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ZOVEEL IS DAT NIET
Hoofdschuddend legt Martin Kropff de
landelijke kwaliteitskrant neer. ‘Ik snap
niet waar ze boos over zijn’, zegt de rector
magnificus.
Tijs Breukink, de vaardige rekenmeester,
haalt zijn schouders op. ‘Ach’, zegt hij.
‘Studentenorganisaties als de LSVb zeuren over elke kleinigheid. Dus ook als wij
het collegegeld voor de non-Europese studenten verhogen van zesduizend naar negenduizend euro.’
‘Zoveel is dat toch niet?’, vraagt Kropff.
‘Bij hoeveel topuniversiteiten kunnen studenten uit warme landen met veel donkere mensen voor zo weinig geld aanschuiven aan de collegebanken?’
‘Ik ken er niet één’, zegt Breukink. ‘En
moet je eens nagaan wat die studenten
ervoor terugkrijgen.’
‘Ze mogen studeren in Wageningen’, zegt
Kropff met verstikte stem.
Breukink legt zijn hand op de schouder
van de rector.
‘Als je in Ghana vraagt: wat is Nederland?
Weet je wat ze dan antwoorden?’, vraagt
Kropff retorisch.
‘Nou?’, zegt Breukink.
‘Nederland is de hoofdstad van Wageningen, Tijs. Denken ze in Ghana.’
‘Potverdorie’, zegt Breukink.
‘En weet je wat ze tegen Jan Peter Balkenende zeggen, als die langskomt in Beijing?’
‘Leuke blil?’, probeert Breukink.
‘Dan zeggen ze tegen hem: wat wij van
Nederland kennen, dat zijn Johan Cruijff
en de maatschappelijke impact van Wageningen.’
‘Tjongejonge’, zegt Breukink.
‘China houdt van Wageningen’, zegt
Kropff. ‘Het is dat de Amerikanen het niet
leuk zouden vinden, maar Beijing zou ons
het liefste willen annexeren.’
‘Net als Tibet’, zegt Breukink schalks.
‘Dus denk jij dat die Chinese studenten
het erg vinden als ze wat meer moeten
betalen om in Wageningen te studeren?
Dat ze het erg vinden dat ze nu negenduizend euro moeten neertellen in plaats
van zesduizend?’
‘Geenszins’, antwoordt Breukink. ‘De Chinezen snappen heel goed dat voor niks
de gele zon opgaat.’
De ogen van Kropff worden vochtig.
‘Soms zeg je prachtige dingen, Tijs’, zegt
de rector.
‘Dank je’, antwoordt Breukink bescheiden. ‘Ik ben me er zelf niet van bewust.’ / Willem Koert

‘Het Jeugdjournaal
blijkt impact
te hebben’
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SMAAKLESSEN
‘Als je nu moest kiezen tussen een appel of
een snoepje, wat zou je dan kiezen?’ Deze
gewetensvraag stelde een verslaggever van
Dag.tv vorige week tijdens de smaaklessen
op de openbare basisschool de Vlindervallei in Amersfoort aan een leerling. Het
antwoord klonk schuchter en twijfelend:
‘Een appel.’

Pag. 13
Mister Rund was liever
Mister Wisent geweest
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Bellen over Rinkel:
‘Sorry, ik hoor u niet.’

Pag. 20
With a bit of persistence
non-EU students can
find jobs

De verslaggever zette haar beste interviewtechnieken in en confronteerde de ongeveer tienjarige scholier nog eens: ‘Ik geloof
er niets van.’ Het meisje liet zich echter niet
van de wijs brengen: ‘Ik geloof het wel.’
Vorige week woensdag vierde het door het
ministerie van LNV ondersteunde lesprogramma Smaaklessen dat de duizendste
school zich heeft ingeschreven. Dag.tv was
één van de media die daarop afkwamen. ‘Je
kunt wel spreken van een kleine mediahype’,
zegt projectmedewerker Marlies Regelink
van de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie. ‘Het Jeugdjournaal was er, Hart van Nederland, Omroep Amersfoort. Zoveel aandacht hadden we nog niet eerder gehad.’
Vooral het Jeugdjournaal blijkt impact te
hebben. Veel nieuwe aanmeldingen van vorige week waren het gevolg van die uitzending.
Er waren dan ook wel wat hotemetoten opgetrommeld bij de feestelijke les. Televisiekok
en Smaaklesambassadeur Pierre Wind was
er, en landbouwminister Gerda Verburg. ‘Die
zijn er natuurlijk niet elke les bij’, vertelt Regelink. ‘We willen graag ouders meer betrekken bij de lessen. Dat worden dan officiële
smaakouders. Dat zijn ouders die meehelpen in de klas, bij de voorbereiding van een
smaakproefje of door bijvoorbeeld excursies
te organiseren.’
De smaaklessen worden sinds 2006 gegeven op basisscholen. Doel is om schoolkinderen bewust te maken van hun voedselkeuze. Tijdens de lessen komen ze spelenderwijs in aanraking met voeding. Ze leren over
smaak en gezondheid, maar ook over herkomst en productie van voedingsmiddelen.
Het succes van de smaaklessen smaakt
naar meer. Straks misschien ook op middelbare scholen? Regelink: ‘Daar denken we
over na. Het zou kunnen.’ / Jan Braakman
Omslagfoto Bart de Gouw
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VHL-STUDENTEN STOEIEN MET ZONNEPANELEN

N

Oud-astronaut Wubbo Ockels vindt dat
studenten meer durf en initiatief moeten
tonen om nieuwe vormen van duurzame
energie te onderzoeken. Ockels,
hoogleraar Duurzame technologie in
Delft, was in Leeuwarden als bedenker
van de zonnebootrace langs de
Elfstedenroute in juni, waar ook VHLstudenten aan deelnemen.
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Duurzame ontwikkeling is spelen, zegt Ockels. Met zonnepanelen klooien op boten
is leuk en wie weet stuit je op een bruikbaar idee. De rondjes die hij als astronaut
in 1985 rond de aarde cirkelde gaven
hem het inzicht dat niet de ruimte bijzonder is, maar die blauwe bol. We moeten
ons ‘ruimteschip’ alleen beter onderhouden, vindt Ockels. ‘We moeten vandaag
nog af van het broeikasgas. De olietijd is
voorbij.’
De Frisian Solar Challenge over 220 kilometer is net als Solar Race in Australië
een manier om te laten zien dat het anders kan. De zon levert honderd keer
meer energie dan we nodig hebben. Misschien moet ook het dak van het hogeschoolgebouw vol met zonnecellen, prikkelde Ockels zijn gehoor. ‘Laat alumni van
VHL een vierkante meter sponsoren.
Wees creatief. Ideeën hoeven niet direct
geld op te leveren, dat komt wel.’
De Leeuwarder VHL-studenten moeten
eerst nog maar eens zien hoe ze de zonneboot in elkaar knutselen, zonder technische achtergrond. Hoe je dat doet? ‘Beetje rondshoppen’, zegt milieukundestudent Natasja Fraters monter. ‘Wij zijn managers, onze kracht is het inschakelen
van anderen. De beste ideeën passen we
toe.’ De zes zonnecelpanelen kregen ze in
bruikleen van de organisatie. Een lokaal
watersportbedrijf fourneerde een accu,
de drijvers van de boot duikelden ze op in
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Wubbo Ockels inspecteert de zonneboot in aanbouw van het studententeam van Van Hall Larenstein. De Griene Sinnefretter doet
deze zomer mee aan de Frisian Solar Challenge. / foto WB
een bollenschuur bij Katwijk en de facilitaire dienst van de hogeschool helpt bij
de aanleg van het elektrische circuit.
‘Maar we bouwen zelf.’
De zes VHL’ers werken samen met vier
mbo-studenten van het aanpalende AOC.
De keuze voor de stuurman viel op degene met een vaarbewijs, Tjamme Tilstra,
omdat je dat voor een boot die harder kan

dan twintig kilometer nodig hebt. De milieukundestudent krijgt AOC’er Harmen
Jan de Vries als bemanningslid. De rest
mag op de kluunplaatsen tussen Franeker en Dokkum hun spierkracht tonen.
Tjamme betwijfelt of hij zijn vaarbewijs nodig zal hebben. ‘We denken dat onze Griene Sinnefretter elf kilometer per uur gaat.’
Dat is naar verwachting goed voor een

‘UNIVERSITEIT EN HOGESCHOOL VERDIENEN
AAN INTERNATIONALE STUDENTEN’
Universiteiten en hogescholen verdienen
volgens de Landelijke Studenten
Vakbond (LSVb) flink aan internationale
studenten. Ze verhogen het collegegeld
voor hen, terwijl ze ook een flinke
vergoeding krijgen van de Nederlandse
overheid.
De regering heeft de financiering van universiteiten en hogescholen gewijzigd. De
instellingen kregen geld per student,
maar dat gaat veranderen. Vanaf dit jaar
krijgen de instellingen een vast bedrag
dat is gebaseerd op het aantal internationale studenten dat ze twee jaar geleden
hadden.
De afgelopen jaren hebben hogescholen
en universiteiten volgens de LSVb de collegegelden die studenten van buiten de
EU betalen flink verhoogd. Zo verhoogden

hogescholen het bedrag van 2000 naar
7000 euro. Wageningen Universiteit verhoogde het collegegeld voor nieuwe studenten van 6800 in 2006 naar 8250
euro volgend jaar. Wageningen krijgt jaarlijks 2,3 miljoen euro van de overheid voor
studenten van buiten de EU.
De instellingen zeggen dat de verhoging
nodig is om de opleiding van internationale studenten kostendekkend te maken.
De LSVb gelooft dat niet, zegt vice-voorzitter Joanneke Krämer. ‘Wij denken dat instellingen het geld dat zij krijgen van de
overheid niet meer meetellen bij de bekostiging van studenten van buiten de
EU.’ De studentenbond vraagt onderwijsminister Ronald Plasterk om universiteiten en hogescholen te verplichten om
een deel van het geld dat ze kregen voor
buitenlandse studenten te gebruiken

voor een beurzenprogramma.
Simon Vink, woordvoerder van de raad
van bestuur, zegt dat Wageningen niet
verdient aan buitenlandse studenten.
‘Het is niet onze doelstelling om geld te
verdienen. Het collegegeld is samen met
het bedrag dat wij kregen kostendekkend.
De nieuwe financiering werkt juist in ons
nadeel. Als wij meer buitenlandse studenten trekken, en dat willen wij, krijgen we
daar geen extra geld meer voor. Dat
dwingt ons om het collegegeld te verhogen.’
De LSVb klaagt volgens Vink ten onrechte
dat arme studenten geen kans meer krijgen door het hoge collegegeld. ‘Voor arme
studenten zijn heel veel beurzenprogramma’s. Die hoeven zich geen zorgen te maken. En het is echt niet zo dat alle mensen
die buiten Europa wonen arm zijn.’ / KV

plaats in de achterhoede van de 55
teams uit negen landen. Maar er kan nog
veel gebeuren voor de start op 23 juni.
‘Bij de eerste editie was er bijna geen zon,
dus we concentreren ons op zuinig gebruik. Met donker weer en wat geluk laten
we zo misschien de gelikte bootjes van de
technische universiteiten achter ons.’/ WB

ARCHIEF
RESOURCE
UITGEBREID
Het archief op de website van Resource is
flink uitgebreid. Stukken uit Wb (Weekblad voor Wageningen UR) en het Wagenings Universiteitsblad (WUB) zijn vanaf
nu ook te raadplegen. Het overgrote deel
van de artikelen die sinds 1995 in de bladen zijn verschenen, is te vinden via
www.resource-online.nl onder het kopje
‘Wb archief’. / KV

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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‘Bij fundamentele
onderzoekprogramma’s zijn
we helaas buiten
de boot gevallen’

NWO-GELD VOOR WAGENINGEN IMARES
Wageningen Imares draait mee in vier
van de negen grote onderzoekprogramma’s naar de draagkracht van
de Waddenzee, waaraan onderzoeksorganisatie NWO eind maart in totaal
negen miljoen euro toekende. Afgezien
van aio- en postdocprojecten is dit de
eerste keer dat het instituut geld
binnensleept van NWO.
‘We zijn tevreden, maar het smaakt naar
meer’, zegt onderzoeker dr. Han Lindeboom van Wageningen Imares op Texel.
Zijn instituut participeert in vier van de vijf
programma’s over metingen aan de
draagkracht van het Waddenzee-ecosysteem. Het instituut wordt trekker van twee

programma’s die zich richten op het modelleren en monitoren van de veranderingen in toevoer van nutriënten naar het gebied en de gevolgen voor onder meer vissen, schelpdieren en vogels. ‘Bij de fundamentele onderzoekprogramma’s zijn we
helaas buiten de boot gevallen. Je merkt
dat onze kracht toch vooral ligt in meer
beleidsrelevant onderzoek. We publiceren
minder in wetenschappelijke tijdschriften.
Op dat criterium leggen we het af tegen
universitaire onderzoekers. In de toekomst gaan we proberen in samenwerking met Wageningen Universiteit en anderen ook hier vaker een voet tussen de
deur te krijgen’, aldus Lindeboom. Hij
schat dat van de totale NWO-bijdrage in

de komende vier jaar twee miljoen euro
richting Wageningen Imares zal vloeien.
De bijdrage is gekoppeld aan het thema
Zee- en kustzones in het instellings- en
ondernemingsplan (IPOP) van Wageningen UR.
Doel van al het onderzoek aan de Wadden- en Noordzeekustzone – met een uitloop naar de Zeeuwse delta – is het beter
in kaart brengen van de interacties tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen. De NWO-toekenning maakt deel
uit van het nationale programma Zee- en
kustonderzoek, waarvoor de ministeries
van OCW, V&W en LNV, en de Nederlandse Aardolie Maatschappij twintig miljoen
euro bijeen hebben gebracht. / GvM

NOOIT TE OUD OM TE LEREN
Hij promoveerde een paar weken na zijn
65e verjaardag. In een recordtijd van
tweeënhalf jaar had hij zijn proefschrift
over het belang van de stroomsnelheid
van water voor het kweken van sponzen
afgerond. Hét bewijs dat je nooit te oud
bent om te leren, zo zegt de Amerikaan
Dominick Mendola ook in een van zijn
stellingen: ‘You can’t teach an old dog
new tricks has been proven false by this
candidate’.
Mendola had er al een hele carrière opzitten, met de zee en haar bewoners als
rode draad, toen hij in Wageningen zijn
promotieonderzoek begon. Nadat hij in
1971 was afgestudeerd als oceanograaf,
richtte hij met anderen een bedrijf op dat
systemen bouwt voor de kweek van vis en
garnaal. In de jaren tachtig werkte hij als
consultant in de garnalenkwekerij, en in
1990 begon hij een bedrijf voor de productie van bioactieve stoffen bij ongewervelde zeebeestjes. Na de aanslagen van
11 september 2001 stortte de biotechnologiesector echter in en liepen de investeerders weg. ‘Omdat we nog niks hadden
om te verkopen hield het toen op.’ Voor
zijn acht werknemers vond hij ander werk,
alleen voor zichzelf lukte dat niet, mede
door het ontbreken van een doctorstitel.
Dan ga ik er één halen, dacht Mendola.
Juist in die periode vroegen Wageningse
onderzoekers hem of hij wilde meewerken aan grootschalige aquacultuur van
sponzen, primitieve meercellige diertjes.
Hij zei meteen ja. Zijn vrouw bleef met
hun toen veertienjarige dochter in Amerika, wat zwaarder was dan hij dacht. ‘Ik
reisde sinds mijn twintigste al de wereld
rond, maar was meestal niet langer dan
een paar weken weg.’
Toch beviel het Mendola goed om terug
op school te zijn, al was hij ouder dan al
zijn docenten. ‘Ik ging wel wat eerder naar
huis als we met z’n allen naar de kroeg
gingen. Maar ik heb leren werken als wetenschapper.’
Toen hij in thuis in Californië aan zijn

MUSEUM VOOR
LANDBOUWTECHNIEK PLAT
Slopers zijn bezig het gebouw van het
Museum voor Historische Landbouwtechniek (MHL) aan de Droevendaalsesteeg in Wageningen neer te halen. De
opgeschoonde collectie landbouwwerktuigen van het museum is tijdelijk
opgeslagen in Lelystad, in afwachting
van de komst van een nieuw nationaal
landbouwmuseum.
‘Wageningen UR heeft de verhuizing naar
de tijdelijke opslag op de Waiboerhoeve in
Lelystad financieel mogelijk gemaakt, en
in ruil daarvoor zijn wij eerder vertrokken’,
vertelt museumvoorzitter dr. Jan Willem
Hofstee. Op het terrein gaat het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
haar nieuwe hoofdgebouw neerzetten.
Het museum heeft een deel van de boeken geschonken aan de Bibliotheek Wageningen UR en ook het archief met folders en brochures gaat daarheen. De overige boeken en het fotoarchief zijn alvast
verhuisd naar het landgoed Heerlijkheid
Mariënwaerdt bij Beesd. Dat is de beoogde locatie van een nieuw thematisch Nationaal Landbouwmuseum waarin de Wageningse collectie en het Boerenwagenmuseum in Buren zullen opgaan.
Een projectgroep is bezig dit miljoenenproject op de rails te krijgen. ‘Het moet
een flitsend, thematisch museum worden, over voedselproductie in brede zin.
Er is niet veel ruimte voor hardware als
ploegen en rooimachines, maar we willen
wel serieus werken aan een collectieopbouw’, vertelt agrarisch historicus dr. Jan
Bieleman van de projectgroep. Uiterlijk in
2010 moet duidelijk zijn of het nieuwe
museum er ook echt komt. / GvM

UNIVERSITEITEN
VOELEN OORDEEL
STUDENTEN NIET
Studentenoordelen hebben weinig effect
op de groei en krimp van universitaire
opleidingen, blijkt uit een analyse van de
Rijksuniversiteit Groningen en de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dominick Mendola. / foto GA
proefschrift werkte, dook hij af en toe de
zee in om een uur te zwemmen. Maar wel
dwars op de kust. ‘Je moet weten hoe ver
je kunt gaan. Als je langs de kust zwemt,
is het makkelijk om op te geven.’ En dat
doet hij niet.
Om brood op de plank te hebben zoekt hij
nu een baan als universitair onderzoeker
of manager in de biotechnologie-indus-

trie, al is dat op zijn leeftijd ook in Amerika
niet meer zo makkelijk.
Aan nieuwe ideeën en energie heeft Mendola intussen geen gebrek. Zondagnacht
nog werd hij om drie uur wakker met een
idee over biobrandstof van algen die
groeien op zonlicht. Hij maakte meteen
wat tekeningen, en wil er eens mee langs
een zonne-energiedeskundige. / YdH

Pas als een nabije concurrent beduidend
hoger scoort, houden studiekiezers rekening met de kwaliteitsverschillen, schrijven drie onderzoekers in het blad Economisch Statistische Berichten. Maar
meestal kiezen de scholieren voor de
dichtstbijzijnde universiteit.
De onderzoekers hebben de studentenoordelen in het weekblad Elsevier van de
afgelopen zes jaar bekeken. Die vergeleken ze met de jaarlijkse instroom van studenten. Voor de meeste universiteiten viel
er geen verband tussen die twee gegevens aan te wijzen. / HOP
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VROEG KOPPEN NIET NODIG IN STRIJD TEGEN TULPENVIRUS

R

Bollentelers moeten vroeger in het
seizoen de strijd tegen bladluizen
inzetten, blijkt uit onderzoek van
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving.
De eerste vliegende bladluizen kunnen
het gevreesde tulpenmozaïekvirus al
verspreiden. Een meevaller voor de
toeristen is dat het vroegtijdig
verwijderen van bloemkoppen kan
vervallen, want bladluizen worden niet
extra aangetrokken door tulpen met een
bloem.
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‘Telers worden soms zelfs bedreigd als ze
een tulpenveld koppen. Toeristen denken
alleen aan mooie foto’s, maar het verwijderen van de bloemkop is gewoon nodig
om goede bollen te kunnen oogsten’, vertelt dr. Maarten de Kock, onderzoeker bij
PPO Bollen in Lisse. Het advies om de tulpen niet vroegtijdig te koppen is dan ook
niet bedoeld om de toeristen te gerieven,
verzekert hij. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat
het virus ook in lichte mate via de messen
van de kopmachine kan worden verspreid.
Je moet dus pas koppen als je alle viruszieke planten hebt verwijderd, anders
help je zelf mee aan de verspreiding.’
De Kock en zijn collega’s deden de afgelopen twee jaar onderzoek naar de verspreiding van het tulpenmozaïekvirus, in opdracht van het Productschap Tuinbouw en
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Bollenarbeiders zoeken naar zieke tulpen in het veld. / foto TT
het ministerie van LNV. Het virus, dat
voornamelijk wordt overgebracht door
bladluizen, zorgt voor veel schade in de
tulpenteelt. Vooral in gele en witte tulpen
is het virus moeilijk onder controle te krijgen omdat de zichtbare symptomen – vu-

BRAND BESCHERMT NATUUR
De kans is groot dat Nederland in de
toekomst vaker getroffen wordt door
natuurbranden. Tenzij we zelf wat vaker
de aansteker erbij pakken, zeggen
wetenschappers. Koud vuur in de winter
kan hetere vuren ’s zomers voorkomen.
Een groepje vuurspecialisten uit de hele
wereld kwam vorige week naar Wageningen om invulling te geven aan een cursus
van de onderzoeksschool Production
Ecology and Resource Conservation
(PE&RC). Zij vragen meer aandacht voor
vuur als beheersmaatregel in natuurgebieden.
‘In de Westerse perceptie is vuur een bedreiging die we liever zoveel mogelijk uitsluiten’, vertelt dr. Claudius van de Vijver
van PE&RC. Maar dat is onnatuurlijk,
zegt botanicus William Bond, professor
aan de universiteit van Kaapstad. ‘De
wereld is gemaakt om te branden. Zonder
branden verliezen we soorten die zich
erop hebben aangepast en groeien gebieden dicht.’
Meer begroeiing vergroot ook de kans op
extreme branden. ‘Hoe meer biomassa,
hoe heter het vuur en hoe moeilijker het
te controleren is’, verklaart Van de Vijver
‘Denk aan Portugal, Griekenland en de
VS, waar in veel gebieden vuur verbannen
werd waardoor biomassa opbouwde en er
vervolgens zeer intense, oncontroleerbare branden ontstonden.’

Het kan ook in Nederland optreden denkt
Van de Vijver. ‘Het natuurareaal is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. Daarnaast krijgen we te maken met nattere en
warmere zomers waardoor planten harder
gaan groeien. Dit betekent meer brandbaar materiaal. In een droge periode
wordt dit droog en dus ontvlambaar. Een
vonk van een boemeltrein of een verdwaalde peuk kan straks genoeg zijn om
de Hoge Veluwe af te laten branden’,
waarschuwt hij.
Volgens de experts kan inzet van vuur in
de winter een dergelijke natuurramp voorkomen. ‘In de wintermaanden kan vuur
niet heel heet worden en de meeste dieren zitten onder de grond. Als we dan gecontroleerd stukjes natuurgebied branden, is er in de zomer veel minder brandstof’, vertelt Van de Vijver. ‘Een eventueel
brandje in de zomer verspreidt zich dan
niet of in ieder geval veel minder intensief.’
Duitsland experimenteert al met vuur. Op
de Drover Heide branden beheerders kleine stukjes af. Ook op de Stabrechtse Heide bij Geldrop passen beheerders op kleine schaal vuurbeheer toe. ‘Hierdoor ontstaat een mozaïeklandschap dat ‘s zomers vuur kan tegenhouden’, zegt Van de
Vijver. ‘De kleine branden dragen bovendien bij aan de biodiversiteit door het heterogene landschap dat ontstaat.’ / LH

rige gevlamde bloemen – in deze cultivars
nauwelijks optreden. Het werken met virusvrije partijen en het verwijderen van de
planten met virussymptomen in het veld
is de meest effectieve manier om virusverspreiding te beperken.

Daarnaast bestrijden tulpentelers bladluizen zodra zij die waarnemen. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat je dan al te laat kunt
zijn. Het is zaak preventief maatregelen te
nemen zodra de temperatuur boven de
tien graden uitkomt’, aldus De Kock. / GvM

MINDER MELKVEEHOUDERS NA
AFSCHAFFING QUOTUM
Het afschaffen van de melkquotering
leidt tot meer productie en dalende melkprijzen. Minder efficiënt producerende
bedrijven haken daardoor af. Dat
concludeert het LEI in een studie in het
project Melken in de nieuwe realiteit.
Eind 2007 heeft de Europese Unie voorstellen gedaan voor versoepeling en uiteindelijk afschaffing in 2015 van het
melkquotum in de EU. Per 1 april heeft de
raad van ministers besloten het quotum
al met twee procent te verruimen.

Het LEI verwacht op basis van modelstudies dat bij verdere verruiming of afschaffing van de quota de productie zal toenemen in gebieden waar efficiënt geproduceerd wordt, zoals Nederland. Dit heeft
tot gevolg dat de prijzen omlaag gaan,
waardoor minder efficiënte bedrijven zullen afhaken. De totale melkproductie in
de EU zal daarom na afschaffing van de
melkquotering maar met twee tot drie procent stijgen. De prijs die boeren krijgen
voor hun melk gaat dalen met vijf tot vijftien procent. / JT

PRIJS VOOR STATISTISCH ONDERZOEK
Een publicatie van de statistici dr. Martin
Boer en dr. Fred van Eeuwijk van Biometris
in het tijdschrift Genetics is volgens de
Nederlandse afdeling van de International
Biometric Society het beste artikel van
2006 en 2007. Boer ontving er de
Biometry award voor.
Boer en Van Eeuwijk analyseerden in het
bekroonde artikel een grote kruisingsproef met maïs in de Verenigde Staten. Zij
vonden dat omgevingsfactoren een belangrijker effect hebben op de genen dan
voorheen gedacht.
Plantenveredelaars maken gebruik van
zogenaamde QTL’s, (Quantitative Trait

Loci), stukken DNA waarvan de fysiologische werking onbekend kan zijn, maar
waarvan de aanwezigheid een duidelijk
meetbaar effect heeft op bijvoorbeeld de
groei of de opbrengst van gewassen.
Boer onderzocht een kruisingspopulatie
van duizend maïslijnen, elk getest in
twaalf verschillende omgevingen. Sommige QTL’s bleken in alle omstandigheden
hetzelfde effect te vertonen, maar andere
waren sterk afhankelijk van de omstandigheden. Zo zijn er QTL’s die onder droge
omstandigheden positief uitwerken op de
opbrengst, terwijl ze bij overvloedige regenval juist negatief uitpakken. / KV
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‘Je moet pas
koppen als
je alle zieke
tulpen hebt
verwijderd’

S

REGENWOUD ZUIVERENDER DAN GEDACHT
De zuiverende werking in de tropische
atmosfeer is veel groter dan tot nu toe
werd aangenomen. Wetenschappers
maten boven een Surinaams regenwoud
een verrassend hoge concentratie
hydroxyl. Het stofje is cruciaal voor de
afbraak van veel gassen in de atmosfeer,
waaronder broeikasgassen. Nature
publiceert de ontdekking op 10 april.
Hydroxyl is een radicaal dat broeikasgassen als methaan afbreekt door chemische verbindingen met ze aan te gaan. De
functie van dit stofje was al wel bekend,
zegt Laurens Ganzeveld van de leerstoelgroep Aardsysteemkunde en klimaatverandering. ‘We noemen hydroxyl ook wel
het wasmiddel van de atmosfeer.’ Tot nu
toe konden wetenschappers de concentratie in de lucht echter niet exact meten.

Het radicaal heeft namelijk een heel korte
levensduur. ‘Het wordt snel gevormd maar
door de reacties met de andere stoffen
verdwijnt het ook weer razendsnel.’
Berekeningen van de concentratie hydroxyl in de atmosfeer waren tot nu toe op
basis van aannames en modellen. Dankzij ontwikkelingen in de meetapparatuur
konden onderzoekers van het Duitse Max
Planck Instituut voor Chemie met een
vliegtuigje boven het tropisch regenwoud
het radicaal meten. ‘Daaruit blijkt dat we
de concentratie altijd substantieel hebben onderschat’, zegt Ganzeveld, die aan
het onderzoek meewerkte.
Onderzoekers gingen er vanuit dat de hydroxylradicalen in het regenwoud reageerden met de grote hoeveelheden reactief
koolwaterstof die de planten uitstoten,
waardoor er minder radicalen overbleven

om te reageren met andere gassen. De
vliegtuigmetingen laten zien dat er tijdens
de reacties met koolwaterstof ook weer
hydroxyl gevormd wordt. Dat is volgens
Ganzeveld het ‘ontbrekende puzzelstukje
in de tropische atmosferische chemie’ en
verklaart de gevonden hoge concentratie.
‘De tropen zijn blijkbaar nog veel beter in
staat om de vervuiling uit de lucht halen
dan we dachten’, zegt Ganzeveld. De ontdekking heeft ook gevolgen voor de voorspellingen van klimaatverandering. Door
verstoringen van het regenwoud als ontbossing, wordt de atmosfeer veel minder
natuurlijk gezuiverd dan werd aangenomen. ‘We zullen onze modelanalyses over
de effecten van ontbossing op klimaat,
chemie en luchtverontreiniging moeten
herzien’, concludeert Ganzeveld. / LH
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oUnilever wil graag thee kopen die kleine boeren duurzaam hebben geproduceerd. / foto André de Jager

THEEBOEREN HELPEN ELKAAR DUURZAAM PRODUCEREN
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Onderwijsprogramma’s:
‘Kies voor
evolutie’
Roel Dijksma, hydroloog, onderzoeker, docent en ook studentenwerver bij het OWI, sprak mij aan
op Towards Flexibility.
“Continuïteit is verschrikkelijk
belangrijk. Schooldecanen hebben
pas na vier jaar in de gaten dat er
een nieuwe opleiding is, maar
signaleren meteen wanneer er iets
verdwijnt. Bij wijzigingen van
onderwijs is revolutie contraproductief. Kies altijd voor
evolutie.” Eén van de vele reacties
en voorbeelden van goede raad, al
dan niet uitgelokt door de
discussiebijeenkomsten.
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

Als kleine theeboeren in Kenia overtuigd
raken van het nut van duurzaamheid, en
dat aan hun buren vertellen, werkt dat
beter dan wanneer een voorlichter hen
bezoekt. Dankzij deze methode van het
LEI gaat levensmiddelenmultinational
Unilever duurzame thee inkopen van
kleine boeren.
Unilever heeft bij theemerk Lipton een
milieuvriendelijke lijn, en probeert ook
voor de thee die ze uit Kenia importeert
een certificaat te krijgen van de Rainforest Alliance. Voor producten met zo’n verklaring is niet te veel kunstmest gebruikt
in de buurt van natuurgebieden en geen
erosie opgetreden. Ook wordt er niet te
veel hout gekapt om te stoken bij de verwerking van thee. Bovendien krijgen de

arbeiders een fatsoenlijk inkomen.
Bij de grote theeplantages van Lipton in
Kenia is het relatief eenvoudig om toezicht te houden op deze voorwaarden.
Maar Unilever koopt ongeveer veertig procent van haar thee bij zo’n 300 duizend
kleine boeren. Die verbouwen op een
hoekje grond wat thee, naast bijvoorbeeld
maïs of groenten, en hebben ook koeien.
Twee jaar geleden zette het LEI samen
met de Kenya Tea Development Authority
(KTDA) een methode op om al die kleine
boeren te bereiken en aan te zetten tot
duurzame teelt. In de farmer field schools
worden groepen boeren getraind om zelf
experimenten uit te voeren en duurzame
theeteelt uit te proberen. De voorlichters
van de KTDA krijgen daardoor een heel
andere rol. In plaats van boeren te vertel-

len wat ze moeten doen, begeleiden de
voorlichters boeren die zelf uitzoeken wat
ze het beste kunnen doen. En die boeren
vertellen dat dan weer aan andere boeren.
Volgens programmaleider dr. André de Jager van het LEI werkt dit beter dan traditionele voorlichting. Vorige week zijn de eerste vier proefprojecten afgerond. Studenten van een lokale universiteit gaan nu,
onder begeleiding van het LEI, meten of
boeren er met deze methode wat betreft
kennis, inkomen en welzijn op vooruitgaan, en of de thee inderdaad duurzamer
verbouwd wordt. Als Unilever daar ook
van overtuigd is, krijgen alle driehonderdduizend boeren te maken met deze voorlichtingsmethode. / JT

De komende weken worden er
nog veel van deze bijeenkomsten
georganiseerd (voor data, zie site).
Het is goed voor het proces als we
na deze discussieronde de balans
opmaken en met nieuwe
voorstellen komen. Ik hoop dus
ook dat iedereen tegen die tijd z’n
zegje gedaan heeft. De balans
opmaken willen we rond 1 mei. In
mei komen er nog voldoende
bijeenkomsten om de nieuwe
voorstellen tegen het licht te
houden. Daarna is de stuurgroep
aan zet, en worden definitieve
plannen gemaakt voor de Raad
van Bestuur.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep

Your education, your future
www.towardsflexibility.wur.nl

Resource 0227 1, 3 en 8-11

09-04-2008

ACHTERGROND

16:19

Pagina 8

8

OOIJEVAAR

LEEFT VOOR HET
SCHAATSEN

1

M
U
k
h
z
b

d

A

o
In
p
W
e
de
e
no
e
gr
e
ru
ko
de

O
H
W
H
N
n
d
ee
m
O
so
ev
zo
he
he
ne
‘H
m
To
ka
de
m
u
vi
he
vo
in
ro
m
w
do
Af
de
te
co

Resource 0227 1, 3 en 8-11

09-04-2008

16:19

Pagina 9

10 APRIL 2008

9

RESOURCE #27

Mark Ooijevaar, vierdejaars student Bos- en natuurbeheer aan Wageningen
Universiteit, is een aparte jongen. De stayer traint niet op een racefiets met
klikpedalen zoals andere schaatsers, en zoekt geen afleiding bij een mp3-speler – die
heeft hij niet. En waar anderen in het krachthonk beulen, trekt hij baantjes in het
zwembad. Toch startte Ooijevaar vorige maand op een wereldkampioenschap. Een
buitenmens die het liefst zijn schaatsen laat spreken.

door YVONNE DE HILSTER, foto BART DE GOUW

A

fgelopen week was Ooijevaar eindelijk weer eens langer dan een enkel
nachtje op zijn kamer in de Wageningse studentenflat Bornsesteeg. Sinds
december was de langebaanschaatser vooral onderweg voor wedstrijden
en trainingen, of rustte hij uit bij zijn
ouders en zusje in het rijtjeshuis in Hoogkarspel.
In zijn studentenkamer staan enkel een bed, een computer op een verder leeg bureau, en een koelkastje.
Waslijnen lopen van een houten klapstoel tot het raam
en terug naar de deur. De muren zijn leeg en jaren geleden eens geel geschilderd. ‘Ik kom hier om te slapen
en te eten, en heb hier niet meer dan de spullen die ik
nodig heb’, zegt Ooijevaar. ‘Ik ben de weekenden weg,
en vind het wel goed zo.’ Zeker ’s zomers vertoeft hij
graag in zijn ouderlijk huis. ‘Daar stap ik zo de tuin in,
en eet lekker buiten. Ik heb er ook meer vrijheid en
ruimte.’ En niet omdat hij er niet hoeft te koken. ‘Ik
kook juist vaak zelf, omdat ik graag aan het begin van
de middag warm eet.’

sponsort. Het bracht vooral de rust dat hij niet eerst in
zijn portemonnee hoeft te kijken als hij bijvoorbeeld ergens heen wil om te trainen. Over volgend seizoen
heeft hij nog geen contact met ze gehad, maar de Astatus van NOC-NSF geeft net zo goed rust.

TRAININGSAANPAK
Ooijevaar werd dit jaar ook voor het eerst begeleid vanuit de schaatsbond bij de KNSB Regiotop, en hij ging
met een trainer op pad, Aart van der Wulp. ‘Marks trainingsaanpak is niet zo algemeen bij schaatsers’, zegt
Van der Wulp. ‘Schaatsers hebben over het algemeen
in de zomer een uitgekiende opbouw, terwijl hij vooral
gaat zwemmen en fietsen. Zwemmen doen schaatsers
nooit, dat voegt eigenlijk niks toe. Je gebruikt je spieren
anders, en kweekt vooral uithoudingsvermogen.’
Dus bespraken ze Ooijevaars planning, en veranderde
Van der Wulp er wat in. ‘Ik schrapte wat zwemmen, en
gaf aan sommige trainingsvormen wat minder vaak
achter elkaar te doen. Ook bij het fietsen moest hij
meer een programma volgen.’
Een radicale wijziging had niet gewerkt, denkt Van der
FORMULIEREN
Wulp. ‘Hij moet er achter staan wat hij doet.’ Het is
Ooijevaar bereikte afgelopen seizoen enkele mijlpalen. meer slijpen aan een ruwe diamant. ‘Hij weet wat hij wil
Hij debuteerde op een wereldbekerwedstrijd en het
op sportgebied. Maar je moet hem echt van het nut
WK Afstanden na een fantastische race in het Noorse van veranderingen overtuigen. Afgelopen jaar was hij
Hamar. Na het WK kreeg hij ook de A-status van
voor het eerst in een krachthonk, terwijl dat gemeenNOC-NCF. Het levert hem een maandelijkse ondersteu- goed is. Maar hij wordt er niet vrolijk van, dus laten we
ning van een paar honderd euro op, met een vergoehem langzaam wennen.’
ding voor kosten als kleding, materiaal en reizen. En
Volgens Van der Wulp wil Ooijevaar de tien kilometer rijeen berg formulieren waar hij van moet zuchten. ‘Dat is den op de Olympische Spelen in Vancouver in 2010.
meer werk dan een WK schaatsen.’
‘Dat zei hij al als tiener op de schaatsbaan in Alkmaar,
Ondanks de vooruitgang, die ook is terug te zien in persoonlijke records op de vier allround afstanden, is Ooijevaar niet direct positief over het voorbije schaatsseizoen. ‘De mindere punten zitten nog te vers in mijn geheugen.’ Een val op de ijsbaan begin december die
hem een hoefijzervormig litteken opleverde op de binnenkant van zijn linkerenkel, verstoorde zijn seizoen.
‘Het is sowieso kort, en voor mijn gevoel duurde het nu
maar een paar weken.’
Toch is hij blij dat hij nu weer even alles op een rijtje
kan zetten en zijn studie weer kan oppakken. Daar is
deze winter nauwelijks iets van gekomen, met het ritme van wedstrijd, trainen, slapen en eten. In een vrij
uurtje in het buitenland ziet hij liever wat van de omgeving. ‘Ik moet vooral nog wat essays inleveren en een
hertentamen doen, in principe heb ik alle vakken gevolgd. Veel practica vielen gelukkig als ik hier toch was,
in mei en juni. In het najaar hoop ik mijn bachelor af te
ronden.’ Wat hij dan gaat doen weet hij nog niet. ‘Ik
moet eerder iets besluiten over andere zaken zoals
waar en bij wie ik ga schaatsen, dan over de vraag of ik
doorga met een master.’
Afgelopen jaar veranderde er al genoeg. Hij kreeg na
de Universiade in Turijn, de winterspelen voor studenten waar hij de vijf en tien kilometer won, een sponsorcontract met Ecojobs dat ook de Italiaan Enrico Fabris

‘De vierkamp
vind ik het
mooist, met
de spanning
van het
klassement’

dat hij op die afstand naar de Spelen wilde. Dan reed
hij bij een training twintig rondjes hard op kop, met de
rest achter zich aan.’ De trainer denkt dat het kan, als
hij de komende twee seizoenen nog twee keer zo’n
stap zet als hij nu heeft gedaan. ‘Maar eigenlijk moet
hij bij trainingen wel een groep om zich heen hebben,
die hij nu niet heeft.’
Zijn pupil houdt vol dat hij niet bezig is met die tien kilometer over twee jaar op de Spelen. ‘Ik wil me niet toeleggen op één afstand. De grote vierkamp vind ik nog
steeds het mooist, met de spanning van het klassement. Als ik al aan iets denk is het komend seizoen’,
zegt hij, de boot afhoudend.
PANNENKOEKEN
Het is soms moeilijk om hoogte van de lange stayer te
krijgen. Stil binnenzitten is in ieder geval niet zijn ding.
Zijn handen blijven bezig tijdens het interview – met
zijn horlogebandje, zijn sleutelbos. Maar de stad in,
naar de bioscoop of een studentenvereniging, trekt
hem evenmin. Hij zag ook nog nooit een sociëteit van
binnen. ‘Ik heb er geen tijd voor en heb genoeg andere
leuke dingen te doen’, zegt hij op rustige toon.
Hij luistert naar muziek op de radio, liefst gevarieerd,
zolang het maar geen klassiek of dance is. Een mp3speler hoeft hij niet, en zijn mobiele telefoon riedelt het
deuntje dat het bij aankoop had. Zijn trainingsfiets is
een lichte hybride met 27 versnellingen en gewone
pedalen; hij kan er ook mee op fietsvakantie met zijn
ouders. ‘Maar misschien wil ik er nu ook een racefiets
bij’, zegt hij voorzichtig.
Voedingssupplementen slikt de bosbouwstudent niet.
‘Ik eet genoeg groente en fruit.’ Hij is al zijn hele leven
vegetarisch en koopt soms biologisch, zoals eieren. Bij
zijn ouders, die overigens zelf geen verleden hebben
op het ijs, eet hij wekelijks pannenkoeken met biologisch meergranenmeel; lekker veel koolhydraten.
In Wageningen heeft hij wat vrienden onder studiegenoten die net als hij in het weekend weg zijn; met één
van hen eet Ooijevaar af en toe samen. Zijn afdelingsgenoten kent de student hoogstens van gezicht. Maar
veel contact heeft hij ook niet nodig. ‘Ze zijn ook met
iets heel anders bezig.’
De ijsbaan en het leven eromheen geven veel meer plezier. ‘Ik vind het heerlijk om te trainen, om beter te worden. Je komt ook nog eens ergens.’ Hij voelt zich thuis
in gezelschap van andere schaatsers. ‘De schaatswereld is geen vijandig wereldje. Alleen op wedstrijden
ben je elkaars concurrent, daarbuiten niet.’
Een schaatser als voorbeeld heeft hij niet. Wel is er een
trainer waar hij graag mee zou willen werken: Wim den
Elzen van gewest Zuid-Holland, vertelt hij met een stralend gezicht. ‘Hij kan technisch details goed overbrengen. En aan techniek kan ik het lastigst zelf iets doen.’
Maar de komende weken gaat Ooijevaar eerst eens nadenken over de zomerplanning, met hardlopen, fietsen, zwemmen en schaatssprongen maken op het droge. Vrij in de buitenlucht, waar het lekker rustig is. <
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Er gaat steeds meer geld naar NWO, maar niemand kan nagaan of de wetenschapsfinancier dat geld goed besteedt. Welke onderzoekers zijn afgewezen, en waarom?
NWO houdt de luiken gesloten.

door BAS BELLEMAN (HOP), illustratie GUY ACKERMANS

B

iowetenschapper Ronald Plasterk was
nog maar net minister of hij haalde
honderd miljoen euro weg bij de universiteiten en gaf het aan NWO. De beste
wetenschappers en de grootste talenten moeten het geld krijgen, vindt hij,
en daar kan NWO voor zorgen. Die verdeelt de zogeheten ‘tweede geldstroom’ en dat gaat
om miljoenen euro’s. Een paar keer per jaar merkt de
buitenwacht daar iets van, want dan stuurt de ‘Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek’,
zoals NWO voluit heet, naar alle kranten een lijst met
wetenschappers die in de prijzen zijn gevallen.
Vooral de Venisubsidies van de zogeheten ‘Vernieuwingsimpuls’ zijn interessant. Daar kunnen pas gepromoveerde wetenschappers een aanvraag voor indienen. De uitverkiezing is enorm belangrijk voor hun carrière. Niet alleen kunnen de uitverkoren wetenschappers drie jaar lang hun eigen onderzoeksdroom najagen, ze zullen ook eerder voor de volgende subsidies in
aanmerking komen. Volgens NWO zelf zijn de Venibeurzen ‘bepalend voor het carrièreperspectief’. Afgewezen
onderzoekers krijgen het ‘doorgaans moeilijker’.
Dat de selectie door NWO belangrijke gevolgen heeft, is
dus helder. Maar hoe gaat die eigenlijk in zijn werk?
Bekend is dat een commissie van wetenschappers
(peers, vakgenoten) de voorstellen beoordeelt van
andere wetenschappers. Er gaan diverse rondes overheen, met kritiek van anonieme collega’s buiten de
selectiecommissie, het weerwoord van de indieners en
indringende gesprekken met potentiële kandidaten.
Maar verder gaat de duidelijkheid niet. NWO wil alleen
de procedures toelichten, en weigert inhoudelijke informatie te verstrekken. Zelfs de uitverkoren onderzoeksvoorstellen worden niet openbaar gemaakt, afgezien
van een vierregelige samenvatting en de naam van de
onderzoeker. De afgewezen voorstellen blijven achter
slot en grendel. Ook de motivering van de selectiecommissie blijft geheim.
GEEN CONTROLE
Er is kortom geen controle op de werkwijze van NWO
mogelijk, ook al gaat er steeds meer overheidsgeld
naar de organisatie. De wetenschapsfinancier is een
zwarte doos: je stopt er voorstellen in, het rommelt van
binnen en dan rollen de ‘beste’ voorstellen eruit.
Telkens opnieuw klinkt bij de NWO het argument dat
wetenschappers hun onderzoeksvoorstellen niet meer
zouden insturen als anderen ze kunnen lezen. De concurrentie zou met hun idee aan de haal kunnen gaan.
Zelfs na een periode van pakweg vijf jaar blijft NWO
bang voor zulk jatwerk; ook oude voorstellen worden
geheim gehouden.
De gelukkigen die een NWO-beurs hebben gekregen,
tasten vaak in het duister over de redenen van hun uitverkiezing. Een kwart van hen durft de selectieprocedure niet ‘transparant’ te noemen. Onder afgewezen
wetenschappers is de scepsis logischerwijs nog groter;

slechts 29 procent noemt de procedure transparant,
tegen een overgrote meerderheid van 71 procent die
dat niet doet. Dat valt te lezen in de evaluatie van de
Vernieuwingsimpuls die NWO dit jaar heeft laten uitvoeren; een evaluatie van het hele instituut volgt spoedig.
Nu zou dit allemaal geen probleem zijn, als de beoordeling door vakgenoten vlekkeloos zou werken. Maar het
blijft mensenwerk en een objectief oordeel vellen is
niet eenvoudig. Dat erkent NWO ook ruiterlijk. Hoe
moet men bijvoorbeeld omgaan met peer review in de
sociologie? ‘Er zijn daarbinnen twee stromingen’, vertelt Jan Karel Koppen, directeur beleid van NWO, ‘en
die verguizen elkaar.’ Hij doelt op de cijfervreters
(kwantitatief) en de voorbeeldgravers (kwalitatief). Je
kunt de ene groep niet de andere laten beoordelen,
maar je kunt ze eigenlijk ook niet om een oordeel over
hun eigen vrienden vragen. ‘Het is een ware scholenstrijd’, aldus Koppen.
BUITENSTAANDERS
En dan is er nog het eeuwige probleem dat de ‘peers’
niet altijd zin hebben om mee te werken. ‘Soms moeten we er twintig bellen voordat we er eentje bereid vinden’, meldt Koppen. Dit geringe animo brengt hij in stelling tegen openbaarheid: als hun teksten gelezen kunnen worden door buitenstaanders, zouden de peers
nog minder vaak zin hebben.
Het Hoger Onderwijs Persbureau wilde desondanks
graag zien hoe de miljoenen in de praktijk verdeeld
worden en vroeg daarom inzage in een willekeurige
ronde voor de Venisubsidies van het domein geesteswetenschappen: onderzoeksvoorstellen, referentencommentaren, enzovoorts. NWO valt immers onder de
wet openbaarheid van bestuur.
Pas na enig juridisch getouwtrek, waarbij het HOP
moest dreigen met een rechtszaak, was de onderzoeksfinancier bereid enige extra informatie vrij te geven. Dankzij een brief van het NWO-gebiedsbestuur
van geesteswetenschappen aan het algemeen bestuur
kunnen we een glimp opvangen van de realiteit achter
de verdeling van twaalf Venibeurzen. De goedkeuring
van de hoogste bestuurders blijkt daarbij een formaliteit. Eigenlijk weet zelfs het NWO-bestuur niet hoe de
selectie werkelijk tot stand komt.
In de brief staat een lijst met beoordelingen van de
22 beste aanvragers in volgorde van kwaliteit. Erg informatief is die niet. Bij nummer zeven staat bijvoorbeeld: ‘De Commissie is van mening dat het hier om
een competente en talentvolle onderzoeker gaat.’
Nummer zeven staat iets lager in de lijst, omdat die in
het gesprek ‘minder overtuigend overkwam’ dan de onderzoekers die boven hem zijn geëindigd. Logisch.
Vreemder wordt het als de commissie wél iets inhoudelijks zegt. De wetenschapper met het voorstel ‘Towards
postmodern metaphysics’ moest een toelichting geven
op de term metafysica. Die toelichting was ‘niet helemaal overtuigend’. ‘De commissie heeft dit mee laten
wegen in haar eindoordeel, en kwam daarom uit op de

WEINIG BEURZEN VOOR WAGENINGEN
Wageningen UR is geen kleintje in wetenschappelijk
Nederland. Bij de universiteit en DLO samen werken
ongeveer evenveel mensen als bij de grootste universiteit, die van Utrecht. Bij het verdelen van de Veni-,
Vidi- en Vicibeurzen is Wageningen wel een kleintje.
Van de vijfhonderd beurzen die NWO de afgelopen
twee jaar uitdeelde, kwamen er maar negen naar Wageningen. Van de zestig vici’s kreeg Wageningen UR
er zelfs niet één.
Volgens Henrieke de Ruiter van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek doet Wageningen het niet
slecht, maar heeft het last van stevige concurrentie.
Waar brede universiteiten in aanmerking komen voor
beurzen uit veel verschillende vakgebieden, put Wageningen vooral uit één vijver: die van aard- en levenswetenschappen.
De universiteit doet de laatste jaren wel veel meer
moeite om de beurzen binnen te slepen. Aanvragen
worden beoordeeld door de voorzitters van de onderzoeksscholen, die ook tips geven voor het verbeteren
van de voorstellen. Kanshebbers krijgen ook steeds
meer begeleiding bij het schrijven en presenteren van
hun plannen. / KV
kwalificatie excellent/very good.’ Een onderzoek naar
postmoderne metafysica, maar de wetenschapper kan
niet uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Geef hem toch
maar een beurs.
Natuurlijk doet NWO haar best. Zij probeert zo goed en
zo kwaad als het gaat de onafhankelijkheid te bewaken. Zo wisselt de samenstelling van de selectiecommissie iedere ronde. ‘Anders krijg je een cultuur waarin
sommige soorten voorstellen meer kans maken dan
andere’, legt Koppen uit. Ook moeten beoordelaars mogelijke belangenverstrengeling melden.
NWO kijkt verder hoe buitenlandse geldverdelers werken en laat zich geregeld een spiegel voorhouden door
een externe commissie. En, zoals gezegd, binnenkort
komt een nieuwe evaluatie naar buiten. Meer wil NWO
niet doen. Zij handhaaft de heimelijkheid, al was het
maar uit gewoonte. ‘Zo doen we het sinds jaar en dag’,
zegt Koppen. ‘Wetenschappers die kritiek leveren, vragen we vaak om in een commissie te komen zitten.’
Nee, NWO doet het vast niet slecht. Anders zou er in de
academische wereld allang een opstand zijn uitgebroken. Misschien dat er wel eens iemand onterecht een
beurs misloopt, maar het omgekeerde zal zelden voorkomen: dat een volslagen dwaas er met het geld ervandoor gaat.
Maar waarom dan ‘nee, tenzij’ in plaats van ‘ja, tenzij’?
Waarom zo angstvallig de ingang barricaderen, als iemand eens om het hoekje wil kijken? <
Op verzoek van NWO is de titel ‘Towards postmodern
metaphysics’ gefingeerd, om de privacy van de aanvrager te garanderen.
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IN BEELD
drassig, zodat aanhangers van rivaliserende
verengingen elkaar konden bekogelen met modder en
met het hooi dat er was gestort. Helaas voor de
Wageningse aanhang ging de oude vier van Argo in de
voorronde niet hard genoeg om de finale van het
koningsnummer te halen. Skadi uit Rotterdam werd de
grote winnaar. Ook de mannen van Ceres-Argohuis H6

U

G

VARSITY/ foto’s BART DE GOUW en MARTIJN WETERINGS
In Houten verzamelden supporters zich op zondag
6 april bij de finish van de Varsity op het AmsterdamRijnkanaal, de belangrijkste roeiwedstrijd van het jaar
voor studenten. Om clubliederen te zingen, hun
roeigoden aan te moedigen en – minstens zo belangrijk
– bier te drinken. In het zonnetje smaakte dat nog beter
dan in de voorspelde sneeuw. Gelukkig was de grond

O

die elk jaar meedoen misten hun doel: ze werden vijfde
in plaats van zesde. De oude ‘oude vier’ van Argo met
roeiveteranen die aan de Varsity meededen tussen
1968 en 1993, werd echter eerste in deze categorie.
Het vervulde de Argonauten in hun groene outfit met
genoeg trots om van het bier en de zon te blijven
genieten. / IRA
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
GEZONDE HOOGLANDERS REDDEN MISTER RUND
Een kwart eeuw geleden werden in Nederland voor het
eerst grote grazers aan hun lot overgelaten in de vrije
natuur. Tegenstanders van het experiment waren bang
dat de Schotse Hooglanders het zonder bijvoeren niet
zouden overleven. Maar initiator dr. Sip van Wieren van
de leerstoelgroep Resource Ecology zette door, met de
hete adem van twijfelende beheerders en de media in
zijn nek.
Eigenlijk wilde Sip van Wieren liever wisenten uitzetten op de Veluwe. Dat was
ook het ideaal van de bedenker van het
eerste Nederlandse graasproject, de Groningse ecoloog Harm van de Veen. ‘Maar
dat bleek nog een aantal stappen te ver
voor gebiedseigenaar Natuurmonumenten, vertelt Sip van Wieren. ‘De hele gedachte van natuurontwikkeling was nog
maar net in opkomst, er was nog heel
veel koudwatervrees.’
Als alternatief kwamen de heren met de
Schotse Hooglander. Van Wieren werkte
het idee uit tot een voorstel voor wetenschappelijk onderzoek. Natuurmonumenten ging overstag. En dus laadde Van Wieren op 6 december 1982 tien rode koeien
uit de veewagen in de Imbosch, een stukje bos van 176 hectare op de Hoge Veluwe. ‘Er waren niet veel mensen bij. Een
paar beheerders en twee niet uitgenodigde jagers, die hun ongenoegen kenbaar
maakten’, vertelt Van Wieren. ‘Ze waren
bang dat de dieren het wild zouden wegjagen.’

Van Wieren volgde iedere stap van de runderen op de Veluwe. ‘Benieuwd naar wat
ze zouden doen als ze van een graslandje
naar de rare Veluwe zouden gaan, volgde
ik ze overal. Ze hebben elk hoekje gezien
en proefden alles. Zelfs dennennaalden
en sparappels. Dat heb ik ze daarna nooit
meer zien eten.’
Natuurmonumenten hoopte dat de runderen de vergrassing van de heide zouden
tegengaan. Van Wieren wilde vooral bewijzen dat ze zichzelf in stand konden houden zonder bijgevoerd te worden. ‘In die
tijd vertroetelden beheerders de wilde
dieren nog. Herten en wilde zwijnen werden massaal bijgevoerd in de winter. Om
de voerbak voor het echte wild stond nu
een hek zodat de Hooglanders er niet bij
konden.’
Het meest spannend was de strenge winter van 1985. ‘De beesten vielen enorm
af. Een rund ging van 530 naar 280 kilo,
de ribben staken eruit. Iedereen kwam
kijken en zich ermee bemoeien. Maar ik
wilde niet bijvoeren, want ze waren verder
hartstikke gezond. Dus stond ik daar niks
te doen bij de weegbrug, terwijl beheerders ernaast riepen dat we ze moesten
bijvoeren.’
Van Wieren hield voet bij stuk, maar niet
zonder twijfel. ‘Er ging een verhaal rond
dat de runderen nooit meer zouden herstellen als ze beneden een bepaald gewicht zouden komen.’ Toen uiteindelijk de

De eerste Schotse Hooglanders werden in 1982 losgelaten in de Imbosch op de Hoge
Veluwe. / foto Sip van Wieren
eerste grassen weer groeiden waren de
dieren binnen korte tijd weer op gewicht.
‘Beheerders konden er niet meer omheen. Ook op arme zandgronden kunnen
grote dieren overleven.’ Vanaf dat moment is ook het bijvoeren van wild gestopt.
‘Als ze waren doodgegaan weet ik niet of
ik wel zou zijn waar ik nu sta’, realiseert

Van Wieren zich achteraf. ‘Het succes van
de Imbosch was nu een opmaat naar vele
andere projecten. Het idee van grote grazers leefde. Wel zal ik altijd Mister Rund
blijven. Sip en zijn koeien. Maar eigenlijk
zit ik daar helemaal niet op te wachten. Ik
had liever de wisent gehad en mijn echte
favoriet is het wild zwijn.’ / Laurien Holtjer

WERKPLEK
ANJA VAN HAPEREN

‘MEVROUW, ER IS IETS ONTPLOFT’
Anja is een nieuwsgierige onderzoeker.
‘Ik wil graag weten hoe iets werkt in een
plant.’ Na haar studie Plant Biotechnology
ging ze daarom vorig jaar verder als aio
bij het Laboratorium voor Biochemie. ‘Het
bevalt goed. Het is heel afwisselend en ik
heb net mijn eerste onderwijs gegeven.’
Leuk is het contact met studenten. ‘Kortgeleden was ik zelf nog student. Maar
toen ik voor het eerste surveilleerde bij
een examen merkte ik: dat station ben ik
lang gepasseerd.’ Nu wordt Anja met
mevrouw aangesproken. ‘Laatst kwam er
tijdens een practicum een student naar
me toe: Mevrouw, er is iets ontploft in de
zuurkast. Bleek er een buisje te zijn overgekookt. Maar het was schattig hoe hij
naar me toe kwam om het te zeggen.’
In haar verplichte groene labjas is Anja

weer eens een ochtend bezig DNA te
isoleren uit bacteriën. Ze doet onderzoek
aan één van de genen van de eiwitfamilie
SERK. ‘De grote vraag is hoe de plant de
receptoren in zijn cellen inzet bij zijn
signaleringsroutes.’ Cellen reageren
namelijk op factoren als licht, temperatuur en voedsel. ‘De receptoren werken
samen in verschillende signaleringsroutes, en dat geeft verschillende uitkomsten. Maar onduidelijk is hoe ze weten
welk pad ze moeten kiezen.’
Terwijl Anja routineus aan haar monsters
werkt praat ze vol vuur over werk. Ze vindt
wel dat ze nog moet werken aan haar jipen-janneketaal. ‘Ik maak graag anderen
enthousiast en vertel al gauw heel veel.
Maar dat kan niet iedereen zomaar volgen.’ / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans

Resource 0227 12-15

09-04-2008

15:55

Pagina 14

OPINIE

14

M.I.

1

Rinkel, de omschakeling van Wageningen UR naar internettelefonie, doet stof opwaaien. De ergernissen en irritaties zijn hét
gesprek bij het koffieautomaat. Al heeft niet iedereen er last van.
Mensen met een vaste telefoon lijken de overschakeling redelijk
ongeschonden door te komen. Maar wie met een mobiele toestel
werkt, kan tijden onbereikbaar zijn. Hallo, kunt u mij horen?

HOE GAAT HET MET UW TELEFOON?
door JAN BRAAKMAN en KORNÉ VERSLUIS
‘Ik weet niet of u mij
kunt verstaan…?’

Roel Veerkamp, onderzoeksleider bij
ASG in Lelystad
‘Met Roel Veerkamp. (…) Met Roel Veerkamp. (…) Sorry, ik hoor u niet. (…) Ik weet
niet of u mij kunt verstaan, (...) maar ik
hoor u niet.’
Later belt hij terug:
‘Had jij me gebeld? Wil je weten hoe het
met de telefoon gaat? Ha ha, dan weet je
nu wel genoeg! Ach, we hebben kleine ergernisjes. Dit was de eerste keer dat ik gebeld werd en ik niet hoorde wie er aan de
andere kant aan de lijn was. Maar de

nummermelder werkte, dus ik kon nu wel
terugbellen. Dat is trouwens niet altijd het
geval. De ene keer doet de nummermelder het wel en dan weer niet, en of dat te
maken heeft met het feit dat de beller zijn
nummer heeft afgeschermd, weet ik niet.
Zo nu en dan kan ik de voicemail afluisteren. Dat werkt ongeveer één op de tien
keer. En als ik mensen bel, die vroeger
meteen oppakten, kan het nu gebeuren
dat ze mijn nummer niet herkennen en de
telefoon laten gaan. Ze herkennen het algemene Wageningse nummer niet dat op
hun display verschijnt en dan is de urgentie om op te pakken minder groot. Dat is
lastig voor mij en niet helemaal prettig.
Als je in het buitenland bent schijnt het
nog lastiger te zijn. Wat dat betreft ben ik
blij dat mijn reis niet doorging. Tja, het is
allemaal verre van optimaal en het moet
gauw verbeteren.’

‘Mensen zien mijn
voorganger op de display’

Jan Langermans, hoofd Biomedical
Research bij ASG in Lelystad
‘Ik was vorige week in Florence. Om te bellen moest ik eerst 88088 draaien. Dan
kreeg ik een kiestoon, waarna ik het gewone nummer moest kiezen waar ik naartoe wilde bellen. Op zich ging dat goed,
maar je moet het wel even weten.
Daarvoor ben ik ongeveer drie weken telefonisch echt compleet onbereikbaar geweest. Klanten, relaties die me probeer-

‘Misschien komen de
problemen nog’

nen dat mensen heel enthousiast de telefoon oppakken als ze de naam van mijn
voorganger op hun display zien. Dat kan
dan toch tegenvallen. Of meevallen.
Ik heb twee werkplekken, maar als je mij
zoekt in het digitale telefoonboek van Wageningen UR, dan zijn daar vier velden ingevuld. Dat lijkt me een beetje overdreven. Dat moet nog aangepast worden.’

‘Ik heb een vaste telefoon en die levert
geen enkel probleem op. Ik kan zelf gewoon bellen en gebeld worden. Ik heb van
collega’s wel gehoord dat zich problemen
voordoen. Maar bij mij is de overgang gelukkig zonder enig gevolg gebleven. Mis-

‘In Atlas, waar ik werk, hebben we de overgang naar het nieuwe telefoonsysteem

anderhalf jaar geleden meegemaakt. Hier
werken de telefoons prima. Dus voor mij
speelt deze operatie nu niet. Ik merk ook
niet dat collega’s er last van hebben of
dat ik collega’s niet kan bereiken. Anderhalf jaar geleden is de overgang voor ons
wel goed verlopen. Dat kon toen ook rustig aan; er was alle tijd om alles goed te installeren. Nu is er sprake van een megaoperatie die heel snel moest worden uitgevoerd. Maar daar ben ik gelukkig geen
slachtoffer van.’

schien dat de problemen nog komen als
ik overschakel op een mobiele telefoon.
Maar dat zullen we dan wel weer zien.’

‘Slechte verbindingen
door mobiele netwerk
in Wageningen’

‘In Atlas werkt het al
anderhalf jaar prima’

Wim Chardon, onderzoeker bij Alterra in
Wageningen

den te bereiken: ze kregen me gewoon
niet te pakken. Soms kwamen ze bij de
centrale terecht en bleven daarna ergens
hangen. Op een gegeven moment heb ik
een vervangend toestel gekregen omdat
ik via mijn reguliere toestel en mijn mobiel
niet kon bellen. Met het vervangende toestel kon ik wel bellen, maar ik was nog altijd niet goed bereikbaar voor externe relaties omdat ik een ander nummer had.
Het oude nummer is nu hersteld en werkt
naar behoren. De voicemail kan ik nog
steeds niet goed afluisteren. Dat is echter
een algemeen probleem. In Florence zag
ik op mijn telefoon wel dat er veel berichten waren, maar ik had geen idee van wie
of wat. En daar kom je ook niet achter.’

Bram van der Maas, bedrijfskundig
onderzoeker bij Wageningen UR
Glastuinbouw in Bleiswijk

Liesbeth Ennik, onderzoeker bij Plant
Research International in Wageningen,
gedetacheerd bij Entomologie
‘Zelf bellen en gebeld worden gaat heel
goed. De bereikbaarheid is voor mij geen
enkel probleem. Maar als ik andere mensen bel, krijgen ze op hun display de
naam van mijn voorganger. Ik ben gebeld
door iemand die betrokken is bij de telefoonoperatie Rinkel en die vroeg mij of
mijn naam correspondeerde met de
naam die zij op haar display zag. Dat
bleek niet zo te zijn. Dus ik hoop dat het
binnenkort veranderd wordt. Het zou kun-

‘Drie weken telefonisch
compleet onbereikbaar’

Ron Lukassen, projectleider Rinkel
‘Wij weten nu honderd procent zeker dat
de slechte kwaliteit van de verbinding te
maken heeft met het mobiele netwerk in
Wageningen. Ook mensen die helemaal
niet via Rinkel bellen hebben er last van.
Iedereen wijt het aan ons, maar de klachten waren er al voordat wij overstapten op
internettelefonie. Dinsdag zijn er mensen
van KPN komen meten aan dit mobiele
netwerk, woensdag kwamen ze weer.

Verder blijft het voor ons hard werken om
alle foute aanvragen te herstellen. Technisch hebben we maandag ook nog een
probleem opgelost. Sommige mensen
kregen geen verbinding als ze met de
voicemail of met andere toestellen belden. Dit kwam door een fout in de software .
Ook ik hoor de klachten dat wij niet assertief genoeg zouden zijn, en dat dit een andere klant niet was overkomen. Dat is
echt onzin. Het is op het niveau van de
raad van bestuur van KPN en Alcatel besproken, en mensen werken ’s nachts
door om problemen op te lossen. Meer
aandacht kun je niet hebben, zou ik zo
denken.’
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‘Introductie van
maar een paar
wolven leidt tot
dierentuinbeheer’

RINKEL

KOMT DE
BOZE WOLF?
Staatsbosbeheer wil wilde zwijnen en
wisenten loslaten in de Oostvaardersplassen. Ook wolven staan hoog op het
wensenlijstje. Dat maakte de natuurorganisatie op 8 april bekend. Volgens
hun ecoloog Frans Vera biedt het
natuurgebied ruimte voor meer dan
honderd wolven. Het liefst laat hij ze
morgen al los. Toch ziet hij ze er niet op
korte termijn zwerven. ‘Ecologisch gezien
is het geen probleem. Het zit tussen onze
oren.’
Ing. Dennis Lammertsma, onderzoeker
bij Centrum Ecosystemen:
‘Vera heeft een punt met de opmerking
dat de haalbaarheid tussen onze oren zit.
Mensen hebben nog steeds last van het
Roodkapjesyndroom. Angst voor de wolf
blijft een breekpunt. Maar het gebied is
waarschijnlijk ook veel te klein voor honderd wolven. Wij hebben onlangs getaxeerd hoeveel wolven er in de Amsterdamse Waterleiding Duinen zouden kunnen leven. Het was te klein voor een levensvatbare wolvenpopulatie met minstens tweehonderd wolven.
Ik betwijfel of de Oostvaardersplassen
groot genoeg is voor een levensvatbare
populatie. Misschien dat Vera zijn uitspraak doet op basis van de hoeveelheid
voedsel in kilo’s hoefdieren voor de wolven, maar dat is een te simplistische benadering. Wolven hebben namelijk veel
ruimte nodig. Ook is nog weinig bekend
over het effect van wolven op de regulatie
van het aantal hoefdieren. Met evenveel
recht kun je schatten dat er in de Oostvaardersplassen ruimte is voor bijvoorbeeld drie roedels van vijf wolven.
Nu bestaan er wel plannen voor robuuste
verbindingen met andere natuurgebieden, waardoor de dieren meer ruimte krijgen. Maar dit brengt onder meer veterinaire risico’s met zich mee. Over welke
dieren de verbindingszones zouden mogen gebruiken bestaat nog veel discussie.
Ik raad Staatsbosbeheer aan eerst een
haalbaarheidsstudie naar de introductie
van wolven te doen. Volgens mij is vijfduizend hectare niet genoeg voor honderd
wolven. Introductie van een paar wolven
leidt tot dierentuinbeheer: je vangt individuen weg en plaatst anderen bij, omdat
er geen natuurlijke uitwisseling is met nabijgelegen populaties.
Overigens zie ik voor de andere diersoorten op ecologische grond geen problemen. Ik denk dat het gebied groot genoeg
is voor bijvoorbeeld het wild zwijn.’ / Laurien Holtjer

Het is al weken hommeles met de telefoon. Sinds Wageningen UR overstapte op
internettelefonie zijn mensen onbereikbaar, doet de voicemail het niet, is de verbinding beroerd, doen alarmnummers het
niet meer, krijg je merkwaardige berichten
dat je gebeld bent door toestel tachtigduizendvierhonderdeenentwintig en ga zo
maar verder.
Technicus Ron Lukassen bezweert keer
op keer dat er technisch weinig is misgegaan. Een paar dagen na de overschakeling liep hij nog ‘met de borst vooruit’. De
grootste problemen hebben volgens hem
te maken met fouten in de administratie
– mensen hebben hun wensen niet goed
laten registreren – en met technische problemen van KPN die niets te maken hebben met zijn project. Iedereen die mobiel

belt in Wageningen heeft volgens hem
last van slechte verbindingen, of je nu via
het computernetwerk van Wageningen UR
belt of niet.
Wie er de schuld ook heeft, KPN, de technici van Wageningen UR, of de administrateurs, je kunt je wel afvragen waarom Wageningen UR zo graag voorop loopt bij de
invoering van dit soort nieuwe technologie. Een paar jaar geleden was huisvester
Idealis de eerste die studenten via internet wilde laten bellen. Na een paar maanden ellende werd het experiment gestaakt.
In een verder verleden wilde de afdeling
ICT van de universiteit ook voorop lopen.
Gevolg was dat programmeurs in Wageningen verschillende softwarepakketten
hebben ontwikkeld, die nooit werden ge-

bruikt. Voordat ze klaar waren had een bedrijf met mensen die écht verstand hadden van programmeren een betere versie
van de software ontwikkeld.
Al te bang moet je natuurlijk niet zijn voor
nieuwe techniek. Als iedereen wacht op
iedereen, zouden we nu communiceren
met rooksignalen. Maar waarom zou Wageningen internettelefonie eerder invoeren dan de telefoonbedrijven zelf? KPN
zelf voert internettelefonie voorzichtig en
gefaseerd in. Wageningen UR had best
even kunnen wachten totdat KPN internetbellen zelf voor het hele bedrijf had ingevoerd en voldoende ervaring had met
grootschalig internetbellen. Dat had medewerkers van Wageningen UR én de
mensen die hen proberen te bereiken
veel frustratie bespaard. / Korné Versluis

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
ZESJESCULTUUR?
Bij de opening van Forum mopperde Jan
Peter Balkenende dat de middelmaat in
ons land de toon aangeeft. Bij studenten
zou dit leiden tot een zesjescultuur. Dit
signaal werd opgepikt door een groepje
studenten Datamanagement. Zij zetten
een enquête op touw. Twee van hen, Linda
van der Toorn en Martine van Genuchten,
gingen na het vak door voor een lijvige
scriptie. Die is nu uit. Spannend leesvoer!
Vanaf 1987 hebben vrouwen systematisch lagere cijfers gehaald dan mannen.
Nee geintje, hogere. Het gemiddelde ligt
rond de zeven. Mooi vond ik de tabel
waarin de zelfverklaarde tijdsbesteding
en het gemiddelde cijfer werden vergeleken. De hoogste cijfers halen zij die zeg-

gen heel veel tijd in hun studie te stoppen, maar op de tweede plaats komen degenen die zeggen er juist heel weinig tijd
in te steken.
Het leukst zijn de opmerkingen die studenten bij de enquête plaatsen. Daarin
geven ze inzicht in hun solidariteit (‘veel
van mijn medestudenten zijn lui!’, ‘vooral
door groepswerk is het vaak onmogelijk
om hoge cijfers te halen’) en hun motivatie (‘verplichte onzinvakken krijgen minder aandacht van mij’, ‘mijn scriptie vond
ik ‘iets van mij’ en daar ben ik ook voor gegaan en heb ik een 9 voor gehaald’).
Hun verscheidenheid blijkt ook. Van ‘in
drie jaar Wageningen heb ik nog geen vak
gevolgd dat moeilijk is’ tot ‘niet iedereen

heeft de capaciteiten om hoge cijfers te
halen, ook al studeren ze superhard.
Deze mensen zijn doorzetters en zullen in
hun latere werk goed terechtkomen’.
Tenslotte hebben ze een boodschap voor
docenten: ‘Het halen van zesjes is misschien ook te wijten aan het feit dat docenten graag zesjes geven’ en ‘durf dus
hoge en lage cijfers te geven voor uitschieters bij een practicum!’
NB: Flexe Pim nodigt ons uit voor Eday op
14 april (aanmelden bij wso@wur.nl); daar
komen Linda en Martine ook hun onderzoek toelichten. Alvast een quote voor
Pim: ‘een voorgeprogrammeerde studie
leidt tot eenheidsworst en ontevreden studenten’. / Gert Jan Hofstede
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the earth’s
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RESOURCE
ARCHIVE
EXTENDED
The archives on the Resource website
have been extended considerably. Articles
from the predecessors of Resource, Wb
(Weekly newspaper for Wageningen UR)
and the Wageningen University
Newspaper (WUB), can now be consulted
online. Nearly all the articles that have
been published in these newspapers
since 1995 can be found and searched
on www.resource-online.nl under the tab
‘Wb archief’. / KV

WHAT’S ON
Thursday 10 April
16.00 / Commemoration of the Rwanda
genocide, Forum room 222.
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, with Veste and
ESN.
23.00 / Spring party, pushing up the
daisies at Unitas.
Friday 11 April
19.00 / Intercultural dinner with Polish
dishes at WSO.
24.00 / Disco and pop party at International
Club.
Saturday 12 April
10.00 & 13.00 / Image Contest
Wageningen at Cinemec, Ede. Photos by
local amateurs projected on the big screen.
14.30 / Blues café at café XL.
20.15 / Sonante orchestra plays Glazunov,
Chabrier and Beethoven in Bevrijdingskerk,
Ritzema Bosweg.
21.00 / Musicians Club in café Meijer.
22.00 / ISOW French party at International
Club.
22.00 / City of Funky Music, dance party in
Loburg.
23.00 / Beyond at Unitas.
Sunday 13 April
14.00 / Chill out in Villa Bloem.
15.00 / Sunday Afternoon Jazz at WICC.
15.30 / Les Wilson and the Mighty Houserockers at café XL.
Monday 14 April
20.30 / King Corn at Movie W, followed by
discussion on food.
Tuesday 15 April
20.00 / Murphy’s Quiz Night at café Tuck.
20.30 / Gloria at Movie-W.
Thursday 17 April
12.15 / Lunchtime concert by an ensemble
from the Netherlands Student Chamber
Orchestra in the public library (bblthk).
20.15 / Netherlands Student Chamber
Orchestra plays Schumann and Beethoven
in the Aula.

R

Th
in
pr
as
hy
Hy
m
gr
ar
The employment agency Werkwijzer can help international students find part-time work. / photo GA

JOBS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
BLOCKED BY WEB OF RULES
Many students want to earn some extra
money while studying. One of the best
ways to do so is to get a part-time job. For
most Dutch students that’s no problem,
but for international students it seems to
be more difficult, especially in a small
town like Wageningen.
A tour of the employment agencies in
Wageningen makes it clear that the international community is not their main
target group. ‘There are a number of
reasons – first of all legislation and policy
regarding employment for non-EU
students is a hassle. The laws in the
Netherlands are quite complicated and
impose specific requirements on
students. But on top of that, most
employers want people who can speak
and read Dutch,’ says an employee at the
Randstad employment agency. ‘Of course
there are many reasons for this. For a
start, most companies function in Dutch,
and the security and conflict prevention
protocols are in Dutch as well. If they are
planning to stay in the Netherlands for a
while, I would advise students to learn
Dutch if they want to get a job here.’
This is a familiar story for Gelareh Rahim,
an Iranian MSc Biotechnology student. ‘I
found it very hard to get a job in
Wageningen. Even basic jobs like cleaning
were hard to find. I visited almost every

employment agency in Wageningen. In
the end I gave up because I had started
my MSc thesis and did not have enough
time to work anyway.’
Although not every employment agency
accepts international students, there are
exceptions. One of these is Werkwijzer.
Sam Trentelman, the manager of the
Wageningen branch of Werkwijzer:
‘Although it’s true that we don’t get many
requests from employers for international
students, there are jobs available for this
group of students. We offer administrative and cleaning jobs. Apart from
earning money, a job can contribute to a
student’s social network, and a lot of the
international students work with a clear
goal in mind, which makes them good
workers. We had a student who wanted to
go on holiday to her home country so she
worked really hard to pay for her ticket.
The paperwork is a hassle, but that’s the
law and we have to deal with it. The only
thing we can do is assist the students in
this process.’
The University also offers some jobs for
international students. Jeroen Ouburg
works at the international office of the
CSA: ‘We hire international students for
specific jobs especially during the
summer break. For example, they can
work as buddies for newly arrived interna-

tional students. That’s more fun than
working as a cleaner or in a supermarket,
but these jobs are not available all year
round. We are now looking to create more
job opportunities within the University for
Dutch as well as international students.’
The Wageningen Student Union also does
its best to make sense of the web of rules.
Wilma Smilde, a WSO board member: ‘We
created a page to explain the tangle of
rules and laws about working in the
Netherlands in an understandable
fashion. Applying for a job is also way
easier if you are an EU student. In general
it’s hard to find a job through an
employment agency, but that’s not the
fault of the agencies. The problem lies
with employers who can’t or won’t place
international students for reasons like
requiring them to speak or read Dutch.
We are trying to contact companies and
convince them that they could hire international students and arrange permits for
them.’ / ABa
Want to work at the university during the
summer? Mail: student1.csa@wur.nl
Student union WSO has more info on
rules: www.wau.nl/wso and click on
Facilities.
Don’t mind working outside Wageningen?
www.undutchables.nl
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SNAPPED
WHO?
Gelareh Rahim, an MSc Biotechnology
student from Iran, just leaving Zodiac way
after 6 p.m.
WORKING LATE?
‘You call this late? I’m working on my
thesis. Sometimes I forget the time and
my cell cultures don’t care about nine to
five.’

CELL CULTURES?
‘Basically I’m trying to infect tumour cell
lines with bacteria so that the immune
system might recognize them and destroy
the tumour cells.’
AND AFTER WORK?
‘I’m going to enjoy the rest of one of the
first sunny spring days, and take a walk in
the park with a friend.’ / ABa

‘UNIVERSITIES MAKE MONEY ON FOREIGN STUDENTS’
According to the Dutch students’ union,
LSVb, universities and hogescholen earn
substantial sums of money on
international students. They are raising
tuition fees while they also receive a
hefty subsidy from the Dutch
government.
The government has changed the way it
finances universities and universities of
applied sciences (hogescholen). At
present these establishments receive
money for each student enrolled, but
that’s about to change. From this year
they will receive a fixed amount, based on
the number of international students they

had two years ago.
According to the LSVb, hogescholen and
universities have put up tuition fees for
non-EU students by a lot. Hogescholen
increased the amount from 2000 to 7000
euros. Wageningen University has raised
its tuition fees for new students from
6800 in 2006 to 8250 euros next year.
Wageningen receives 2.3 million euros
each year from the government for
students from outside the EU.
The universities and hogescholen say that
the rise is needed if the courses for international students are to break even.

However, the LSVb does not believe this.
Vice-chair Joanneke Krämer: ‘The universities can use the money as they wish. We
think that they won’t necessarily use it for
funding students from outside the EU.’
The student union is demanding thet the
minister of education, Ronald Plasterk,
compels universities and hogescholen to
use part of the money they get for foreign
students for a grants programme.
Simon Vink, spokesman for the Executive
Board, says that Wageningen does not
make money on foreign students.
‘Earning money is not our objective. The
tuition fees and the amount we get from

the government are just enough to cover
our costs. The new financial arrangement
works to our disadvantage. If we attract
more international students, which we
want to do, we won’t get any extra money
for them. That forces us to raise tuition
fees.’
According to Vink, the LSVb’s complaint
that poor students don’t stand a chance
because of the high tuition fees is
unfounded. ‘There are lots of grants
programmes for poor students. They don’t
need to worry. And it really is not the case
that all people living outside Europe are
poor.’ / KV

RAINFOREST BETTER AT CLEANING AIR THAN THOUGHT
The cleansing effect of the atmosphere
in tropical areas is much greater than
previously assumed. Scientists measured
a surprisingly high concentration of
hydroxyl above the rainforest in Surinam.
Hydroxyl is crucial for breaking down
many gases in the atmosphere, including
greenhouse gases. Nature publishes an
article on this discovery on 10 April.
Hydroxyl is a radical that breaks down
greenhouse gases such as methane by
forming chemical compounds with them.
The substance’s function was already
known, says Laurens Ganzeveld of the
Earth Systems Science and Climate

Change group. ‘We also call hydroxyl the
washing powder of the atmosphere.’ But it
is only recently that scientists have been
able to measure the exact concentration
of hydroxyl in the air. This is due to its short
lifetime: ‘It is formed quickly, but because
it reacts so quickly with other substances,
it disappears again very rapidly.’
Calculations of atmospheric hydroxyl
concentration were based on estimates
and models. Thanks to developments in
measuring equipment, however,
researchers at the German Max Planck
Institute for Chemistry were able to
measure the concentrations of the radical

from a small aircraft flying above the
tropical rainforest. ‘The measurements
show that we have always underestimated the concentration, and quite considerably,’ says Ganzeveld, who took part in
the research.
Researchers also assumed that the
hydroxyl radicals in the rainforest reacted
with the large quantities of reactive hydrocarbons produced by plants, resulting in
fewer radicals to react with other gases.
The measurements taken from the
aircraft show that new hydroxyl is formed
during the reactions with hydrocarbons.
According to Ganzeveld, this is the

‘missing piece in the puzzle of tropical
atmospheric chemistry’ and explains the
high concentrations.
‘It appears that the tropics are much more
capable of cleaning up atmospheric
pollution that we thought,’ says
Ganzeveld. The discovery also has consequences for climate change predictions.
Disturbances in the rainforest such as
deforestation result in far less natural
purification of the atmosphere that has
been assumed. ‘We’ll have to adjust our
model analyses of the effects of deforestation on climate, chemistry and air
pollution,’ Ganzeveld concludes. / LH
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VARSITY/

Supporters gathered
in Houten near Utrecht on Sunday 6
April to watch the finish of the Varsity
rowing race on the Amsterdam-Rijn
Canal. It’s the most important student
rowing event of the year, but equally
important, it’s an opportunity to sing
club songs and drink beer. While the
sun made the activities all the more
enjoyable than the predicted snow, the
ground was soggy enough for the
supporters of the rival clubs to be able
to pelt each other with mud and straw.
Unfortunately the Wageningen Argo
team failed to get through to the final,
which was won by the Rotterdam team
Skadi. The men from the Ceres-Argo
house H6 also failed to achieve their
goal this year: they only came fifth
instead of sixth. More photos of the day
on page 12. / IRA, photo MW
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De bijna zeventig centimeter lange
kaaiman Taggen is uit het aquarium in
het Noorse Bergen ontvreemd. De vier
jaar oude krokodil is vorige week
waarschijnlijk tijdens de drukste uurtjes
het gebouw uitgesmokkeld, claimt het
aquarium. De aquariumdirecteur stelt
een flinke beloning in het vooruitzicht
voor tips over de verblijfplaats. Hij vreest
dat het dier buiten het aquarium niet zal
overleven, hoewel het wel ‘een stevige
bijt heeft’.

Hoezo onverenigbaar? De Walen en
Vlamingen staan elkaar regelmatig naar
het leven, maar hebben in België nu wel
een oplossing voor iets waarover in Nederland eindeloos wordt gediscussieerd:
de integratie van universiteit en hogeschool. In Brussel bestaat al bijna een
jaar de Hogeschool-Universiteit Brussel
of HUB (www.hubrussel.be). Uit hun
advertentiecampagne blijkt dat ook de
grootste tegenstrevers verenigbaar zijn.
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FEESTJE
Een week terug ben ik sinds lange tijd
weer eens op een feest geweest. En niet
zomaar een feest, maar een afstudeerfeest, en een goeie. Zo een waar bier –
en fris, maar wat zou dát – gratis is.
Ik heb wel eens heel hard geroepen dat
ik het laatste jaar minder drink, en dat
is ook zo. Tenminste, op een bepaalde
manier. Vroeger – oh glorieuze jeugd –
dronk ik minstens twintig bier op een
avond, minstens drie avonden in de
week. Hier ben ik niet trots op, maar
laat ik mezelf niet beter voordoen dan ik
was. Nu drink ik nog hoogstens eens in
de twee weken, en hoewel ik de twintig
niet vaak meer haal, gaat het ook wat
ver, zo niet kilometers te ver, om te zeggen dat ik het nu puur voor de smaak
doe.
Meestal drink ik in gezelschap van goede vrienden. Een beetje praten, lachen,
schreeuwen, en aan het eind maken we
gezamenlijk, heel stoer, een stoel, plantenpot of – bij gebrek aan beter – een
flesje stuk. Simpel, maar o zo bevredigend. Op feesten kom ik bijna nooit
meer; de hoeveelheid klereherrie die er
gemaakt wordt heb ik graag zelf in de
hand.
Hoe langer ik niet op een feest kom, hoe
meer het fenomeen me ook tegen begint te staan. Zwalkende mensen van
wie je niet weet of ze nou aan het dansen zijn of dat ze gewoon op de benen
proberen te blijven. Stinkende, dronken
kennissen, die ineens je vriend weer zijn
geworden en druppeltjes ingedikt
speeksel in je oor tuffen terwijl ze iets
proberen duidelijk te maken wat je aan
het eind van de avond nog niet snapt.
Dringen aan de bar, grote massa’s zwetende lijven waar je doorheen moet
wringen, al excuses aanbiedend voor
het bier dat je uit handen stoot. Dronken overmoed, zweet, rook, gladde vloeren, smerige plees. Nee, voor mij nooit
geen feesten meer.
Maar daar kwam dus pas een einde
aan. Zonder erbij stil te staan ben ik
naar een afstudeerfeest gegaan. En wat
denk je: een beetje praten, lachen,
schreeuwen en aan het eind probeerden we gezamenlijk, heel stoer, zoveel
mogelijk plastic glazen kapot te stampen. Heerlijk. / Bastiaan Molleman
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UNITAS GLA/ Leden van de Wageningse jongerenvereniging Unitas werden vrijdag 4 april getrakteerd op de jaarlijkse
grote ledenactiviteit (GLA), met dit jaar als thema de jaren zeventig. De geheime locatie zou een half uurtje rijden zijn. De
touringcar reed bovenop de Wageningse berg echter een paar keer om de rotonde om vervolgens de berg weer af zakken en de
Unitariërs te droppen bij studentenvereniging Ceres voor een feest met popcorn, suikerspinnen en een kauwgomballenautomaat. En als klap op de vuurpijl waren er rolschaatsen om te rollerdiscoën. / YdH, foto Unitas

DE VARSITY VOOR LEKEN
Heb je je verveeld afgelopen zondag? Uit
ellende zeven afleveringen van Lost en
twintig van Family Guy gekeken? Vage
kennissen op Hyves toegevoegd? Het had
niet gehoeven. Je had naar de Varsity
kunnen gaan. Deze roeiwedstrijd is een
ultieme manier om je zondag nutteloos
maar wel met veel bier en modder te
besteden. Ook als je geen roeifanaat
bent. Vier tips voor leken om volgend jaar
het beste uit de Varsity te halen.
1. Fiets ernaartoe. De Varsity wordt elk
jaar geroeid in Houten; ligt maar 45 kilometer van Wageningen. Stop wat BVO’tjes
(biertjes voor onderweg) in je fietstas en
neem een regenjas mee. Een kaart is niet
nodig want je kunt gewoon de fietsknooppunten volgen. Stop onderweg in Wijk bij
Duurstede – meest onderschatte stadje
van Nederland – voor een kop koffie. Je
waant je in een pittoresk Frans dorpje.
2. Geniet van je fietstocht, maar zorg dat
je er rond vier uur bent. Dan beginnen namelijk de finales. Je mag dan een leek
zijn, het zou toch een beetje jammer zijn
als je helemaal niets van het roeien meekreeg. Rond zes uur wordt de belangrijkste wedstrijd van de dag geroeid: de oude
vier. Dit zijn de vier beste roeiers van de
verenigingen die strijden om de grote
overwinnaar der roeiers te worden. Spanningen lopen hoog op, en het publiek gaat
helemaal uit haar dak. Supporters van de

winnende vereniging springen naakt in
het water om ‘hun boot’ te laten zinken.
Overigens is deze boot vaak van de Rotterdamse vereniging Skadi. Zo ook dit
jaar. Het loont dus de moeite om van te
voren wat Rotterdamse vrienden te maken
voor toegang tot de nodige afterparty’s.
3. Denk na over je kledij. Zo’n beetje elke
kleur staat voor een vereniging. Als je veel
Argonauten kent is het misschien aan te
raden om in groen te gaan. Het verstoort
je vriendschappelijke relatie met deze Wa-

geningers misschien als je in een andere
kleur aan te kant gaat staan gillen. Mocht
je reputatie in Wageningen je niet veel
kunnen schelen, ga dan voor de kleuren
van de Rotterdammers: groen, wit en
zwart. De kans op een afterparty wordt zo
misschien nog groter. Maar voor welke
kleur je ook gaat, trek iets ouds aan. De
blubber vliegt je om de oren.
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4. Neem de trein terug. Kleine kans dat je
na het gil-, bras- en zuipfestijn nog zin
hebt om te fietsen. / IRA

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Writing Contest
In celebration of the 90th anniversary of the Foundation LEB Fund,
and in cooperation with the Resource we offer a prize for the best
article on the topic of

Writing
Contest
EXPORT OF KNOWLEDGE: BLESSING OR CURSE

Participants are requested to send in their Dutch or English
contributions before 1st June, 2008. Contributions should be sent to
contest@cereales.nl and must not exceed 450 words. Prizes will be
awarded at the beginning of September. The three best articles will
be published in the Resource.
Awards:
1st prize: 1000 euro, 2nd prize: 750 euro, 3rd prize: 250 euro.
Participation in the contest is open to all students and staff
members of Wageningen UR.
Jury: Prof. Lynn Frewer, Ir Korné Versluis, Rien Bor, Frederic Linardon,
Prof. Wim Heijman (chair).
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Een borrel van het Groningse damesdispuut Eternelle is vorige week danig uit
de hand gelopen. Een roze vaandel op
het studentenhuis, waarmee de locatie
van de borrel werd aangegeven, fungeerde als rode lap. Vier aangeschoten
overburen stalen het vaandel. Toen de
meisjes verhaal gingen halen, begonnen
de heren met eieren en emmers water
te gooien. De gewaarschuwde politie
herstelde de rust. Voortaan toch maar
wit vlaggen?

We hebben al veel redenen gehoord om
minder of geen vlees te eten, maar de
oproep van de hulpbisschop van Roermond
in het katholieke jongerenblad Omega was
toch weer een eyeopener. De voormalige
studentenpastor raadt jongeren aan
minder vlees te eten omdat dit zou helpen
kuis te leven. Consumptie van vlees
beïnvloedt volgens hem namelijk de
seksuele verlangens – de vleselijke lusten
zullen we maar zeggen.

EERLIJK DRINKEN IN
AMSTERDAMSE DISCO’S
Eerstejaars Internationale ontwikkeling
Liselotte van Steenis deed mee aan een
masterclass van Move Your World
Academy in Amsterdam. Hiervoor moest
ze met studenten en pas afgestudeerden
uit het hele land een project verzinnen,
met als doel om het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking onder
jongeren te vergroten. En zo stond
Liselotte na drie maanden van
voorbereidingen eerlijke drankjes uit te
delen aan stappers in Amsterdam.
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‘Toen ik net met studeren begon, las ik in
de weekmail van onze studievereniging
over de masterclass. Het leek me leuk om
op een praktische manier met mijn studie
bezig te zijn en af en toe even uit het benauwende Wageningen te ontsnappen. Ik
besloot mee te doen aan de selectie.
Daarvoor moest ik een projectvoorstel
schrijven’, vertelt Liselotte.
Haar voorstel was goed genoeg, en ze
mocht meedoen. Een aantal van de ingestuurde projectvoorstellen werden door
de deelnemers uitgevoerd, waaronder het
voorstel van Liselotte. Maar niet door
haarzelf. ‘Het project van iemand anders
over Fair Trade leek me veel leuker dan
mijn eigen project en dus deed ik met ander groepje mee’, vertelt ze grinnikend.
En toen begon het harde werk. Het idee
moest uitgewerkt en uitgevoerd worden.
Uiteindelijk liet haar groepje Fair Trade
vruchtendrankjes gemixt met wodka uitdelen in hippe discotheken in Amster-
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dam. Het uitdelen werd door ingehuurde
modellen gedaan. Als een feestganger
een drankje aannam, kreeg hij of zij een
bandje om de pols met daarop
www.idrinkfair.nl. Er werd een foto gemaakt samen met het model, die de volgende ochtend op de website terecht
kwam. Als het feestbeest dan met zijn
brakke hoofd naar de website surfte,
kreeg hij naast zijn foto ook een heleboel
informatie over Fair Trade te zien. En dat
is wat Liselotte en haar groepsgenoten
voor ogen hadden: jongeren bekend maken met Fair Trade.
‘Het leuke aan dit project was, dat we
maar vijfhonderd euro budget hadden.
Dat dekte precies onze reiskosten. De uitdaging was dus vooral het voor elkaar krijgen van de locaties en de producten. Alles
moest gratis. Fair Trade was eigenlijk meteen al enthousiast over ons plan. Ze vonden het een goede manier om de voorheen onbereikbare doelgroep jongeren te
bereiken. Fair Trade sponsorde ons met
gratis pakken sap en promotiemateriaal.
Amsterdam Republic Vodka schonk ons
36 flessen van hun wodka. Voor de modellen hebben we het modellenbureau
Models at Work benaderd. Hun modellen
moeten een paar keer paar jaar iets vrijwillig doen voor een goed doel. Het bureau erkende ons project als goed doel,
en dus sponsorde het ons met modellen.
De discotheken vinden waar we mochten
staan was het moeilijkst. Dat is ook wel logisch: welke eigenaar wil nou dat er gratis
wodka uitgedeeld wordt als hij het zelf
voor vier euro per glas verkoopt? Toen de
actie eenmaal goed begon te lopen en
veel positieve media-aandacht kreeg,
mochten we op plekken als Paradiso en
de Wester Unie staan’, legt Liselotte uit.
Twee zaterdagen geleden was de laatste
avond waarop Liselotte en haar groepsgenoten ’s avonds in een discotheek aan de
wodka waren. Wegens de enorm enthousiaste reactie van sponsoren en – natuurlijk het belangrijkste – van de stappende
jongeren, wordt er overwogen het project
nog een tijdje door te laten gaan. Maar
dat moet dan wel zonder Liselotte. Die
gaat hard studeren. / IRA
Liselotte van Steenis drinkt een eerlijk
sapje met wodka in een Amsterdamse
disco. / privéfoto

ONDERZOEK NAAR STAGES
IN HET BUITENLAND
Het ministerie van OCW wil op korte termijn onderzoek doen naar internationale
stages en de rol van de onderwijsinstellingen daarbij. Dat schrijft staatssecretaris
Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer.
Hogescholen en universiteiten kunnen
binnenkort een brief verwachten waarin
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ze worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor goede begeleiding, in het bijzonder bij stages in het buitenland. Een
directe aanleiding noemt Van Bijsterveldt
niet. De afdeling voorlichting van OCW
zegt desgevraagd geen signalen te kennen dat de kwaliteit van buitenlandse stages achteruitholt. / HOP

De Utrechtse studentenvereniging
Veritas heeft op YouTube een parodie
uitgebracht op Fitna, de film van Geert
Wilders. Lidna, The Movie waarschuwt
voor studentenverenigingen en vertoont
schokkende beelden van een feut die
tijdens een ontgroening de hoek wordt
ingeschreeuwd. Een ‘impulsieve grap’
volgens de makers, die inspiratie door
Wilders ontkennen. ‘We hebben de
vooroordelen over studentenverenigingen
zwaar overdreven neergezet.’

HET ECHTE
WERK

foto Guy Ackermans

SMAAK IS SUBJECTIEF
‘Goed proeven is lastig’, vindt Ellen
Molenaar die Voedingsmiddelentechnologie studeert aan Van Hall
Larenstein in Wageningen. Voor haar
afstudeeronderzoek optimaliseert ze
het sensorisch onderzoeksproces,
oftewel het smaakonderzoek, bij het
Heinz Innovation Center in Nijmegen.
‘Sinds ik op de opleiding zit, loop ik nooit
meer zomaar de supermarkt binnen. Je
wordt wel een beetje een voedselfreak. Ik
let op nieuwe producten: wat is nieuw, hoe
ziet het eruit? De verpakking en reclame
scheppen verwachtingen. Als de verwachtingen overeenkomen met het product zal
een consument het vaker kopen. Toch
voegt een nieuw product niet altijd iets
toe, vind ik. Dat kleine beetje extra, dat je
verwachtingen overtreft, is zeldzaam.
Slechts twee procent van de nieuwe producten wordt na een jaar nog steeds verkocht. Het is dus lastig om een goed product te ontwikkelen dat ‘in’ en gewild is.
Bij de ontwikkeling van nieuwe producten
is de smaak belangrijk. Het product moet
lekker zijn. Maar smaak is subjectief. Ik
probeer dat te objectiveren door in een
standaard proef- en onderzoeksmethode
vast te leggen hoe zoet, romig of scherp
een product is. Daar kun je verwachtingen
op baseren over hoe lekker consumenten
iets vinden. Bovendien kun je een product
beter in de markt zetten als je de eigenschappen ervan in kaart brengt.
Momenteel zijn we bezig met het samenstellen van een tasting team met mede-

werkers van Heinz die het leuk vinden om
mee te doen: van secretaresses en productontwikkelaars tot marketeers. Alle
teamleden worden eerst gescreend met
testjes, zoals de basissmakentest en een
test waarin je verschillen moet kunnen
waarnemen tussen lage en hoge toevoegingen van een smaak. Ik ga het team
trainen om te leren proeven. Een eigenschap als plakkerigheid moet je eerst definiëren en daar een proefmethode aan
koppelen, waarin je aangeeft hoe lang je
iets in de mond houdt en hoe je iets beoordeelt. Het klinkt zo wel moeilijker dan
het is. Je kunt het zelf thuis ook doen, als
je eens stil staat bij wat je kookt.
Heinz is overigens veel meer dan ketchup.
Het omvat ook merken als Honig, De Ruijter, Venz, Brinta en Karvan Cevitam. Het is
een geweldig bedrijf met een supersfeer,
gezellig en open. Ik was er meteen thuis.
Je wordt heel goed begeleid en mag zelf je
stageopdracht uitzoeken, met de gedachte dat je dan extra gemotiveerd aan de
slag gaat.
Ik zou na mijn afstuderen graag verder
willen met sensorisch onderzoek. Je kijkt
ook naar psychologische effecten, van bijvoorbeeld een A-merk op de verpakking.
Veel consumenten vinden het product
dan lekkerder smaken. Wat is lekker? Het
heeft alles met de psyche te maken. Het
profileren van een product is lastig, net
als goed proeven. Ik ben een gemiddelde
proever. Maar omdat ik er zoveel mee bezig ben, weet ik er wel het een en ander
van.’ / Alexandra Branderhorst
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STUDENT
Een prehistorische drol heeft de eerste
bezoekers van Noord-Amerika verraden.
Uit de bijna 15 duizend jaar oude bolus
hebben Deense en Amerikaanse onderzoekers DNA geïsoleerd. Daaruit is vast
komen te staan dat de keutel uit een grot
in Oregon is geproduceerd door een
indiaan van Aziatische afkomst. Dankzij
zijn ontlasting weten we nu dat de
immigratie van de Aziatische indianen
naar Noord-Amerika duizend jaar eerder
plaatsvond dan gedacht.

PRIKBORD
AAIPOP
Op paasmaandag bezocht een groep
studenten van het WSSFS, de Friese
studentenvereniging uit Wageningen,
het muziekfestival Aaipop in het dorpje
Nylân. Daar speelden verspreid over
de middag en avond een twintigtal
Friestalige bands, van rock en metal tot
rap. ‘Normaal ontmoeten de Friese
studenten van het WSSFS elkaar alleen
in Wageningen. Het was dan ook erg
leuk om een keer met z'n allen uit te
gaan in eigen provincie’, mailt WSSFSvoorzitter Maaike Andela. ‘Het vervoer
hadden we geregeld met een busje uit
Ede en dit heeft ons midden in de nacht,
door de sneeuwbuien heen, weer veilig
in Wageningen teruggebracht. We ha
machtich moai fuort west (we zijn super
leuk op stap geweest) was na deze dag
in het Heitelân dan ook de mening van
de tevreden Friezen om utens (Friezen
buiten Friesland).’

STUDENTENHUIS HAALT
ACHTTIEN KEER DE MEDIA
Het Wageningse studentenhuis Central
staat in de finale van de verkiezing van
Studentenhuis van het jaar 2008, georganiseerd door Berentzen Apfelkorn. ‘We
zijn zelfs eerste geworden in de tweede
ronde’, vertelt bewoner Jochiem Hendriksen enthousiast.
Het Cereshuis rekende overtuigend af met
zijn 24 tegenstanders. Central sprokkelde
maar liefst 47 punten bij elkaar door in
tijdschriften, radio en tv te verschijnen;
per keer leverde dat tussen de 1 en 7 punten op. ‘Afgelopen zaterdag zijn we al vroeg
naar de studio van De Wereld Draait Door
in Amsterdam vertrokken. We waren niet
het enige studentenhuis. Maar het lukte
ons gelukkig om onze Berentzenappel op
de tafel van het programma te krijgen. Dit
leverde veel punten op omdat het een landelijke medium was’, zegt Jochiem. Ze verdienden ook punten met foto’s van de Wageningse uiterwaarden die ze opstuurden
naar de weerberichten van NOS, RTL4, TV
Gelderland en Meteo Consult. In totaal
haalden ze achttien keer de media.
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Zaterdag 12 maart strijdt de top vijf in de
finale om een geheel verzorgde feestvakantie naar het Griekse Chersonissos
voor het hele huis. Wat ze in de finale
moeten doen is nog geheim. ‘We moeten
een camera meenemen. Ik verwacht dat
we een aantal opdrachten moeten doen
en dat de camera het bewijs levert’, zegt
Jochiem. Als ze de hoofdprijs mislopen,
gaan ze naar huis met een achtdaagse
reis voor vijf personen naar Mallorca. Ze
zijn dus sowieso verzekerd van een vakantie. Maar wie van de dertien huisgenoten mogen dan hun zwembroek inpakken? Jochiem: ‘We betalen voor de anderen dan gewoon bij, want we willen natuurlijk met z’n allen gaan. En als we de
hoofdprijs voor zestien personen winnen
nemen we een paar oud-huisgenoten
mee.’
Donderdagavond 10 april is Central weer
in de media. Met zijn medefinalisten is
het studentenhuis dan te gast bij SlamFM,
tussen negen en elf uur ’s avonds. / Ingrid
Dammer

In Nijmegen is de universiteitsbibliotheek
uitgegroeid tot een soort P.C. Hooftstraat
waar alles draait om ‘zien en gezien
worden’. Uit een rapportage van universiteitsblad Vox blijkt dat de bibliotheek
een groot deel van het sociale leven van
de studenten bepaalt. ‘Kijken en
bekeken worden en flirten zijn aan de
orde van de dag’ en ‘studenten trekken
hun mooiste kleren aan’. Wie had dat
ooit gedacht: de universiteitsbibliotheek
als een verantwoorde hangplek. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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