepheer – naar het nabijgelegen pontje.
Zijn ouders mogen niet weten dat hij roeit.
En ondanks vele berichten over de wedstrijd in de landelijke pers, werkt de truc.
‘Mijn moeder herkende me wel op de foto
bij een stuk over de voorbereidingen’, vertelt Westerling, ‘maar ze zag mijn naam
niet en vermoedde dat het een oud plaatje was.’
De Argonauten verschijnen aan de start
van de nationale wedstrijd voor studentenroeiverenigingen met een gloednieuwe
gladde vier van het Nijmeegse Phocas.
Die is sterk genoeg voor de Italiaanse opstelling die coach Ab de Wit wil, met in het
midden twee riemen aan dezelfde kant.
Pas bij het derde startschot is het veld
goed weg. De kalmerende woorden van
de stuurman doen de ‘overgeconcentreer-

de’ Van Binsbergen weer ontspannen. ‘Ik
hoorde al snel de boot zingen en de dol
van Arnold tikken. Van de training wist ik
dat het dan goed zat.’ In een prachtig volgehouden tempo stevent Argo af op een
recordtijd. ‘Iedere keer dat Nanne omkeek werd zijn grijns groter’, aldus Van
Binsbergen.
Op vijfhonderd meter van de finish ligt de
boot met bijna drie lengtes op kop. Wageningers op de kant trekken de al kleren uit
om traditiegetrouw hun helden te gaan feliciteren. ‘Ineens moesten we laten lopen
en zag ik allemaal bekenden in het water’,
vertelt Westerling, die in trance had geroeid. De dolblije zwemmers klimmen op
de boot, maar ‘in hun enthousiasme vergeten de tientallen badgasten dat de roeiboot geen rondvaartboot is’, aldus het Polygoonjournaal. De boot zinkt, waarna de
halfontklede heren – dames bleven in die
tijd nog op de kant – de meegevaren politieboten enteren.
In Wageningen gaan de vlaggen uit, en
rinkelt de alarmbel bij Ceres, de moedervereniging van Argo. De thuisgebleven leden laten fusten bier en stapels kadetjes
aanrukken, en brengen in allerijl het meubilair, de ramen en deuren in veiligheid.
Als de feestgangers met bussen uit Jutphaas arriveren, vergapen burgers zich op
de stoep aan die rare studenten. Na een
diner met de Ceressenaat op de Wageningse berg, worden de roeiers in de over-

Supporters feliciteren de roeiers van Argo na winst op de Varsity in 1961. / foto Argo
volle sociëteit op wankele tafels getrokken voor de huldiging. De burgemeester
belooft Argo een roeibaan – een baan die
er nooit zal komen.
Het feest loopt uit op een chaos. Er breekt
een brandje uit in het oude koetshuis en
de brandweer kan niet blussen omdat
feestgangers de brandweerslangen doorsnijden. In de vlammen gaat ook een koets
verloren. Van Binsbergen ontwaakt de volgende ochtend in de sociëteit. Boekenkasten zijn omgetrokken en schoonmaaksters schrobben de modder van de vloer.

Het Argobestuur krijgt van de gemeente
groene vestjes, met de belofte dat er nieuwe volgen als de Varstiy weer wordt gewonnen. De bestuurders dragen de vestjes
echter nog steeds. De beschadigde boot
moet Argo van Phocas overnemen. Na reparatie doet hij nog enige jaren dienst, en
hij eindigt als trofee in de kroegzaal.
Op 6 april is het weer Varsity, op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. Argo heeft
de kroegjool op Ceres al gepland. / Yvonne de Hilster

WERKPLEK
MIRJAM VAN GALEN

‘HIER ZIJN GEEN MENSEN DIE ZEUREN’
‘In principe is de winkel continu open. Met
mooi weer ga ik soms wel even een frisse
neus halen, als het rustig is. Anders is het
wel een heel lange dag’, vertelt Mirjam
van Galen. Vier dagen in de week runt zij
van half negen tot vier uur kantoorboekhandel Klompé en Rupp in Van Hall Larenstein in Velp. Eten doet ze achter de balie.
‘Dat kan lastig zijn. Er komt altijd wel iets
tussen waardoor je een hele snee brood
net niet weg krijgt.’
Mirjam verkoopt alle mogelijke kantoorartikelen. Er is een uitgebreid assortiment
aan kaarten, en de dictaten kunnen
studenten hier krijgen. Ook staan er toiletartikelen op de schappen. Nu er op de
toiletten geen automaten meer hangen,
verkoopt ze regelmatig tampons. Tandpasta en deodorant gaan voornamelijk
tijdens de introductieweek over de
toonbank. Het begin van het schooljaar
vindt Mirjam het leukst. ‘Dan is het

bomvol en werken we met z’n tweeën.’
De winkel oogt als een gebouwtje binnen
het hogeschoolgebouw. Soms weet Mirjam echt niet wat voor een weer het buiten is. Het eerste wat ze iedere ochtend
bij binnenkomst doet, is de radio aanzetten. Sinds kort kan Mirjam met haar nieuwe radio in de winkel Radio 538 ontvangen.
Een leuke, gezellige baan zonder stress
noemt Mirjam haar werk. ‘Ik heb meer
met de hogeschool dan met kantoor. De
sfeer is hier wel relaxed met de jongens,
en tegenwoordig ook steeds meer meiden. In het begin werkte ik ook een paar
dagen op de heao, dat is toch anders.
Daar zie je echt dat yuppengedrag. Als
mensen even moeten wachten, maken ze
gelijk een hoop heisa. Hier is de mentaliteit veel gemoedelijker. Er zijn bijna geen
mensen die zeuren.’ / Alexandra Branderhorst
foto Jurjen Bersee
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Bij het transport van dieren en in slachterijen gaat nogal wat mis,
constateerde een medewerker van de Voedsel en Waren Autoriteit
in een conceptrapport. Staatsraad Rein Jan Hoekstra onderzocht
voor landbouwminister Gerda Verburg de bevindingen en
concludeert dat het VWA-rapport een herkenbaar beeld schetst.

IS ER ZOVEEL MIS BIJ HET VEETRANSPORT?
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door JAN BRAAKMAN
‘Er worden grote
veterinaire risico’s
gelopen’
Anoniem intern conceptrapport van de
Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) over
toezicht en controle
‘Gebrek aan kwalitatief en kwantitatief
toezicht door de VWA en verminderde bereidheid tot naleving van regelgeving door

het bedrijfsleven leiden tot niet-regelconform gedrag bij deze laatste groep. Het gevolg hiervan is niet alleen dat de vrijwaringsgaranties die afgegeven moeten worden aan bestemmingslanden bij export
niet aan de vastgestelde eisen voldoen,
maar ook dat er grote veterinaire risico’s
gelopen worden.’

‘We weten weinig
van het transport
en dat is zorgelijk’

Dr. Bert Lambooij, onderzoeker bij de
divisie Veehouderij van de Animal
Sciences Group, gespecialiseerd in
diervriendelijke slachtmethoden
‘Wat me in deze discussie nog het meest
verbaast is dat we zo weinig weten van

wat er mis is. Dat betekent dat er in feite
weinig wordt gecontroleerd. We moeten
ons vooral verlaten op wat de sector zegt.
En dat geldt niet alleen voor Nederland,
maar ook voor andere landen in Europa.
Een paar weken geleden hebben we een
workshop gehouden en daarbij bleek
weer eens hoe weinig we eigenlijk weten
van het transport. En dus kunnen we ook
niet zeggen of de situaties die nu beschreven worden incidenten zijn, of dat ze
structureel voorkomen. Eigenlijk is dat feit
alleen al vrij zorgelijk.’

‘Slachterijen kunnen
niets met anonieme
aantijgingen’

Prof. Bert Urlings, bijzonder hoogleraar
Ketengestuurde dierlijke productie en
directeur kwaliteit van Vion Foodgroup
‘Op basis van mijn wetenschap van Vion
weet ik dat er geen sprake is van wantoestanden in de slachterij of bij het diertransport. Is Vion dan feilloos? Nee, zeker
niet. Maar een slachterij kan niets met
anonieme meldingen over misstanden.
Als we weten wat zich wanneer en waar
heeft afgespeeld, kunnen we daar een
vervolg aan geven. In onze ogen is er geen
sprake van tekortschietende kwaliteit van
het overheidstoezicht in de slachterijen
en de vleesverwerkende bedrijven.

In de nieuwe wetgeving ligt vast dat het
bedrijfsleven zelf verantwoordelijk is voor
voedselveiligheid. De rol van de overheid
daarbij is veranderd van controle naar
toezicht. De overheid moet dat toezicht zó
uitvoeren dat daar waar een bedrijfseigen
kwaliteitsysteem tekortschiet, producten
niet op de markt kunnen worden afgezet.
De keuringsassistenten krijgen een gedegen praktische en theoretische opleiding,
voordat ze onder toezicht van de VWA aan
de slag gaan. Daarbij komt dat we overspoeld worden met audits van klanten,
die kijken of wij ons aan hun eisen houden. Er zijn elke dag honderdmiljoen mensen die Vionproducten consumeren. Dat
betekent dat we een reputatie hoog te
houden hebben. Het laatste wat we willen
is dat de indruk bestaat dat we de grenzen opzoeken van wat mogelijk is.’

‘De omvang van de
problematiek is
niet vast te stellen’

Mr. Rein Jan Hoekstra, onderzocht de
aantijgingen over gebrekkig toezicht door
de VWA op diertransport en slachterijen
‘Het beeld dat het conceptrapport geeft
van de praktijk bij het VWA-toezicht op le-

vend vee en levende producten acht ik,
mede op basis van de in het kader van dit
onderzoek gevoerde gesprekken, herkenbaar. Daarbij plaats ik echter de kanttekening dat de feitelijke omvang van de gesignaleerde problematiek niet is vastgesteld en dat deze op basis van de beschikbare gegevens ook niet is vast te stellen.’

‘Zet transportwagens na
een overtreding drie
weken aan de kant’

Frank Dales, algemeen directeur van de
Dierenbescherming
‘Door de jaren heen heeft de Dierenbescherming heel wat wantoestanden in het
veetransport blootgelegd. Volgens ons
gaat het hier om een structureel probleem, volgens het bedrijfsleven om incidenten. Hoekstra constateert dat het
beeld in het conceptrapport herkenbaar
is. Volgens ons gaat het om zeer ernstige

problemen en het is noodzakelijk daar beter op te letten. De kwaliteitssystemen voor
het veetransport zijn nog altijd volstrekt onvoldoende. De minister kan dan ook niet
anders dan elk transport te controleren. Wij
zien dat er een kwaliteitssysteem is voor
het veetransport, maar controle en sanctionering stellen nog steeds veel te weinig
voor. We kunnen private kwaliteitssystemen niet overlaten aan een enkele bedrijfstak. De hele keten, van boer tot supermarkt, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. En als er sprake is van overtredingen
bij transporten moeten transportwagens
drie weken van transport worden uitgesloten, net als in Groot-Brittannië.’

‘Economisch gezien heb
je geen baat bij dieren
met mankementen’

Ir. Willy Baltussen, onderzoeker LEI
‘Je moet je eerst afvragen wat misstanden precies zijn. Is er sprake van systematische misstanden of hebben we het over
incidenten? In elke economische sector,
dus ook in deze, komen incidenten voor.
In de varkenshouderij is sprake van kleine
marges. Dat betekent dat bedrijven proberen zo efficiënt mogelijk te werken en
er het maximale uit te halen. Aan de andere kant is er steeds meer aandacht

voor kwaliteit, waardoor dit soort incidenten meer boven water komen.
Er is een zekere balans tussen enerzijds efficiënt werken en anderzijds de beste kwaliteit halen. Economisch gezien heb je geen
baat bij dieren met mankementen, omdat
je daarmee minder kwaliteit levert. Iedereen heeft belang bij gezonde dieren. Als
het gaat om slachtmethodes, dan hebben
we te maken met overheidseisen die voorschrijven hoe dat moet gebeuren. Er wordt
veel onderzoek gedaan naar methoden om
dieren te doden. Daar komt meer bij kijken
dan alleen diervriendelijkheid, want je
moet bijvoorbeeld ook rekening houden
met de effecten van de gebruikte methode
op de voedselveiligheid.’
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‘Mensen zijn niet
alleen uit op hun
eigen gewin’

DE DREIJEN

GELD GEVEN
MAAKT GELUKKIG
Dikke kans dat u deze periode wat
gelukkiger bent dan anders. Als de
theorie klopt die Canadese psychologen
op 21 maart in Science publiceren, dan
komt dat misschien niet door het
naderende voorjaar, maar door de
belastingpapieren die u zojuist heeft
ingevuld. Want geld weggeven, zeggen
de Canadezen, maakt gelukkiger dan
geld ontvangen. Onzin natuurlijk. Toch?
Prof. Gerrit Antonides, leerstoelgroep
Economie van consumenten en huishoudens:
‘Nee hoor. De economie gaat weliswaar
uit van een berekenende mens die altijd
uit is op winstmaximalisatie, maar mensen zijn ook altruïstisch. Dat is in legio experimenten aangetoond. De Canadezen
beschrijven in Science bijvoorbeeld een
experiment waarin studenten twintig dollar krijgen en een opdracht. De ene groep
moet dat bedrag aan zichzelf besteden,
de andere moet het weggeven. Als de onderzoekers vervolgens meten hoe gelukkig de studenten zijn, dan blijkt dat het
weggeven van twintig dollar gelukkiger
maakt dan het geld zelf uitgeven.
Geld weggeven veroorzaakt een warm
glow, zeggen psychologen. Dat strekt zich
ook uit tot het betalen van belastingen,
blijkt uit een al wat ouder experiment van
James Andreoni. Daarin konden mensen
geld inleggen in een publiek fonds, waar
ze vervolgens weer publieke goederen
voor terugkrijgen, zoals belastingbetalers
in ruil voor hun belastinggeld straatverlichting en politie krijgen. Hoe meer ‘belasting’ Andreoni’s proefpersonen betaalden, des te gelukkiger waren ze.
Altruïsme en billijkheid zijn kennelijk aangeboren. Mensen zijn niet alleen uit op
hun eigen gewin. Waren ze dat wel, dan
kon je niet verklaren waarom mensen zoveel geld en arbeid investeren in huishoudens en gezinnen. Dat kun je alleen verklaren als je aanneemt dat mensen het
belangrijk vinden om iets voor anderen te
doen.
Desondanks kom je die altruïstische eigenschappen van de mens weinig tegen
in de economische wetenschap. Sterker
nog, als je veel met economie bezig bent,
word je zelf ook wat minder altruïstisch.
Dat hebben studies ook aangetoond.
Studenten psychologie zijn bijvoorbeeld
altruïstischer dan economiestudenten die
vakken speltheorie hebben gevolgd.
Dat je zo weinig van die altruïstische
mens tegenkomt in de economische theorie
komt denk ik omdat zelfzuchtigheid voor wetenschappers zo makkelijk is. Het is niet zo
moeilijk om modellen en formules te maken
die uitgaan van een egoïstische mens, die
streeft naar een maximale bevrediging van
zijn behoeften. Maar het is verdraaid moeilijk om modellen en formules te maken die
het gedrag van altruïstische individuen beschrijven.’ / Willem Koert

Platform De Dreijen vraagt de gemeente
en Wageningen UR om zorgvuldig om te
gaan met het arboretum en de omliggende gebouwen. De gemeente zou moeten
komen met een goed stedenbouwkundig
plan, Wageningen UR wordt gevraagd aan
de uitvoering daarvan mee te werken.
Onder de initiatiefnemers voor het platform heeft Wageningen UR geen goede
naam. En dat is te begrijpen. Toen Bosbouw het landgoed Hinkeloord verliet
heeft de universiteit zich nauwelijks bekommerd over het lot van het gebied. Een
goede opbrengst voor de grond leek het
enige dat telde. En op bijeenkomsten
waar gesproken werd over de toekomst

van bijvoorbeeld de Dreijen, was Wageningen UR zelden vertegenwoordigd.
Daar lijkt nu terecht verandering in te zijn
gekomen. Wageningen UR gaat een stedenbouwkundig bureau inschakelen om
de cultuurhistorische waarden van het gebied in kaart te brengen, en zegt de gemeente diverse keren te hebben uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst
van het terrein.
Dat de raad van bestuur scherp let op de
financiële aspecten van de verkoop is te
begrijpen. Wageningen UR is geen architectuurmuseum. Het krijgt zijn geld voor
onderwijs en onderzoek. Maar daarmee
is niet gezegd dat het dan helemaal niet

meer uitmaakt wat er met verlaten terreinen gebeurt.
Veel universiteiten schermen met hun rijke historie bij de werving van nieuwe studenten. Ook Wageningen vierde onlangs
trots haar verjaardag. De helft van studerend Wageningen slaapt sindsdien in een
T-shirt dat trots meldt dat de universiteit
al negentig jaar bestaat.
Voor een student in 2030 zou het mooi
zijn om nog iets te kunnen zien van de
wortels van zijn universiteit. Wageningen
UR heeft er daarom belang bij dat de historie van de universiteit zichtbaar blijft in
de stad Wageningen. / Korné Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
HAAGSE JUNGLE
Vorige week moest ik in Den Haag, op een
idyllisch groene locatie, een cursus verzorgen. Groene kennis delen met Haagse
humor gaf een verrassende uitkomst. ’s
Avonds aan het eind nog even samen opruimen. Dan de tas pakken, mappen mee,
tot de volgende keer. Voordat ik weg reed
nog een belletje naar mijn vrouw om het
verwachte tijdstip van aankomst door te
geven. Nog wat gezellige ditjes en datjes
uitgewisseld terwijl ondertussen de laatste cursisten in de achteruitkijkspiegel als
donkere schimmen verdwenen. ‘Tot over
een uurtje.’ Ik startte de auto en wilde het
terrein afrijden. En groot dicht hek met
een prominent hangslot maakte dit onmogelijk. Opgesloten.

Het was erg donker, het begon te regenen
en honden (of wolven?) huilden onheilspellend. De veilige wereld achter het hek
en ik vannacht zonder elkaar? Overleven
in de Haagse jungle? Of ontsnappen als
een echte Rambo: het hek aan flarden rijden en uit wraak Den Haag erbij?
Een blik op mijn fraai gelakte Opeltje en
de tegenstander, een stoere stalen Heras,
deed mij besluiten te kiezen voor.een defensieve variant: mijn vrouw.bellen..‘Hoi
lief, met mij weer.’ Ik legde mijn hachelijke
situatie uit. Dit sloeg bij het inmiddels sluimerende thuisfront in als een bom. ‘Dit
meen je niet hè. Ongelofelijke oen! Dit is
weer zo typisch jij hè.’ ‘Ja, maar ik kan er
echt niets aan doen.’ ‘Ze hebben ‘m opge-

sloten’, hoorde ik op de achtergrond iemand dramatisch roepen.
Ik kreeg wat telefoonnummers. Gemeente? Mis. Wijkpolitie? Mis. Mijn collega?
Raak! Kon hij de cursist met de sleutel bereiken? Hij ging het proberen. Na de laatste spannende uren in de Haagse jungle
kwam de verlossing, met excuses aan de
cursusleider. Nog nooit meegemaakt.
De volgende dag op mijn werk lag er een
berichtje van mijn reddende collega.
‘Gaat het weer een beetje?’ Nou, een
minipiepklein beetje gaat het wel weer,
dankjewel. Engelen bestaan. Het zijn je
collega’s. / Marco Hoffman
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‘Bacteria in ticks
vary, depending
on the woods the
ticks live in’

CHROMATOGRAPH
SUBSIDY
Plant scientist Harro Bouwmeester has
received 280 thousand euros from the
research funding body NWO. He will use this
to buy extremely sensitive measuring equipment, capable of measuring low concentrations of signal substances in plants.
Bouwmeester received a Vici grant in 2006
for his research on parasitic plants such as
Striga, a plant family that causes
widespread damage in agriculture in Africa.
Striga locates suitable host plants by picking
up chemical signals exuded by plants to
attract useful fungi. Bouwmeester intends
to use the Triple Quad LC mass spectrometer to find the substances used as lures.
The researcher expects that others will also
make use of the new measuring method, for
example for plant hormones and
substances in sponges. / KV

RISKY TICKS IN EDE WOODS
Whereabouts in the Netherlands you get
bitten by a tick can make a difference.
The chance of developing Lyme disease
is greatest if it’s a tick from the woods in
Ede starts sucking your blood. according
to a Wageningen study. Researchers
from Plant Research International and
the Entomology group have determined
the bacteria population of Dutch ticks.

bacteria in ticks from woods near
Amsterdam, Veldhoven in the south and
Ede. First they determined what strains of
Borrelia bacteria were present. The ticks
from Ede had the highest numbers of
Borrelia bacteria. However, the bacteria
are so widespread that the differences
between the ticks were not statistically
significant.

‘When ticks bite they can transfer Borrelia
bacteria which cause Lyme disease,’ says
Dr Leo van Overbeek. ‘We don’t know for
sure where the bacteria come from. But
ticks probably pick them up when they
suck the blood of small mammals or birds,
which are a reservoir of Borrelia in the wild.’

When they screened the whole bacteria
population in the ticks, the researchers
found even more potential pathogens.
Ticks from near Amsterdam had more
Rickettsia australis, a pathogen that can
cause high fever. Another risky bacteria
found in the ticks from Ede was
Neoehrlichia mikurensis, a pathogen that
was only discovered a few years ago and
about which little is yet known.

Van Overbeek and his colleagues used
molecular techniques to examine the

‘What is striking is that the bacteria
population in the ticks varies so much
depending on which woods they come
from,’ says Van Overbeek. ‘Perhaps it’s
because different kinds of animals live in
different woods, as a result of which the
bacteria population in ticks varies.’
According to Van Overbeek this could
open up possibilities. ‘Maybe there are
‘friendly’ bacteria that can fight the
Borrelia bacteria, like beneficial bacteria
in healthy desserts can reduce harmful
bacteria in the human gut. If we find the
right bacteria maybe we can introduce
measures that will make the woods in
Holland safer.’
The Wageningen research will be
published soon in FEMS Microbiology
Ecology. / WK

WHAT’S ON
Thursday 3 April
20.30 / Die Fälscher, Austrian Oscar winner
2008, at Movie W.
23.00 / Dance for Charity at Unitas. Benefit
for Kadambari College in Nepal.
Friday 4 April
20.15 / Wageningen Symphony Orchestra
and HAK choir perform Mozart’s Requiem in
Bergstraat church.
21.00 / Jazz in the Down Under Bar, WICC.
24.00 / Tropical night at International Club.
Saturday 5 April
14.00 / Blues café in Café XL.
22.30 / 1001 nights swing party, Gay Group
in De Wilde Wereld.
23.00 / Unitek at Unitas.
24.00 / Tequila spring party at International
Club.
Sunday 6 April
14.00 / Chill Out in Villa Bloem.
Monday 7 April
20.00 / Van Dingstee Quartet plays
Prokofiev and Schubert in Aula.
20.30 / Film and discussion on food
production, LA13.
Tuesday 8 April
20.00 / Should we still believe in development? Lecture and discussion at LA13.
20.00 / Murphy’s Quiz Night in café Tuck.
20.30 / Science of sleep, film at Unitas.
22.00 / Party in De Bunker flat pub.
Wednesday 9 April
21.30 / Après Ski Party in Woeste Hoeve flat
pub.
Thursday 10 April
20.00 / Consciousness, language and
intuition: lecture and discussion at LA13.
20.30 / Blindsight, Movie W.
21.00 / Wine evening at International Club.
22.00 / Open party at KSV.
23.00 / Spring party at Unitas.

Wildebeest grazing on the savanna in Tanzania. / photo Steve Barrett

WILDEBEEST THREATENED BY LOSS OF TREES
The current decline in numbers of large
trees in African savannas has consequences for large herbivores due to changes in
forage quality. Researchers of
Wageningen University published this
discovery in the March edition of the
journal Oecologia.

He learned that grasses growing under
trees were of a much higher forage quality
than grasses from the open field. The
grasses beneath the acacias had higher
protein and lower fibre concentrations.
With fewer trees growing in the field,
herbivores only have low quality food.

Cover of large trees in African savannas
is rapidly declining due to elephant
pressure, frequent fires and charcoal
production. Dr Fulco Ludwig of the department of Environmental Sciences studied
the impact of large savanna trees on
forage quality for wildebeest by collecting
samples of dominant grass species in
open grassland and under and around
large Acacia tortilis trees, in Tarangire
National Park, Northern Tanzania.

Ludwig writes that his analysis of the data
indicated that large savanna trees could
be essential for the survival of wildebeest,
the dominant herbivore in Tarangire. ‘Due
to the high fibre content and low nutrient
and protein concentrations of grasses
from the open field, maximum fibre intake
is reached before nutrient requirements
are satisfied.’ A combination of foraging
from open grassland with either forage
from under or around tree canopies is

therefore essential for satisfying all requirements.
Forage quality does not decline
immediately after trees die: grass quality
was also higher around dead trees than in
the open field. This explains why negative
effects of reduced tree numbers initially
go unnoticed. ‘The results suggest that
continued destruction of large trees could
affect future numbers of large herbivores
in African savannas and better protection
of large trees is probably necessary to
sustain high animal densities in these
ecosystems,’ Ludwig and his co-authors
conclude. / LH
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SNAPPED
WHO?
Claudia T. (left) and Claudia S., first-year
Animal Management students from
Germany, working on a technical report in
the VHL Leeuwarden library.

WHERE TO?
‘To the Black Forest in Germany. We want
to reintroduce the lynx there; you know the
big wild forest cat. We’re trying to figure
out how many to release.’

BUSY?
‘We’re preparing a study trip for the
module Balancing People, Planet,
Profit.’

WHAT ABOUT THE TOURISTS?
‘There’s no need to be afraid, lynxes are
pretty harmless. They are more likely to be
scared by the tourists.’ / WB

ELLEN MARKS NEW DIRECTOR OF VHL

n

a

Ellen Marks is the new general director of
Van Hall Larenstein (VHL). Currently
director of Hogeschool InHolland, she will
take up the new position on 1 June. Her
appointment was made public on
Thursday 27 March as she toured the
three VHL locations.
During the presentation in the VHL
meeting room in Forum, rector Martin
Kropff said that Marks had been selected
by a weighty committee, which also
included the VHL representative advisory
council. According to the rector, the recent
talks on the work floor have led to conciliation between the Wageningen UR
executive board and the staff of VHL. ‘We
are now going to tackle the points for
improvement that emerged from the
talks.’
After completing secondary school, Marks
worked in the private sector, from 1991 at
management level. After a decade she
had had enough of ‘bosses breathing
down your neck about win-win situations
and targets’, and in 2002 she stepped
over to professional education, becoming
education manager at the InHolland
University of Applied Sciences. She has
been director of the School of Economics
Alkmaar/Zaanstad since 2005.
Marks: ‘I’ve noticed that lecturers have to
operate in various roles, and that can be
tough. This is certainly the case with the
introduction of competence-oriented
education, which also requires a lot of
input from the students. Students must
leave with a rucksack full of skills and
knowledge.’
A point that still requires attention is the
knowledge component of competenceoriented education. Ensuring that daily
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TEMPORARY LUNCH
STOP AT UNITAS
Unitas youth club will not be serving lunch in
the next few weeks because of problems
with the new kitchen equipment.
Unitas has been doing renovation work for a
few months. After the mensa was closed at
the end of last year, the dining room was
fitted with a new bar and a kitchen. The old
kitchen is being converted so that it can be
rented out. However, problems with new
equipment mean that Unitas cannot serve
decent warm food. ‘Lunch was going really
well, but people don’t come if there are only
cold things on offer,’ says board member
Arda Beckers. ‘That’s why we decided to
stop serving lunch temporarily.’ A great
shame, in her eyes, as about sixty people
come for lunch every day. ‘We hope the
problems will have been solved in a couple
of weeks. And then there’ll be a grand
reopening.’ / YdH

Martin Jansen (left), Ellen Marks the new director of VHL, and Martin Kropff at the hogeschool in Wageningen. / photo MW
teaching runs smoothly is also a priority
for Marks, such as timetables that work.
In addition she is in favour of interaction
and transparency, and believes in working
in an atmosphere of openness, with an
element of humour. ‘I am goal and result
oriented, but it has to be done in a
workable way, not forgetting the human
side, content and quality. And goals must
be realistic.’

Marks has decided not to base herself in
one location, but will divide her time and
attention over the three VHL locations.
She also wants to extend cooperation
with the university, in particular in the
research field where she plans to
accentuate the VHL curriculum. Kropff
also mentioned that it was an advantage
that Marks has a network in the west of
the country, now that VHL has turned its

attention in that direction. Marks said she
is looking forward to the task of steering
VHL through the mergers within the
hogescholen and with Wageningen UR.
‘It’s a challenge and that’s one of the
reasons I want to tackle this.’ / ABr

‘FEW LABORATORY RESEARCHERS TAKE
DEVELOPING COUNTRIES INTO ACCOUNT’
Two PhD students who visited the
international potato research institute
CIP in Peru last year heard complaints
about Wageningen. The Peruvian
researchers would really like to use
information on potato genes from
Wageningen, but often are not allowed to
because it has been patented by
Wageningen UR.

the Centre for Genetic Resources, the
Netherlands, will chair a symposium on the
Peruvian question. He was interviewed
about this for a Dutch radio programme
on Tuesday 1 April. It is almost impossible
to avoid applying for patents, he stated.
Not only companies, but also many public
research funding bodies set this as a
condition for funding.

It’s a thorny question for Wageningen UR.
According to its motto it works towards
quality of life, also for poor potato farmers
in Peru, but it’s also interested in working
with the private sector, which wants to be
sure that it can earn money from the
results of the research it has funded.

Some researchers draw up contracts
stipulating that the results of their
research may be patented, but that
researchers in developing countries can
have free access to them as well. But not
everyone does this according to
Louwaars. ‘Many laboratory workers don’t
automatically think about developing
countries.’

On Friday 11 April, Dr Niels Louwaars of

Louwaars claims that in principle there
should be no objections to making intellectual property available for
development purposes. ‘The real poor in
the world do not represent a market for
the big potato companies: there’s no
money to be made from them. The
companies shouldn’t have a problem with
that. The question is, though, how you
decide who the poor are, and how you
establish that in a legal text.’ Louwaars
hopes to formulate a suitable document
during the symposium. / KV
More information on the symposium
Reconsidering Intellectual Property
Policies in Public Research: www.societygenomics.nl
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In België woedt een ‘kleine witlofoorlog’,
zo meldt Het Nieuwsblad. De gemeente
Kampenhout is er over gevallen dat Asse
in het fotoboek van de provincie VlaamsBrabant wordt aangeprezen als ‘witlofgemeente bij uitstek’. Volgens de burgemeester van Kampenhout is ‘witlof óns
uithangbord. Vroeger teelde iedereen,
behalve de pastoor, hier witlof’. De specialiteit van Asse is volgens hem hop. Hij
moet het helemaal verschrikkelijk vinden
dat wij hier spreken van Brussels lof.

De beroemdste Wageninger ooit is de oudtekenaar van de Rijkslandbouwschool en
politiek cartoonist Louis Raemaekers
(1869-1956). Deze boodschap bracht oudmedewerker dr. L. Bos deze week in een
lezing voor 55-plussers. Hij belde ons met
het verzoek ‘de meest visionaire cartoon
van Raemaekers’ af te drukken. Daarop
staat professor Adolf Mayer als Goethe's
Faust. Bos: ‘De complete ontwikkeling van
de levenswetenschappen wordt in deze
cartoon voorzien’. Oordeel zelf.
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INTERVIEW
Het heeft even geduurd voordat ze instemde
met dit gesprek, maar hier is dan toch het langverwachte interview met Iris Roskam Abbink, columnist en journalist.
Iris: Waarom besloot je nu wél mee te werken?
Iris: ‘Kijk, dat ik zo nu en dan in een blad schrijf,
wil nog niet zeggen dat ik mijn privéleven te
grabbel wil gooien. In mijn columns lijkt het misschien of ik heel persoonlijk ben, maar dat is
een illusie. Toch denken mensen te weten wat
voor een soort persoon ik ben. Op feestjes komen er steeds vaker wildvreemde mensen naar
me toe om te vertellen dat ik toch echt wel niet
zó of zó moet zijn. Daar kreeg ik last van, en dus
besloot ik dat een interview wel op zijn plaats is.’
Iris: Maar die mensen die boos naar je toe komen op feestjes zijn toch vooral kwaad over je
journalistieke stukken en niet over je columns?
Iris: ‘Hè, hoe weet jij dat nou weer?’
Iris: Ik heb zo m’n bronnen. Bovendien kon ik
dat wel raden, je bent een waardeloze journalist.
Iris: ‘Nou, dit gaat echt te ver hoor. Stop dit interview!’
Iris: Nee, je hebt hiermee ingestemd en dus
gaan we verder. Had je relatie met Arnon Grunberg hier iets mee te maken?
Iris: ‘Over waardeloze journalisten gesproken, ik
zie dat je mijn naam verkeerd hebt gespeld in de
intro.’
Iris: Alsof dat voor jou onbekend terrein is. Ik
doel hier op een reportage over sinterklaas in
een studentenhuis. Je had alle namen verkeerd.
Niet eens alleen de spelling, gewoon helemaal
verkeerd.
Iris plukt aan haar nagels. ‘Ik denk dat ik daar
genoeg voor gestraft ben.’
Iris: Hoe dan? Is Arnon daarom bij je weggegaan?
Iris steekt een sigaret op en neemt een slok
wodka. ‘Arnon en ik zijn nog steeds goede vrienden.’
Iris: Het gerucht gaat dat je op het laatste boekenbal samen met A.F. Th. flessen rode wijn tegen Arnons hoofd probeerde te gooien.
Iris: ‘Dat had niets met mijn ex te maken. Rode
wijn hoort nu eenmaal bij onze joods-christelijke
traditie. Het was bijna Pasen en dus leek het
A.F.Th. en mij een goed idee om de wijn wat
meer onder de aandacht te brengen. Dat Arnon
een beetje in de weg stond, was stom toeval.’
Iris: Ik quote hier een van je docenten: Iris, jij
bent geen sociaalwetenschappelijk onderzoek
aan het doen, jij schrijft een roman.
Iris: ‘Wat wil je daarmee zeggen?’
Iris: Dat het anderen ook opvalt dat je werkelijkheid en fictie niet uit elkaar kunt houden.
Iris: ‘TERINGTYFUSWIJF!!’
Iris: Dit interview is trouwens gejat van Beau van
Erven Dorens. Zou dit kunnen betekenen dat je
ook een waardeloze columnist bent?
Iris maakt een grommend geluid. ‘Dit gesprek is
klaar nu. Mag ik die wodka houden?’
Iris: Zo kennen we je weer. / Iris Roscam Abbing

Leden van studentenvereniging Quercus nemen een bad in de op hout gestookte Dutch tub voor VHL in Velp. / foto JB

BADDEREN EN GRONDBOREN OP OPEN DAG VELP
Met salsadans, alcoholvrije cocktails en
een Chinese barbecue werden bezoekers
van de open dag bij Van Hall Larenstein
in Velp op zaterdag 29 maart onderhouden. Althans, degenen die niet
meededen aan workshops als macrofauna, grondboren of de excursie ‘Hans
en Grietje en de kettingzaag’. De open
dag trok minder mensen dan vorig jaar.
In totaal werden er 735 bezoekers geteld.
Vorig jaar maart trok de open dag zo’n
achthonderd belangstellenden. Hiermee
is de doelstelling van 25 procent meer bezoekers bij open dagen door de thema-

TIJDELIJK GEEN
LUNCH OP UNITAS
Jongerenvereniging Unitas kan de komende weken geen lunch serveren. De apparatuur die is geleverd voor de nieuwe
keuken is niet de juiste of doet het niet.
Unitas is al enige maanden aan het verbouwen. Na de sluiting van de mensa,
eind vorig jaar, kreeg de mensazaal een
nieuwe bar en een keuken. De oude keuken wordt omgebouwd voor verhuur.
Door problemen met de nieuwe spullen
kan Unitas echter niet meer fatsoenlijk
warm eten serveren. ‘De lunch liep hartstikke goed, maar voor een koude lunch
komen mensen niet’, zegt bestuurslid
Arda Beckers. ‘Daarom hebben we besloten tijdelijk met de lunch op te houden.’
Erg jammer, vindt ze. Normaal gesproken
kwamen er dagelijks toch gauw zestig
mensen. ‘Maar we hopen dat het over een
paar weken is opgelost.’ / YdH

campagne ‘Het klimaat verandert. Wat
doe jij?’ in Velp niet waargemaakt.
Desondanks was het, dankzij een nieuwe
opzet, een zeer geslaagde dag volgens Lisalotte Wolters van de afdeling communicatie bij de hogeschool. ‘We hielden een
kleine bedrijvenmarkt in de aula, waardoor scholieren een beter beeld konden
krijgen van de toekomstmogelijkheden
die onze studies bieden. Vanuit de opleidingen werden er ook workshops en rondleidingen georganiseerd.’
Om het internationale karakter van de opleiding te benadrukken, verzorgden Chinese studenten een barbecue. De studen-

tenverenigingen droegen ook een steentje
bij. Met alcoholvrije cocktails gaf Arboricultura de open dag bijvoorbeeld een exotisch tintje.
Volgens Wolters lag het aantal potentiële
studenten onder de bezoekers wel weer
hoog. ‘Er werden 206 enquêtes ingevuld
door geïnteresseerden’, legt ze uit. ‘Hoewel het nog de vraag is in hoeverre bezoeken aan open dagen daadwerkelijk tot
aanmeldingen leiden.’
De open dag van de Wageningse vestiging
is op 12 april, tegelijk met de voorlichtingsdag van de universiteit. / ABr
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OV-KORTINGSKAART VOOR
AFGESTUDEERDEN
Minister Eurlings van verkeer maakt
werk van zijn voornemen om pas afgestudeerden een ov-kaart te bezorgen.
Morgen voert hij overleg met studentenorganisaties ISO en LSVb.
LSVb-voorzitter Lisa Westerveld vindt het
nog te vroeg om te zeggen wanneer de afgestudeerdenkaart er komt en hoe groot
het voordeel zal zijn. Volgens dagblad Metro zet de bond in op een kaart waarmee
afgestudeerden na een voordelige aanschaf gratis kunnen reizen, of een korting
krijgen van zestig procent, maar dat is volgens Westerveld voorbarig. ‘We moeten
onze inzet nog bepalen.’
Eurlings wil dat het aantal ov-forenzen
jaarlijks met vijf procent toeneemt. Oudstudenten zijn daarbij een belangrijke
doelgroep, omdat ze gewend zijn aan rei-

zen met het openbaar vervoer en vaak
nog geen auto hebben. Tijdens een congres van de NS afgelopen november zegde de minister al vijftien miljoen euro toe
voor het project. / HOP

PRIKBORD
prikbord@cereales.nl

Resource geeft je de ruimte voor
je mooiste foto, je eerste verhaal,
je beste cartoon
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Amerikaanse zeebiologen trainen vissen
om netten in te zwemmen als er een
toon klinkt. Het lukt hen al om zwarte
zeebaarzen naar een afgesproken plek te
laten zwemmen. In mei wordt voor het
eerst in een buitenproef geprobeerd om
de baarzen in een kooi te lokken. Als het
lukt, wordt vissen in de toekomst een
fluitje van een cent. Mensen die denken
dat vissen te dom zijn om getraind te
worden, verwijzen we graag naar
www.fish-school.com.

Groningen dreigt de ‘City of Artificial Life
Sciences’ te worden. De universiteit
introduceert een nieuw vakgebied: de
synthetische biologie. Onderzoekers
knutselen kunstmatige bacteriën en
andere biobaksels in elkaar die interessante stofjes produceren of lastige stoffen afbreken. Eén van de voorvechters
van de synthetische biologie is overigens
de Delftse hoogleraar Moleculaire
biofysica prof. Cees Dekker. Inderdaad,
die van intelligent design.

IEDERE WEEK EEN BEGRAFENIS
Het verdient goed, is zeer flexibel en
weinig werk. Zo’n twintig Wageningse
studenten hebben sinds een aantal
maanden de ideale bijbaan. Ze dragen
overledenen naar hun laatste rustplaats.
Er hing een advertentie op de kroeg, en
‘je hebt toch werk nodig’, vertelt Richard,
lid van studentenvereniging KSV St. Franciscus. ‘Het verdient goed, en het is wat
anders dan vakken vullen.’ Sinds eind vorig jaar werkt de eerstejaars student Internationale ontwikkelingsstudies samen
met een stel andere WU-studenten voor
Ferentes, een bedrijf dat dragers levert bij
begrafenissen. Het merendeel van de jongens – hun werkgever werkt alleen met
lange jongemannen – is lid van KSV. Het
uurloon ligt meestal boven de tien euro
netto per uur. ‘Goed voor de kroeg, want
we verdienen nu twee- tot driehonderd
euro per maand’, lacht Niels, ouderejaars
Geo-information Science.
Na een korte training gingen ze aan de
slag. Niels is voorman. Hij heeft contact
met de uitvaartleider en hoort waar ze
moeten zijn en hoe laat. ‘Je moet ook een
route uitstippelen, opletten op lage deurposten en te smalle paden. Maar verder is
dragen een vast ritueel, dus je kunt
steeds commando ‘één’ geven, want iedereen weet wat hij moet doen.’ Veel tijd
zit in het wachten. Dan is het betaald koffiedrinken. ‘En ik heb altijd een pak kaarten bij me om te klaverjassen’, zegt Niels.
‘Maar we spelen nooit in een kerk, dat
hoort niet.’
Vijf minuten voor aanvang van hun dienst
trekken de jongens bij een uitvaartverzorger in Wageningen hun werkkleding aan:
een zwarte pantalon en lange jas. Zwarte
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schoenen en sokken, stropdas en overhemd nemen ze zelf mee. Soms werken
ze in Wageningen, maar vaak vertrekken
ze met een busje naar plaatsen in de omgeving, zoals Ede en Veenendaal. In de
bus gaat het vaak over wat iedereen de
avond ervoor heeft gedaan.
Zeker eens per week krijgen de studenten
van de planner per sms een overzicht met
tijden waarop er klussen zijn: starttijd,
eindtijd, aantal dragers. ‘En dan reageer
je op de tijden die je kunt’, vertelt Richard.
Vorige week werkte hij drie dagen achter
elkaar. ‘Ik heb toch weinig college-uren.’
Op een begrafenis zijn voelt voor Richard
heel normaal. Alleen als er een jonge vader of moeder is gestorven staat hij daar
meer bij stil. ‘En als ik nu op tv een begrafenis zie, kijk ik altijd hoe ze lopen.’ Niels:
‘Iedereen wil het goed en netjes doen.’
De kist op hun schouders dragen vinden
de jongens zelf het mooist, onderhands
dragen het zwaarst. Verder kijken ze altijd
serieus, en doen ze alles zelfverzekerd.
Meestal gaat er wel een kleinigheidje mis,
zegt Bob, al zal het vrijwel niemand opvallen. ‘Iemand loopt bijvoorbeeld niet helemaal lekker in de pas, of een beetje
scheef. Maar ik heb ook eens een
bloemstuk dat op de kist lag langs zien
schuiven, dat iemand voor me nog net op
kon vangen. Het kon volgens de uitvaartleider blijven liggen, maar daar had dus
minstens een matje onder gemoeten.’ Bij
Richard viel een keer een metalen kruis
van de kist. ‘Achter ons raapte iemand het
op, terwijl wij rustig doorliepen.’ Kwestie
van kijken alsof het zo hoort.
En wat moet je echt kunnen voor dit
baantje? ‘Nooit te laat komen’, weet
Richard. / YdH
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KSV-lid Bob (uiterst links) in actie als drager. / foto Ferentes

Het was ook vragen om moeilijkheden. In
Groningen promoveerden onlangs twee
mensen op een proefschrift over de Amsterdamse burgemeester Nicolaes Witsen
(1641-1717) en zijn Russische connecties.
Nu beticht de een de ander van plagiaat.
De hoogleraar Geschiedenis waarbij
beiden promoveerden is verrast: ‘Ik heb
ze kort na elkaar gelezen en heb niet het
idee dat de kern van het ene proefschrift
of brokstukken op onoorbare wijze in het
andere terechtgekomen zijn.’

HET ECHTE
WERK

FEESTEN OP Z’N MEXICAANS
Vijf maanden verbleef Ronald Kruizenga
voor zijn afstudeeronderzoek in Léon,
een grote industriestad in Mexico. De
vijfdejaars student Internationaal landen waterbeheer analyseerde hoe verschillende actoren in de stad omgaan
met de snel groeiende vraag naar water.
In zijn vrije tijd ontdekte hij dat Mexicanen
minstens zo goed kunnen feesten als
Tukkers.
‘De eerste twee maanden in Mexico heb
ik voornamelijk gebruikt om mijn Spaans
te verbeteren. Daarbij kreeg ik privéles
van een Mexicaanse studente. Tijdens
mijn stageperiode in Argentinië heb ik een
redelijke basis gelegd in het Spaans maar
het was nog niet goed genoeg om mijn
veldwerk uit te voeren. Dat bestond namelijk vooral uit het afnemen van interviews.
Gelukkig ging mijn Spaans snel vooruit en
had ik dus weinig moeite met de interviews.
In die tijd woonde ik in een studentenhuis
met tien Mexicanen. Echt een heerlijk
zooitje ongeregeld! Dag en nacht dorstige
mensen over de vloer, oftewel altijd feest.
Aan gezelligheid geen gebrek. Toch heb ik
er op een gegeven moment bewust voor
gekozen om de laatste drie maanden van
mijn verblijf alleen in een appartementje
te gaan wonen. Door mijn gezellige maar
ook nogal luidruchtige huisgenoten miste
ik ’s nachts nogal eens wat uurtjes slaap.
Ik moest ’s ochtends vaak vroeg beginnen

en het was dus wel handig om wat slaap
te krijgen nu en dan.
Die interviews waren erg leuk en soms
ook spannend om af te nemen. Mijn eerste interview was met de burgemeester
van Léon. Daar was ik logischerwijs een
beetje zenuwachtig voor. Léon is de vijfde
stad van Mexico en telt meer dan een miljoen inwoners. Het interview verliep gelukkig vlekkeloos. Het was net alsof ik met
mijn vader aan tafel zat. De burgemeester
heeft veel ervaring op het gebied van watermanagement en beschikt over een
waardevol netwerk binnen Leóns watersector. Daar heb dankbaar gebruik van
gemaakt. León staat overigens bekend
om haar enorme leerindustrie en wordt
ook wel de ‘schoeiselhoofdstad’ van Mexico genoemd.
Naast het werk aan mijn thesis heb ik
nog een aantal mooie trips gemaakt.
Vooral de staat Oaxaca heeft veel indruk
op me gemaakt. Dat is misschien wel de
meest traditionele staat van Mexico.
Tijdens de weekenden ging ik regelmatig
op stap met mijn huisgenoten. We bezochten mooie steden, hun familie of
gingen naar feesten. En feesten, daar
zijn Mexicanen goed in. Tukkers gelukkig
ook, dus er was wat dat betreft wel een
wederzijdse klik. Het enige wat me daarbij tegenstond is dat mijn Mexicaanse
vrienden na het nuttigen van een flesje
tequila rustig weer achter het stuur kruipen.’ / Iris Roscam Abbing
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STUDENT
Het AMC heeft een middel ontdekt tegen
heftige buikloop: poepdonatie. Het gaat
om patiënten bij wie de bacterie
Clostridium difficile haar naam eer
aandoet en moeilijk te genezen diarree
veroorzaakt. Antibiotica kunnen helpen,
maar verstoren de darmflora ook. Door
de darmen eerst schoon te spoelen en
vervolgens ontlasting van een gezond
mens in te brengen, zijn mensen snel van
hun chronische diarree af. Wij besparen
u verder de details.

PRIKBORD

ATLAS
‘Deze foto maakte ik op
een regenachtige avond
van Atlas’, schrijft derdejaars biologiestudent Rien
van Wijk. ‘De loopbrug lijkt
op te lossen in de lucht
erachter en van onder uit
het gebouw komt een
stroom van licht. Het is
haast surrealistisch.’

GOEDKOOP STUURSLOT VOOR
VOLKSWAGENBEZITTERS VELP
Met korting een stuurslot kopen? In de
strijd tegen autodiefstal bij Van Hall Larenstein in Velp is dit het nieuwste wapen
dat medewerkers en studenten in handen
wordt gegeven.
Maar liefst zestien auto’s zijn de afgelopen vijf jaar gestolen vanaf het parkeerterrein bij de hogeschool. Dat het hier professionele autodieven betreft valt af te leiden uit het feit dat het niet om oude Opel
Kadetjes gaat, maar om Volkswagens,
Seats en Audi’s van nul tot maximaal zes
jaar oud. Volgens André Versteegh van de
politie in Velp zijn dit de meest gewilde auto’s in Oost-Europa.
‘De hele regio heeft last van autodiefstal,
de boefjes zitten van hieruit zo in Duitsland’, vertelt Versteegh. De A12 loopt vlak
achter de hogeschool. Het terrein is bovendien moeilijk te beveiligen, verklaart
locatiehoofd van de facilitaire dienst Herman Jansen. ‘Er zijn meerdere scholen
die er gebruik van maken, met veel wisselende bezoekers. Beveiligen met toegangs- en uitrijcontroles zou dus veel ge-
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doe geven’, aldus Jansen. ‘Bovendien
hebben we te maken met beroepscriminelen, daar is geen kruid tegen gewassen.’
Politieman Versteegh deelt die visie. ‘Je
kunt een heel uitgebreide beveiliging toepassen, maar dat kost kapitalen. En professionele boeven vinden daar ook wel
foefjes op.’
Om de drempel voor autodieven te verhogen, biedt de hogeschool in Velp nu
voor zeven euro vijftig een stuurslot aan
met een winkelwaarde van ruim zeventien
euro aan medewerkers en studenten.
Hoewel sommige medewerkers spreken
van ‘schijnveiligheid’ en iemand aanvankelijk zelfs dacht dat het een 1 aprilgrap
was, zet een stuurslot volgens de politie
weldegelijk zoden aan de dijk. ‘Het
scheelt allicht’, meent Versteegh. ‘Een
stuurslot is een extra obstakel. Het valt
ook op als ze in een auto aan het zagen
en breken zijn. Daarom zullen ze eerder
een auto pakken waar geen stuurslot opzit.’ / Alexandra Branderhorst

Volgens gratis dagblad De Pers zit
Plasterk nog in de anale fase. De
minister zou bij de opening van de
tentoonstelling Fokke & Sukke in de hal
van de VU onvervalste anusgrappen
hebben gemaakt. Zo vertelde hij dat de
drie tekenaars elkaar hebben ontmoet in
café De Engelse Reet. Dat de minister
met zijn grollen ‘een aantal protestantschristelijke academici tegen de haren
instreek’ trekt VU-blad Ad Valvas
overigens in twijfel. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl

<

