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ULTIEM LULLIG
‘Wat een zeikstuk in de Volkskrant’, zegt
Toon van Hooijdonk, bijzonder hoogleraar
en tevens directeur van toetjesfabrikant
Campina. ‘De heren journalisten zetten
me neer als een nepwetenschapper.’
‘Een propagandist van de zuivelindustrie
die er alleen maar op uit is om de mensen
zuivel aan te smeren’, knikt Bert Urlings,
bijzonder hoogleraar vleeskunde en tevens directeur van massaslachter Vion.
‘Ik heb het gelezen.’
‘Mooi’, zegt Van Hooijdonk. ‘Wat zou jij
doen in mijn plaats?’
Nadenkend zet de vleeshoogleraar zijn
vingertoppen tegen elkaar. ‘Ik zie maar
één manier waarop je de goegemeente
kunt bewijzen dat je een betrouwbare wetenschapper bent.’
Van Hooijdonk buigt zich naar Urlings toe.
‘Ik hang aan je lippen’, zegt hij.
‘Publiceer een onderzoek waaruit blijkt
dat melk ongezond is’, zegt Urlings. ‘Een
klein onderzoekje met ratten dat zo ultiem lullig is dat je er geen pak melk minder door zult verkopen.’
De vleeshoogleraar kijkt Van Hooijdonk
afwachtend aan. ‘De effecten van slagaderlijke toediening van Bollino-vla met bananensmaak op aterosclerose’, zegt Urlings. ‘Zoiets.’
Van Hooijdonk knikt instemmend. ‘Het effect van volle melk drinken over de longen’, denkt de Campinaman hardop.
‘En daarna in de kranten nadrukkelijk
waarschuwen voor de gevaren van het
over de longen drinken van volle melk’,
zegt Urlings. ‘We willen je zien handenwringen bij Tros Radar. Mensen, doet u dit
alstublieft niet. U zet uw gezondheid op
het spel. Maar dan zonder dat je erbij
moet lachen. Niemand zal nog twijfelen
aan je integriteit.’
Urlings mobieltje gaat. ‘Sorry’, zegt de bijzondere vleeshoogleraar. ‘Telefoontje uit
Friesland.’
Ga je gang, gebaart Van Hooijdonk.
‘Hoe lang zijn ze al dood?’, vraagt Urlings.
Van Hooijdonk gaat verzitten en staart uit
het raam.
‘En hoe erg ruiken ze?’, vraagt Urlings.
Ik bemoei me nergens mee, denkt Van
Hooijdonk. Praten is zilver, zwijgen is
goud.
‘Dan kan het nog wel’, zegt Urlings. ‘Gooi
ze maar in de worst.’
Urlings hangt op. ‘Dit moest even tussendoor’, zegt hij. / Willem Koert
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De eerste Wageningse jachthoogleraar
prof. Ron Ydenburg heeft zich verbaasd
over de heftige gevoelens in Nederland
over zijn vakgebied. De Canadees vertelt
in het blad Bionieuws van 12 april dat
hem te verstaan werd gegeven dat
samenwerking met jagers niet ethisch
zou zijn.
‘Ik vond dat voor wetenschappers een verbazingwekkend standpunt. In Canada is
het volkomen normaal dat jagers gegevens aanleveren aan onderzoekers. Waar
het bij onderzoek om gaat, is dat je waardevrije wetenschap bedrijft.’
De bijzonder hoogleraar is in Canada directeur van het Centre for Wildlife Ecology. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging betaalt zijn vliegtickets en het salaris van één aio. Ydenburg had moeite
een andere aio bij zijn onderzoek te betrekken. De werkgever van de promovendus, het ecologisch onderzoeksinstituut
NIOO in Heteren, gaf pas toestemming nadat de ethische commissie van de universiteit en hoogleraar prof. Herbert Prins
zich met de zaak hadden bemoeid.
De weerstand tegen de ‘schietstoel’ aan
de universiteit lijkt langzaam te verminderen, schrijft Bionieuws. Ydenburg bemiddelt inmiddels tussen jagers en vogelbeschermers over vogeltellingen. Vogelbeschermers en jagers tellen allebei watervogels, maar de beschermers vertrouwen
de tellingen van de jagers niet. Die hebben er immers belang bij het aantal hoger
te schatten, zodat ze meer dieren kunnen
schieten. Bovendien gebruiken de beide
groepen verschillende telmethodes. Ydenburg gaat nu helpen de methodes op elkaar af te stemmen. Jagers en vogelaars
gaan daarvoor samen het veld in. / Korné
Versluis

Omslagfoto Bart de Gouw

Resource 0228 4-7

16-04-2008

14:38

Pagina 4

1

4

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

Een bezoeker van de open dag laat bij de presentatie van de studie Voeding en gezondheid meten hoeveel energie ze verbruikt
tijdens het fietsen. / foto GA

WEER MEER SCHOLIEREN OP OPEN DAG
Fietsen terwijl je zuurstofgebruik wordt
gemeten om te kijken hoeveel energie je
verbruikt bij inspanning. Het was één van
de proefjes op de voorlichtingsdag voor
bacheloropleidingen van Wageningen
Universiteit, zaterdag 12 april.
De studierichting Voeding en gezondheid
doet de proef meestal als mobiel practicum op middelbare scholen, en rekent
energieverbruik dan om naar chips. Bezoekers van de voorlichtingsdag moesten
even aangemoedigd worden om op de

fiets te stappen, maar dit soort demonstraties helpen zeker om een gesprek aan
te knopen, aldus opleidingsdirecteur Rolf
Marteijn.
Over belangstelling hadden de opleidingen niet te klagen. Ongeveer 950 scholieren kwamen naar de voorlichtingsdag van
de universiteit, ruim 200 meer dan vorig
jaar april. ‘We zitten al een paar jaar in de
lift’, aldus Edwin Kelhout van Communication Services. Dat is ook te zien in de vooraanmeldingscijfers. Op dit moment is het
aantal vroege aanmeldingen weer zestien

procent hoger dan vorig jaar rond deze tijd.
Traditiegetrouw zat bijna tweederde van
de bezoekende scholieren in 5 vwo. Opvallend was de verdubbeling van het aantal 4 vwo’ers (142) dat de voorlichtingdag
bezocht. De opleidingen presenteerden
zich verspreid over Forum, Gaia en Lumen
op Wageningen Campus, en in de Leeuwenborch. ‘Forum alleen is te klein voor
deze aantallen’, aldus Kelhout.
De voorlichtingsdag bij Van Hall Larenstein
in Wageningen was met ongeveer 250 bezoekers net zo druk als vorig jaar. / YdH
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De universiteit gaat een lijst publiceren
met alle sponsors van bijzondere
leerstoelen. Aanleiding is een landelijke
discussie over de invloed van het bedrijfsleven op Nederlandse universiteiten, na
een artikel in de wetenschapsbijlage van
de Volkskrant van zaterdag 12 april.
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In het overzicht van de 200 hoogleraren
aan Wageningen Universiteit staan 84
buitengewone hoogleraren. Vijftien van
hen worden betaald door bedrijven of
stichtingen die nauw gelieerd zijn aan het
bedrijfsleven. De anderen worden bijvoorbeeld betaald door onderzoeksinstellingen als RIVM en TNO, het Wageningen
Universiteits Fonds, stichtingen of Wageningen UR zelf. De Nederlandse Zuivel Organisatie is de grootste sponsor en betaalt vier leerstoelen.
De universiteit onderzoekt volgens woordvoerder Simon Vink ook of het mogelijk is
om alle nevenfuncties van de reguliere en
de bijzondere hoogleraren openbaar te
maken. ‘De raad van bestuur zou dat
graag willen. Maar wij moeten wel kunnen
garanderen dat we dan ook alle nevenfuncties in beeld hebben. Anders krijg je
een halve lijst waar niemand wat aan
heeft.’
Toon van Hooijdonk, bijzonder hoogleraar
Zuivelkunde en directeur R&D van Campina, werd in verschillende kranten genoemd als voorbeeld van belangenverstrengeling. Na zijn inaugurele rede berichtten kranten op zijn gezag dat melk
‘onmiskenbaar gezond’ is, zonder erbij te
melden dat Van Hooijdonk in dienst is bij
Campina. Iets wat overigens wel in het
persbericht van Wageningen UR stond.
Van Hooijdonk wil niet reageren. / KV

OOK RWANDA WORSTELT MET ONDERWIJSHERVORMINGEN
De vraag hoe het hoger onderwijs beter
kan aansluiten op de arbeidsmarkt en de
praktijk houdt niet alleen Nederlandse
scholen bezig. In Rwanda werd van 31
maart tot 4 april een conferentie over
competentiegericht leren in sub-Sahara
Afrika gehouden. Vier medewerkers van
Van Hall Larenstein Velp en Wageningen
bezochten de bijeenkomst. De hogeschool
is betrokken bij verschillende projecten
voor onderwijshervorming in Afrika.
‘In Rwanda waren we te gast bij het Institut Supérieur d'Agriculture et d'Elevage’,
vertelt Wouter van den Wall Bake, docent
en projectleider van internationale projecten in Velp. ‘Deze instelling kwam na de
genocide veertien jaar geleden en een
brand in 1998 in een wederopbouwfase.
De docenten, die in het buitenland hebben gestudeerd, hadden amper een netwerk of referentiekaders in hun land. Dat

leidde tot een geïsoleerde onderwijsomgeving, waarin studenten geen stages liepen of afstudeeronderzoeken deden.’
Naast Van den Wall Bake bezochten opleidingsdirecteur Land- en watermanagement Jos Wintermans en Wybe van Halsema uit Velp en Marco Verschuur uit Wageningen de conferentie.
Sinds oktober 2004 ondersteunt Van Hall
Larenstein de Rwandese onderwijsinstelling bij onderwijshervormingen, om de
curricula praktijkgericht te maken en de
banden met externe partners als overheden en het bedrijfsleven te versterken.
Van den Wall Bake: ‘De verbinding met de
maatschappij heeft wonderen gedaan.
Het instituut haalt inmiddels een deel van
de inkomsten uit externe projecten. Studenten worden nu ingezet bij projecten,
bijvoorbeeld op het gebied van terrasbouw en de bescherming van stroomgebieden voor drinkwatervoorzieningen, en

ze doen mee aan studies, zoals naar de
aardappelketen.’
Het Nuffic, de Nederlandse organisatie
voor internationale samenwerking in het
hoger onderwijs, financiert de projecten.
Wageningen International is betrokken bij
soortgelijke projecten, die drie of vier jaar
lopen en ook gaan over de vraag hoe het
hoger onderwijs beter kan aansluiten op
de arbeidsmarkt en de praktijk.
Het idee voor een conferentie ontstond
door de behoefte die medewerkers van
Van Hall Larenstein hadden aan uitwisseling, en groeide uit tot een gezamenlijk initiatief met het Nuffic. Tijdens de conferentie bezochten de deelnemers ook het Genocide Memorial Centre. ‘De binding die
tijdens de conferentie tussen de deelnemers groeide, ontstond deels door de
emoties die met dat bezoek gepaard gingen. Verder hadden we vergelijkbare ervaringen met competentiegericht onderwijs.

We kwamen uit bij fundamentele vragen
en dat leidde tot een buitengewoon boeiende discussie en een zinnige confrontatie. Het was geen ver-van-mijn-bedshow.
Ook Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben te maken met veranderingsprocessen. In Afrika hadden we een
heel open uitwisseling. Dat was buitengewoon stimulerend’, aldus Van den Wall
Bake.
Het tastbare resultaat van de conferentie
is de Kigali Declaration, waarin de gemeenschappelijke ervaringsvelden en
elementen van de onderwijshervormingen worden benoemd, van instroomeisen
en trainingen van docenten tot maatschappelijke participatie. Een nog op te
richten secretariaat in Rwanda gaat een
ervaringsdesk en een discussieforum opzetten voor de partners. Volgend jaar
vindt waarschijnlijk een tweede conferentie plaats over strategische keuzes. / ABr
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‘Ik dronk minstens
veertien liter per
dag en hoefde nog
niet onderweg
te plassen’
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SLOPENDE
MTB-TOCHT IN
ZUID-AFRIKA
Het was een slijtageslag in Zuid-Afrika,
bij de mountainbikerace waar Alterramedewerker Bianca Nijhof aan meedeed.
Negen dagen ploegden de fietsers in de
hitte over zware hellingen, veelal door de
woestenij. Een kwart van de deelnemers
viel uit. Nijhof en haar teamgenoot Marcel
Wilmink reden als team Shifting Gear de
zware tocht van bijna duizend kilometers
uit. ‘Het was geweldig.’
De Cape Epic wordt gezien als de zwaarste
meerdaagse mtb-race ter wereld qua afstand, hoogteverschillen en temperatuur.
Deelnemers leven negen dagen met de
twaalfhonderd andere fietsers en een paar
honderd mensen die de race verzorgen. Nijhof: ‘Als fietser is het vooral óverleven. Maar
mensen van de organisatie zijn enthousiast,
en langs de weg juichen de dorpelingen.
Vanaf de eerste dag was het prachtig.’
De Cape Epic trok van 28 maart tot 5 april
als een karavaan door het zuiden van Afrika
van de Western Cape tot de Cape Winelands. Iedere dag werden 1200 rode tentjes
opgebouwd. ‘Bij een vrachtwagen haalde je
je tas, en om te douchen stonden er trucks
met douchecabines erop.’ Verder was het na
aankomst drinken en eten, fiets onderhouden en voor negenen naar bed. Om vijf uur
schalde een vrachtwagenhoorn iedereen
wakker voor het ontbijt.
Er vielen nogal wat mensen uit vanwege gebroken benen of sleutelbenen, uitdroging,
uitputting of kapotte fietsen. ‘Mijn grootste
ongemak waren blaren op mijn billen, door
een lekke camelbag. In het racehospitaal
liet ik iedere dag mijn billen afplakken. Met
second skin en tape erover ging het wel. Gelukkig kon ik een andere drinkzak lenen. Ik
dronk minstens veertien liter per dag, en
hoefde nog niet onderweg te plassen.’
Dag vijf was het zwaarst, vertelt Nijhof. ‘Ik
dacht onderweg ik kap ermee, maar je fietst
toch door.’ De dag erna stond ze weer vrolijk
aan de start. ‘Ik ben zo trots dat we hem hebben uitgereden. Toen we die laatste vijfhonderd meter door een haag van mensen reden, moest ik ook wel een traantje wegpinken.’ Nijhof en Wilmink eindigden in de middenmoot.
Hun fietsavontuur leverde de Zuid-Afrikaanse Big Tree Foundation vierduizend euro op
die de twee in Nederland hadden ingezameld, voor beter onderwijs. Alterra stond als
één van de sponsors op hun shirt. / YdH
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PSF WIL OPLEIDING VOOR SLIMME STUDENT
De universiteit zou een speciaal honours
programme in het leven moeten roepen
voor studenten die zich vervelen in de
collegebanken. Dat vindt de Progressieve
Studenten Fraktie. De PSF heeft een nota
met een plan voor zo’n opleiding aan de
raad van bestuur van Wageningen UR
gestuurd.
Sicco Stortelder van de PSF denkt aan
een extra opleiding die slimme bachelorstudenten in de avonduren kunnen volgen. ‘Het gaat ons om de studenten die tijdens college denken: laten we nu echt
eens beginnen. Die het gevoel hebben dat
ze een universitaire student zijn op het
hbo.’ Hij denkt dat drie tot vijf procent van

de studenten slim en gemotiveerd genoeg
is om deel te nemen aan het programma.
Om toegelaten te worden zouden studenten vooral moeten aantonen dat ze gemotiveerd zijn. Verder vindt de PSF dat studenten een minimumaantal studiepunten
gehaald moeten hebben.
De beloning zou niet moeten bestaan uit
studiepunten. Stortelder: ‘Wij denken aan
een aanbevelingsbrief van de rector en
een certificaat. Wij willen mikken op de
meest gemotiveerde studenten die er
echt voor willen gaan.’
De Technische Universiteit Eindhoven verzorgt al een opleiding voor uitblinkende
studenten. Docenten en studenten zijn
daar volgens Stortelder enthousiast over.

‘Docenten vinden het leuk dat ze ideeën
kwijt kunnen waar in het reguliere onderwijs geen plaats voor is.’
De PSF stelt voor om het programma
open te stellen voor studenten van alle
opleidingen. Duur hoeft het volgens Stortelder niet te zijn voor de universiteit. De
overheid wil dit soort opleidingen stimuleren, en daarom is er een potje waaruit de
universiteit de helft van de kosten vergoed krijgt. ‘Hoe duur het wordt hangt er
vanaf of docenten bereid zijn om in de
avonduren gratis mee te werken. In Eindhoven was dat in ieder geval geen probleem.’
De studentenraad bespreekt het plan
deze week met de raad van bestuur. / KV

‘GIL BART ALS JE IETS WIL WETEN’
De afdeling Wageningen van de KNNV,
de vereniging voor veldbiologie, heeft
nog zo’n veertig leden nodig om de
grootste van Nederland te worden. ‘Dat
moet haalbaar zijn, met zoveel studenten
en medewerkers van Wageningen UR’,
zegt KNNV-bestuurslid drs. Arnold van
Vliet tijdens de goedbezochte publieksdag op zondag 13 april in botanische tuin
Belmonte.
‘We hebben elkaar veel te bieden. Studenten en medewerkers die echt veldkennis van de natuur willen opdoen kunnen
uitstekend bij ons terecht. Anderzijds leunen wij ook sterk op experts die bij de universiteit of instituten werken’, vertelt Van
Vliet van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. De afdeling Wageningen en
omstreken is met ruim vierhonderd leden
nu de op één na grootste KNNV-afdeling
in het land, net achter Amsterdam.
De afdeling heeft relatief veel actieve leden die vaak een binding met Wageningen UR hebben. ‘Er zitten freaks bij, maar
de meesten vinden het gewoon leuk met
de natuur bezig te zijn en kennis over te
dragen’, aldus Van Vliet. Ook de eerste
rondleider van de middag, Bart Heijne, is
in het dagelijks leven onderzoeker, bij
PPO Fruit in Randwijk, aan de overkant
van de Nederrijn. Heijne: ‘Ik ben geen specialist, maar weet van meerdere dingen in
de natuur wel iets. Gil maar Bart als je
iets wil weten.’ / GvM
De KNNV-werkgroep Insecten presenteerde op de publieksdag waterbakken
met torren en bootsmannetjes. / foto GA

PREHARINGPARTY IN WAGENINGEN

NIEUWE BUUR PRESENTEERT BOUWPLAN
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Wageningen UR is sinds kort lid van de
stichting die ‘hét society- en netwerkevenement van Nederland’ organiseert, de
nationale haringparty.
Dinsdag 15 april mocht Wageningen UR
een ‘preharingpartij’ verzorgen. Een gezelschap met onder andere Erica Terpstra,

de heer en mevrouw Ouwehand (van de
vis) en Aad Veenman, de hoogste baas
van de Nederlandse spoorwegen, kregen
een rondleiding in het Restaurant van de
Toekomst. Haring was er nog niet. De eerste Hollandse nieuwe komt naar verwachting 11 juni aan wal. / KV

Het Nederlands Instituut voor Ecologie
NIOO-KNAW, de nieuwe buurman van Wageningen Campus, presenteert op donderdag 24 april in Forum haar nieuwbouwplannen voor het voormalige IMAG-terrein.
In 2010 verhuizen twee van de drie instituutscentra – Heteren en Nieuwersluis –

naar dit ruim vier hectare grote terrein. Architectenbureau Claus en Kaan is bij het
ontwerp zoveel mogelijk uitgegaan van de
filosofie van cradle to cradle. / GvM
Informatie en aanmelding: zie Info op pagina 18.
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

VIS KRIJGT
ZIEKE DARM
VAN SOJA
Soja in visvoer veroorzaakt darmproblemen
bij gekweekte zalm. Promovenda Paula
Urán MSc. zocht naar de precieze werking
en ontdekte dat ook andere vissoorten er
last van hebben. Alleen kunnen zij zich
aanpassen en snel herstellen van de
darmontsteking.

Een foto uit het onderzoek naar de invloed van onder meer boorplatforms en windmolens op de beleving van water. / foto Alterra

WINDTURBINES GEEN HOLLANDS GLORIE
Windturbines maken grote wateren onaantrekkelijker. Ze hebben na boorplatforms de grootste negatieve invloed op
de beleving van zeeën en meren. Dit
blijkt uit onderzoek dat Alterra deed in
opdracht van de WOT Natuur en Milieu.
De studie levert input voor de Natuurbalans 2008, een jaarlijkse rapportage
van het Milieu- en Natuurplanbureau dat
dit jaar het thema water heeft.
‘Dat windturbines zo negatief beoordeeld
worden valt me eigenlijk wel tegen’, zegt
onderzoeker dr. Sjerp de Vries. Op basis
van het milieuvriendelijke imago had hij
zich een minder negatief oordeel kunnen
voorstellen. ‘De uitkomst was wellicht anders geweest als we hadden gevraagd of
windmolens acceptabel zijn in de grote
wateren. Maar het onderzoek richtte zich
expliciet op de belevingswaarde.’ Hoewel
gewenning zeker een rol speelt, is het vol-

gens De Vries nog maar de vraag of windturbines over honderd jaar net zoals de
traditionele molens behoren tot de Hollandse glorie.
Dat windturbines zelfs lelijker gevonden
worden dan flats aan het water heeft volgens De Vries te maken met de context.
‘Een windmolen in open zee is iets anders
dan een gebouw aan de kust, waar al
meer menselijke invloed zichtbaar is. De
impact van het gebouw is daardoor kleiner.’
Naast de aan- of afwezigheid van de onderzochte elementen is ook de invloed
van de grootte, nabijheid en aantallen op
de beleving onderzocht. Voor boorplatforms, windturbines, hoogbouw en jachthavens geldt dat de aanwezigheid de
grootste negatieve impact heeft. Meer gebouwen, platforms of turbines op dezelfde plek maken minder uit, net als de nabijheid en grootte van de elementen. ‘Als

je de belevingswaarde zo min mogelijk
wilt aantasten, kun je dus het beste alle
ellende concentreren in een minder
mooie omgeving.’
Het enige dat positief werd beoordeeld in
het onderzoek is de vooroever, een extra
oeververdediging voor de hoofdoever
waardoor een natuurvriendelijke zone
ontstaat. Dat had De Vries ook wel verwacht aangezien vooroevers bedoeld zijn
om de omgeving natuurlijker maken. Het
oordeel over blauwalg, het enige natuurlijke element, was licht negatief. ‘Ik vraag
me wel af hoeveel mensen blauwalg herkennen op een foto.’
In het onderzoek zijn in totaal 120 foto’s
getoond aan 2300 mensen. Verdeeld
over vier groepen kregen ze 30 foto’s te
zien met de vraag: hoe aantrekkelijk vindt
u deze omgeving om naar te kijken? Sommige foto’s waren echt, anderen gemanipuleerd. / ID

GEZOCHT: DIKBIL DIE GEWOON KAN BAREN
Van de honderd dikbilkalveren worden er
85 tot 90 met een keizersnee geboren.
Dat moet anders kunnen, meent de
Federatie van Vleesveestamboeken. De
fokkers willen het aantal keizersneden in
de luxe vleesveehouderij voor 2020 met
minstens de helft terugbrengen. Ze
hebben de hulp ingeschakeld van de
Animal Sciences Group.
In de melkveehouderij is het aantal keizersneden ongeveer vijf procent. Dat de
ingreep bij dikbilkoeien zoveel vaker voorkomt, komt omdat praktisch elke drachtige koe een keizersnee ondergaat, ongeacht de vraag of dat nu echt nodig is, zegt
onderzoeker Jan ten Napel van ASG. Veehouders hebben hun hele bedrijfsvoering
erop ingericht met speciale voorzieningen

zoals een schone stal voor verlossingen.
Deze praktijk leidt ertoe dat er geen gegevens bekend zijn over het gemak waarmee dieren natuurlijk zouden afkalven.
Dat betekent dat je in de praktijk niet kunt
zien welke stieren gunstig zijn voor een
natuurlijk geboorteverloop.
Selectie op extreme spiergroei heeft er
voor gezorgd dat vrijwel alle dieren drager
zijn van het dikbilgen. Een deel van de geselecteerde dieren is bovendien extreem
bespierd omdat ze kleiner zijn. Het probleem bij deze groep dikbilkoeien is dat
ze een nauwer bekken hebben. Nauwe
bekkens hebben zich vervolgens verspreid in fokpopulaties omdat de kalveren
toch altijd met een keizersnee verlost worden. Alles wijst erop dat het niet zozeer
het dikke kalf is dat voor de problemen

zorgt, maar vooral de nauwe geboortegang van de moeder.
Om te laten zien dat het ook anders kan,
gaat ASG samen met de fokkerijorganisaties en met steun van het ministerie van
LNV een groep vleesveefokkers begeleiden om op hun eigen bedrijf meer natuurlijke geboortes te laten plaatsvinden. Er
wordt nu ook een systeem opgezet om
duidelijk te krijgen welke stier zorgt voor
dochters met een wijder bekken, zodat
een dikbilkalf via natuurlijke weg geboren
kan worden. Daarvoor zal bij een groot
aantal runderen worden gemeten hoe
hoog en breed het bekken aan de binnenkant is. De bedoeling is om deze gegevens te verwerken in de fokwaarde voor
‘afkalfgemak’ van de stier. / JB

Soja is een veelgebruikte vervanger van
vismeel. Vismeel wordt gemaakt van kleine
vissoorten, zoals zandspiering. Door de
groei van viskwekerij de laatste decennia is
de vraag naar vismeel zo groot geworden
dat voederfabrikanten alternatieve bronnen van eiwitten voor kweekvis gebruiken,
waaronder soja. Maar al in de jaren negentig bleek de zalm slecht tegen soja te kunnen. De vissoort ontwikkelt na een paar dagen een ontsteking in de darm. Urán heeft
met haar studie bij de leerstoelgroepen
Celbiologie en immunologie en Aquacultuur en visserij aangetoond dat daardoor
cellen in de einddarm nauwelijks nog voedingsstoffen opnemen.
Ze ontdekte bovendien dat niet alleen
zalm last van zijn darmen krijgt. ‘We gingen
er altijd vanuit dat de ontsteking specifiek
bij zalmachtige vissoorten optreedt’, vertelt co-promotor dr. Johan Schrama van
Aquacultuur en visserij. Maar Urán stelde
vast dat ook de darmcellen van de gewone
karper blokkeren. ‘Alleen zijn de symptomen veel minder ernstig en is het bij de
karper tijdelijk’, zegt Schrama. Dit in tegenstelling tot de zalm die pas herstelt als er
helemaal geen soja meer in het voer is verwerkt.
Een verklaring voor het verschil in reactie
hebben de wetenschappers nog niet. ‘Misschien dat de karper een ander darmstelsel heeft of andere microflora, maar dat
zijn nu nog pure speculaties’, zegt Schrama. Het is volgens hem in ieder geval iets
waar viskwekers rekening mee moeten
houden. ‘In de eerste weken na een verandering in voersamenstelling is de weerstand van alle vissen waarschijnlijk lager.’
Uran laat in haar onderzoek verder zien dat
de darmontsteking bij zalm erger is wanneer er meer soja in het menu is opgenomen. Bovendien veroorzaakt voer met soja
van het ene verwerkingsbedrijf een grotere
blokkering van opname van voedingsstoffen dan voer met soja van een ander bedrijf. Ook op dit punt is nog niet bekend wat
het verschil veroorzaakt. ‘We weten niet
welk bestanddeel van soja precies de veroorzaker van de blokkering is’, zegt Schrama. ‘Daarom kunnen we ook niet zeggen of
de verschillende reacties ontstaan omdat
het ene sojaverwerkingsbedrijf anders de
olie uit soja haalt of omdat bijvoorbeeld de
soja op een ander moment is geoogst.’ / LH
Paula Urán promoveert op 22 april
prof. Johan Verreth, hoogleraar Aquacultuur en visserij.

B

Ni
do
is
he
LN
st
ga
bo
de

Sw
ee
Da
de
nie
ve
log
de
te
zo
hij
de
ve
M
he
cio
te
hu
to

men
a
ng
er

ine

a is
n
en,
enndaeft

r
e-

Resource 0228 4-7

16-04-2008

14:38

Pagina 7

17 APRIL 2008

7

RESOURCE #28

Bijna negentig
procent van de
dikbilkalveren
komt met een
keizersnede
ter wereld

BOER BESCHERMT GRUTTO VOOR DE LOL
Niet de bescherming van weidevogels
door middel van agrarisch natuurbeheer
is mislukt, want boeren kunnen en willen
het best. Wat mislukt is, is het beleid van
LNV dat de bescherming probeert te
stimuleren. Dat is veel te algemeen en
gaat voorbij aan de kennis en kunde van
boeren, meent ir. Paul Swagemakers van
de leerstoelgroep Rurale sociologie.
Swagemakers lanceert in zijn proefschrift
een nieuw begrip: ecologisch kapitaal.
Dat zijn de natuurlijke hulpbronnen van
de boer, zijn kennis daarover en de manier waarop hij ermee omgaat. Een melkveehouder in de Friese Wouden met ecologisch kapitaal heeft verstand van de bodembiologie en de diversiteit in de soorten gras. Hij weet welk gras zorgt voor gezonde koeien en genoeg melk. En hoewel
hij minder kunstmest gebruikt, heeft hij
dezelfde melkproductie als een intensievere veehouder, zegt Swagemakers.
Melkveehouders met ecologisch kapitaal
hebben ook oog voor vogels, aldus de socioloog. Ze weten waar de weidevogels zitten en wat voor gras ze nodig hebben voor
hun voeding en bescherming. ‘Jonge grutto’s bijvoorbeeld vangen vliegjes in lang

gras. Bij het maaien ontzien de veehouders de plekken waar de vogels zitten. Ze
zitten zelf op de trekker, en niet een loonwerker die geen verstand heeft van weidevogels. Zulke boeren hebben ook zelf
jongvee. Dat groeit prima van het langere
gras. En dat is dan weer goed voor de weidevogels.’ Deze melkveehouders beschermen volgens Swagemakers de weidevogels niet omdat ze er subsidie voor krijgen, maar omdat ze er aardigheid in hebben. De boeren bestrijden ook predatoren
van de weidevogels door kraaien af te
schieten, roofvogeleieren uit nesten te halen of ijsblokjes naast de roofvogeleieren
te leggen. Dat vindt niet iedereen even gewenst, maar vanuit de optiek van de boeren is het logisch, zegt Swagemakers. ‘Ze
hebben een deel van hun inkomsten opgeofferd voor hun liefhebberij door minder gras te maaien, en dan is het slecht te
verteren als kraaien of roofvogels alsnog
de eieren of jonge weidevogels roven.’
Swagemakers vindt dat beleid om weidevogels te beschermen moet uitgaan van
deze melkveehouders die oog hebben
voor de vogels. Die zitten vaak ook in gebieden waar veel weidevogels voorkomen.
In gebiedsgericht beleid zouden die boe-

ren kunnen samenwerken met vrijwilligers en beheerders van Staatsbosbeheer.
Daar kan subsidie voor komen, maar dat
is niet het belangrijkste, denkt Swagemakers.
Zo’n gebiedsgericht beleid zou volgens
Swagemakers veel beter zijn dan de
planologische aanpak van het huidige
Programma Beheer van LNV voor de bescherming van weidevogels. Na studie
van de effecten van het programma concludeerde ecoloog prof. Frank Berendse
– in een onderzoek dat werd gepubliceerd
in Nature – dat het agrarisch natuurbeheer niet werkte. Swagemakers trekt een
andere conclusie. ‘Het agrarisch natuurbeheer werkt wel, maar het Programma
Beheer dat het probeert te ondersteunen
werkt niet. Want dat houdt helemaal geen
rekening met de lokale kennis en specifieke situatie van boeren. Het Programma
Beheer bestaat uit ongerichte maatregelen en het inflexibele karakter van de pakketten zorgen ervoor dat maatregelen vaak
weinig effect hebben op de vogels.’ / JT
Paul Swagemakers promoveerde op
16 april bij prof. Jan Douwe van der Ploeg,
hoogleraar Transitieprocessen in Europa.
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KROOS/ Bij het
praktijkcentrum van de
Animal Sciences Group in
Zegveld is deze week een
prototype van een
automatische eendenkroosoogstmachine te water
gelaten. Het apparaat werkt
op zonne-energie en kan 24
uur per dag op een vaste
plek eendenkroos uit het
water halen. Kroos is eiwitrijk en smaakvol voer voor
koeien, terwijl het voor
waterschappen een probleem vormt omdat het zich
ophoopt in watergangen. Na
de oogst moet het kroos
verder verwerkt worden. ASG
onderzoekt verschillende
manieren om het kroos te
conserveren. Het is al gelukt
het kroos in voerbrokjes te
persen. Landbouwminister
Gerda Verburg toonde zich
eerder al enthousiast over
het project. / JB, foto BdG

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Wat is het
probleem?
Afgelopen week was ik in Uppsala
bij de Euroleague for Life Sciences,
een samenwerkingsverband van
zeven Europese universiteiten,
waaronder Wageningen. Ik
vertelde collega’s over de nieuwe
masters Climate Studies en
Management of Marine
Ecosystems. Als ik de reacties hoor,
denk ik: eigenlijk zijn we behoorlijk
flexibel als het gaat om inspelen op
de onderwijsvraag. En ook: op welk
probleem precies probeert onze
discussie een antwoord te geven?
Die vraag – wat is het feitelijke
probleem – was voor mij ook de
onderstroom van de discussies de
afgelopen weken. Komt gebrek
aan “flexibility” echt door de
huidige structuur van de
opleidingen en wordt dit door de
voorstellen beter? Of is het veeleer
een kwestie van besluitvorming,
dat gevestigde belangen te
doorslaggevend zijn. Al pratend
komen we tot de kern. Ook als het
gaat om de vrije keuze: helpt
blokroostering daar echt bij?
Komende weken zijn er
bijeenkomsten voor alle studenten
(21 april, Wageningen Forum). En
voor medewerkers en studenten bij
Van Hall Larenstein (24 april
Leeuwarden en 13 mei Velp). Voor
mij is VHL vrij onbekend terrein
maar ik ben nieuwsgierig waar we
hier op uitkomen wat betreft de
aard van de problematiek. Ik hoop
op veel meedenkers.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep

www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future
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In het verleden was de mens voor de Animal Sciences Group vooral de veehouder, die
baat heeft bij gezond en productief vee. Maar de laatste tijd richt het onderzoek zich
steeds vaker op de mens zelf. ASG is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe
vaccins tegen tuberculose en werkt met varkens als model voor de mens.

door JAN BRAAKMAN, foto BART DE GOUW

L

iggend in het gras kijkt ze je vanaf de website en brochures van ASG aan, gekleed in
een mouwloos blauw jurkje. Het is een vertederend beeld: een jong meisje dat ongegeneerd haar vinger aflikt terwijl ze je met
haar donkerbruine kijkers diep in de ogen
kijkt. Haar vingers, haar lippen en haar
wangen vertonen de sporen van iets lekkers – het kan
jam zijn, misschien paprikachips of ketchup. Misschien
moet het meisje frisheid verbeelden, een tikkeltje brutaliteit, onbevangenheid.
Niet een varken of een koe, geen legkip of paard, niet
een poes of een hond, maar een jong mens is het gezicht geworden van het instituut dat nog steeds het
dier centraal stelt in zijn naam: Animal Sciences Group.
Het leeuwendeel van het onderzoek bij ASG heeft betrekking op het wel en wee van het dier. Maar de mens
rukt op. Niet zelden worden dieren in Lelystad ingezet
ten behoeve van de gezondheid van de mens. Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar diabetes of hart- en
vaatziekten, of om te kijken welke effecten functional
foods hebben. Waar ASG vroeger varkens voornamelijk
gebruikte om de werking van veevoer uit te testen of
om nieuwe diergeneesmiddelen te onderzoeken, worden de dieren nu ook ingezet om de effecten van verschillende soorten humane voeding en humane medicijnen op het lichaam te meten.

niet zo blij mee. ‘Je noemt dikke mensen toch ook geen
snackmensen?’
Zo'n dik varken leent zich onder meer goed voor onderzoek naar het plaatsen van zogenoemde stents (buisjes) in de aderen, die worden toegepast bij mensen
met hart- en vaatziekten. ‘Als je een proefdier hebt dat
zo veel mogelijk lijkt op de zieke mens, kun je kijken
wat er gebeurt als je bepaalde voedingsmiddelen verstrekt, medicijnen toedient of technische hulpmiddelen als stents, insulinepompjes of pacemakers toepast.
En het modelvarken kan ook duidelijkheid geven over
de effecten van antidepressiva en eetlustremmers op
het centraal zenuwstelsel.’

PROBIOTICA
Had onderzoek bij varkens ons iets kunnen leren over
de toediening van probiotica bij mensen met alvleesklierontsteking, waarover in Utrecht enkele maanden
geleden zoveel commotie ontstond? ‘Dat hebben wij
wel eens gedacht. Mogelijkerwijs had je bij een experiment bij varkens met alvleesklierontsteking iets kunnen zien gebeuren. Maar dat is achteraf praten. Onze
varkensmodellen kunnen een belangrijke rol spelen bij
het nabootsen van de situatie bij zieke mensen.’
Van de kamer van Langermans naar diens collega
dr. Jelle Thole is het maar een paar meter lopen. Thole
is niet direct betrokken bij het biomedisch onderzoek
van Langermans. Maar ook zijn werk bij ASG is meer
SNACKVARKEN
van belang voor de mens dan voor het dier. Hij houdt
Het varken is daar uitermate geschikt voor, zegt dr. Jan zich al jaren bezig met tuberculose, een ziekte die jaarLangermans, hoofd BioMedical Research van ASG in
lijks wereldwijd twee miljoen slachtoffers vergt.
Lelystad. ‘Ook al willen we dat misschien liever niet ho- Thole zou er wel wat voor over hebben als er een dierren: de mens lijkt echt heel erg op het varken. Daarom model beschikbaar komt waarmee een betere vooris het varken voor een aantal humane ziekten een mooi spelling kan worden gedaan over het succes van nu in
modeldier. Wij hebben hier veel kennis over het varken, ontwikkeling zijnde tbc-vaccins voor de mens. Bij de
en wij hebben hier goede faciliteiten voor onderzoek
vaccinontwikkeling is het nu wedden op vele paarden,
aan het varken. Dat is een unieke combinatie.’
omdat van kandidaatvaccins niet kan worden voorVoor het onderzoek is wel een varken nodig dat zo
speld welke meer en welke minder succesvol zal zijn.
goed mogelijk de situatie in de mens benadert. Een
De onderzoeker leidt het begin maart opgerichte Tuberoptie is om een varken aan te passen, zodat hij eigenculosis Vaccine Initiative (TBVI), een samenwerkingsschappen krijgt die nog meer lijken op die van de mens. verband tussen onderzoeksinstituten en farmaceutiVarkens met menselijke eigenschappen? ‘Ja, waarom
sche bedrijven, deels gefinancierd met Europees geld.
niet? Als je proeven doet met aangepaste muizen,
Het initiatief moet de laatste stap helpen zetten naar
waarom dan niet met varkens? We praten met een bui- een nieuw vaccin. Koplopers bij de ontwikkeling zijn ontenlandse onderzoeksgroep om samen onderzoek te
derzoekers van de universiteit van Oxford, het Deense
doen in hun genetisch aangepaste diabetes-varkens.
Statens Serum Institut, en farmaceut GlaxoSmithKline
Niet voor elke proef zet je dieren in. Het gaat er om dat Biologicals.
je het dier gebruikt dat zich het best leent voor een bepaald onderzoek. Als je alternatieven hebt voor dierproeven, dan kies je daar natuurlijk voor.’
Het biomedisch onderzoek in Lelystad richt zich vooral
op stofwisselingsziekten zoals diabetes type II, obesitas en bepaalde darmziekten. Langermans’ team werkt
aan een proefdier dat moet laten zien wat er gebeurt
bij overgewicht. In de pers heeft dat varken de benaming snackvarken meegekregen. Daar is Langermans
Jan Langermans (links) en Jelle Thole.

‘De mens lijkt
echt heel erg op
het varken’

Het TBVI is opgezet als een stichting, waardoor het mogelijk is meer externe financiers te genereren. Volgens
Thole moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld financieel
draagkrachtige ondernemers of vermogende filantropen enthousiast te maken voor de ontwikkeling van
een nieuw tbc-vaccin, vooral omdat ongeveer één op
de drie mensen wereldwijd erbij gebaat is.
Dat ASG zo’n centrale rol speelt bij het tbc-vaccinonderzoek, is deels te danken aan het feit dat Thole naast
zijn veterinaire werkzaamheden als coördinator betrokken is gebleven bij het onderzoek naar de ziekte bij de
mens. Thole kwam ooit naar Lelystad om onderzoek te
doen naar para-tbc bij runderen, een darmaandoening
die wordt veroorzaakt door een bacterie die overeenkomsten heeft met de bacterie die bij de mens verantwoordelijk is voor tuberculose.
Vaccinatie tegen tuberculose gebeurt nu nog steeds op
basis van het vaccin dat in de jaren twintig van de vorige eeuw door de bacterioloog Albert Calmette en dierenarts Camille Guérin werd ontwikkeld. Het vaccin
heeft ook nog steeds hun naam: Bacille Calmette-Guérin, afgekort tot BCG. Dit vaccin is echter niet altijd effectief. Het werkt heel wisselend bij jongvolwassenen
en volwassenen. Jonge kinderen reageren er juist heel
goed op. Waarom die verschillen er zijn, is een raadsel.
TWEE MILJOEN SLACHTOFFERS
Het zou goed zijn als er een alternatief zou komen voor
het vaccin, of in elk geval een aanvullend vaccin dat extra bescherming geeft. De zoektocht daarnaar is eigenlijk pas de laatste jaren op gang gekomen. ‘In al die jaren tussen 1920 en 2000 is het verdergaande tbc-vaccinonderzoek nooit tot volwassenheid gekomen’, zegt
Thole.
‘We hebben het over een ziekte die jaarlijks twee miljoen mensen het leven kost. Negen miljoen mensen
per jaar worden besmet. En zeker in combinatie met
een hiv-besmetting is tbc een gevaarlijke ziekte.’
Tuberculose is normaal gesproken goed te genezen.
Maar steeds vaker blijkt er resistentie op te treden tegen de antibiotica die gebruikt worden. Enkele maanden geleden dook in Nederland de eerste patiënt op
met de zeer resistente en praktisch onbehandelbare
vorm van tbc, extensively drug-resistant tuberculosis
(XDR-TB).
Daarnaast rukt vanuit Oost-Europa de multi drug-resistant tuberculosis, MDR-TB op. MDR-TB is over het algemeen nog te behandelen, maar tegen zeer hoge kosten. Opkomende resistentie en de verspreiding van hiv
zorgt er voor dat het momentum er is voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Maar dat is een proces van
lange adem. Van de ontdekking tot het op de markt
brengen van een vaccin kan vijftien jaar zitten.
Tegen die tijd is het jonge ASG-meisje opgegroeid tot
een volwassen vrouw. Als het aan de ASG-onderzoekers ligt, zullen zij en haar kinderen profijt hebben van
het onderzoek in Lelystad, doordat ze zullen leven in
een wereld met minder tbc en welvaartsziekten. <
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Kennis van Wageningen UR moet ingezet kunnen worden om honger in het Zuiden te
bestrijden. Maar anderzijds ontkomt Wageningen UR er niet aan mee te doen aan het
systeem van intellectueel eigendom, ook al kunnen octrooien de toegang van het
Zuiden tot Wageningse technologie beperken. In een symposium werd vorige week
gezocht naar een oplossing.

K

V

O
door JORIS TIELENS, foto’s BART DE GOUW

Bezoekers aan het symposium over intellectueel
eigendom en biotechnologie dat vrijdag 11 april
plaatsvond in het WICC in Wageningen.

‘Aan de
ondernemende
universiteit is
de academische
ethiek vervaagd’

I

n de missie van Wageningen UR staat dat de kennis van de onderzoekers een bijdrage moet leveren aan voldoende voeding, ook in ontwikkelingslanden. Maar een deel van de kennis die Wageningen UR produceert wordt beschermd door octrooien. En die octrooien beperken het gebruik van kennis en technologie tot degenen die een licentie
kunnen betalen. Veel onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden krijgen maar moeilijk toegang tot kennis
of technologie die elders ontwikkeld is, deels omdat het
intellectueel eigendom van die technologie steeds beter beschermd wordt. Enerzijds wil Wageningen UR bijdragen aan armoedebestrijding, anderzijds wil Wageningen UR ook geld verdienen aan octrooien en onderzoek doen in samenwerking met het bedrijfsleven.
Op vrijdag 11 april werd in het WICC in Wageningen
een symposium gehouden voor experts uit alle windstreken op het gebied van intellectueel eigendom en
biotechnologie. Daar werd besproken welke mogelijke
oplossingen er zijn voor dit lastige dilemma. Aanleiding
voor het symposium was het bezoek van twee Wageningse promovendi aan het internationale aardappelonderzoeksinstituut CIP in Peru vorig jaar. Zij kregen
daar de klacht dat het instituut de Wageningse kennis
en technologie niet kan gebruiken omdat die met octrooien beschermd is. ‘Dat is een algemeen probleem
en geldt niet alleen voor het CIP, maar voor alle CGIARinstellingen. En het geldt ook niet alleen voor Wageningen UR, maar voor alle private en publieke kennisinstellingen’, haast dr. Marc Ghislain van het CIP zich te
zeggen. Hij was afgelopen vrijdag uitgenodigd om op
het symposium uit te leggen waar de schoen wringt.
Het CIP doet, net als de andere CGIAR-instellingen,
agrarisch onderzoek waar de armen in ontwikkelingslanden van moeten profiteren. De resultaten van dat

onderzoek moeten dus gratis of goedkoop beschikbaar
zijn. Volgens Ghislain kan het CIP dat bijna niet meer
doen, omdat het aardappelinstituut haast geen gebruik meer kan maken van biotechnologie van andere
instellingen omdat die steeds vaker beschermd is.
Door de toename van het aantal octrooien vereist
alleen al het in kaart brengen van de benodigde licenties een juridisch specialist, nog los van de vraag of de
licenties te betalen zijn. En niet alleen bij bedrijven, ook
bij publieke onderzoeksinstellingen worden steeds
meer octrooien gevestigd. Daar moet wat aan veranderen, wil de arme boer in ontwikkelingslanden kunnen
meeprofiteren van wetenschappelijke kennis, was de
boodschap van Ghislain.
Diezelfde boodschap bracht minister Bert Koenders
eind februari ook al, toen hij Nederlandse universiteiten opriep om ‘beleid op het gebied van intellectueel
eigendom op te stellen dat niet alleen kennis tot waarde brengt, maar ook kennis beschikbaar stelt voor ontwikkelingsdoelen’.
ACADEMISCHE ETHIEK
Eeuwenlang was wetenschappelijke kennis vrijelijk toegankelijk en weerhield de academische ethiek de onderzoeker ervan om exclusief eigendom te claimen op
kennis of het product van kennis, betoogde filosoof
dr. Henk van den Belt op het symposium. Maar de laatste decennia is dat veranderd. Aan de ondernemende
universiteit is die academische ethiek geërodeerd, zegt
hij. Werd de onderzoeker in de open academie gedreven door reputatie, nu zijn het octrooien die de wetenschapper status geven, vreest Van den Belt.
Publieke instellingen als Wageningen Universiteit moeten net als het privaatrechtelijke DLO meegaan in de
trend naar meer intellectueel eigendom, zei dr. Niels
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KENNIS

VERSPREIDEN

OF GELD VERDIENEN?

Louwaars van Wageningen International en één van de
organisatoren van het symposium. Louwaars vindt dat
Wageningen UR daarbinnen wel moet zoeken naar manieren om kennis en technologie beschikbaar te stellen voor de armen en de vrijheid van onderzoeksinstellingen in het zuiden niet moet beperken. Maar aan octrooien valt niet te ontkomen, denkt hij. Want hightech
wetenschappelijk onderzoek is zo duur geworden dat
het met publiek geld alleen niet meer te betalen is.
Voor Wageningen UR zijn bijvoorbeeld de vaccins die
de Animal Science Group ontwikkelt financieel van belang. Maar octrooien zijn ook van strategisch belang.
Ze vormen het wisselgeld in onderhandelingen tussen
publieke instellingen en bedrijven over nieuwe publiekprivate onderzoeksprojecten. Ook publieke financiers
vragen in dergelijke publiek-private partnerschappen
om octrooien.
Een voorbeeld van zo’n publiek-private onderneming is
het Wageningse Centre for BioSystem Genomics
(CBSG), met voor de komende vijf jaar een financiering
van 50 miljoen euro. Met die 50 miljoen kreeg het
CBSG voor de komende vijf jaar een target mee van
25 octrooien, 20 licenties en twee spin-offs, bedrijven
die met door CBSG ontwikkelde technologie een product op de markt gaan brengen.
Maar het CBSG heeft ook een alternatief voor intellectueel eigendom onder haar vleugels, namelijk twee
projecten waarin onderzoek gedaan wordt waarvan de
resultaten in het publieke domein terechtkomen. Al zijn
dat maar kleine projecten vergeleken met het geheel.
Een omvangrijker voorbeeld van vrij toegankelijke biotechnologie is CAMBIA. Dat is een wereldwijd biotechnologisch netwerk met hoofdkantoor in Australië, dat
wel octrooien aanvraagt maar haar technologie vrijelijk
laat gebruiken onder een ‘biologische open source li-

centie’. Wie de technologie gebruikt, moet zijn eigen resultaten ook vrij toegankelijk maken, een systeem vergelijkbaar met open source software.
HUMANITAIRE LICENTIES
Ghislain van het CIP verwacht echter niet veel van
open source biotechnologie. ‘Het is te revolutionair, en
kan alleen bij helemaal nieuwe technologie werken. Ik
verwacht meer van humanitaire licenties.’ Dat zijn afspraken in contracten tussen verschillende instellingen, meestal in consortia, waarin opgenomen is dat vrij
gebruik gemaakt mag worden van de technologie als
het ten behoeve van armen in het Zuiden is. Ook Wageningen UR heeft dat in enkele contracten opgenomen.
Maar ook dergelijke afspraken worden steeds minder
makkelijk gemaakt, zegt Ghislain. Eind jaren tachtig
kreeg het CIP nog vrij makkelijk toestemming van een
biotechbedrijf om technologie te gebruiken waarmee
een tegen ongedierte resistente aardappel ontwikkeld
kon worden voor ontwikkelingslanden. In 2000 was dat
al lastiger. Toen wilde het CIP een aardappel in India op
de markt brengen die eerder veredeld was met gebruik
van technologie van een bedrijf. Omdat het bedrijf inmiddels dacht ook in India aan de technologie te kunnen verdienen, mocht het CIP de aardappel daar niet
meer gratis verspreiden.
En de laatste jaren speelt nog een factor mee, vertelt
Ghislain. Veel landen tekenden het Cartagenaprotocol,
een internationaal verdrag over biosafety waarin staat
dat de ontwikkelaar van gengewassen verantwoordelijk is voor schade bij de toepassing. Bedrijven zijn bang
om aansprakelijk gesteld te worden als er gengewassen opduiken die gemaakt zijn met technologie die met
een gratis licentie is gegeven aan onderzoeksinstellingen in ontwikkelingslanden.

Tegen het eind van het symposium mocht rector prof
Martin Kropff het verlossende woord doen over hoe
Wageningen UR wil omgaan met het dilemma rondom
intellectueel eigendom. ‘De millenniumdoelen zijn voor
ons belangrijk, ze staan in onze strategie. Technologie
moet beschikbaar zijn voor ontwikkelingslanden’, aldus
de rector. ‘Maar we moeten natuurlijk wel meedoen
aan het systeem van intellectueel eigendom. Bescherming van intellectueel eigendom is bijvoorbeeld essentieel voor de opstart van innovatieve spin-out bedrijfjes,
waar Wageningen heel actief in is. We werken op dit
moment aan nieuw beleid op octrooigebied. Daarbij kijken we welk beleid we al hebben, en welke bepalingen
we kunnen opnemen in toekomstige contracten van zowel de universiteit als DLO, uiteraard in overleg met de
financiers en de onderzoekspartners. De uitkomsten
van deze dag wil ik daar zeker in meenemen. Ik wil die
ook aan mijn collega-rectoren van andere Nederlandse
universiteiten voorleggen.’
Om meer kennis in het Zuiden beschikbaar te maken,
is het volgens Kropff minstens zo belangrijk om ervoor
te zorgen dat wetenschappelijke artikelen voor iedereen toegankelijk zijn. ‘Veel van onze artikelen worden
gepubliceerd in dure tijdschriften. Dat is een grotere
belemmering voor het delen van kennis dan de octrooien.’ Kropff relativeerde verder het belang van octrooien. ‘Het is maar een deel van het technologisch onderzoeksgebied waar octrooien belangrijk zijn. Het aantal
octrooien dat we zelf genereren, zonder private partners, is nog beperkt. Bovendien dragen veel medewerkers van Wageningen UR bij aan de millenniumdoelen
en in het overgrote deel van dat onderzoek zijn octrooien niet aan de orde. We dragen bijvoorbeeld ook veel
kennis over door al onze PhD-studenten die uit het Zuiden komen.’ <
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IN BEELD
een door de hogeschool gesponsord stuurslot kopen
voor zeven euro vijftig. De winkelwaarde ligt tien euro
hoger. Tot nu toe zijn er een kleine dertig stuursloten
verkocht. Maar worden ze ook daadwerkelijk gebruikt?
Tijdens een kijkje op de parkeerplaats op een relatief
rustige maandagmiddag tellen we honderdveertig

U

D

VEILIG PARKEREN/ foto’s JURJEN BERSEE
De parkeerplaats bij hogeschool Van Hall Larenstein in
Velp is rustig en ligt onttrokken aan het zicht in het groen.
De A12 raast er vlak achter. Een bende professionele
autodieven heeft er de afgelopen paar jaar zestien
auto’s gestolen: Volkswagens, Seats en Audi’s van nul
tot zes jaar oud. Medewerkers en studenten kunnen nu

O

auto’s en negen stuursloten. In drie van de negen
gevallen ligt het slot werkloos op de bijrijdersplaats.
Van de zes gebruikte stuursloten zitten er vier in relatief
nieuwe Volkswagens. Een hogeschoolmedewerker loopt
met een zojuist aangeschaft slot naar zijn auto. Gaat hij
het gebruiken? ‘Nee, het is voor mijn neefje.’ / ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE OMZWERVINGEN VAN EEN ‘NAZIVOGEL’
Hij werd het symbool van de Wageningse landmeetkunde en zijn uiteindelijke landing in Gaia was vanwege
‘de uitstraling van een Nazivogel’ omstreden. Het beeld
De Valk van de Wageningse beeldhouwer August Falise
begon zijn bestaan als decoratie van een theehuis,
werd ontvreemd door studenten en belandde als ‘gift’
in handen van de universiteit. Hoe vreemd kan een valk
vliegen?
Grote borden heeft BioPartner laten aanrukken om op universiteitcomplex De
Dreijen bezoekers duidelijk te maken wat
gebouw De Valk is. Die naam is tegenwoordig gekoppeld aan het voormalig Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, waar
een tiental bedrijven gevestigd is. ‘Veel
mensen zegt De Valk niets’, aldus Aloys
Oostrik van BioPartner, die zich afvraagt
waar de naam eigenlijk vandaan komt.
Het boek ‘Het Schip van Blaauw – bouwen voor de Landbouwuniversiteit Wageningen’ uit 1990 biedt uitkomst. De naam
komt van theehuis en pension De Valk dat
ooit vlak voor het gebouw van Erfelijkheidsleer stond. Een theehuis gesierd
met het gelijknamige beeld van Falise, de
beeldhouwer die vooral bekend werd als
de maker van De Zaaier en heiligenbeelden.
Als in 1936 de Limburgse landmeter
A. Kruidhof in Wageningen wordt benoemd tot hoogleraar Landmeten en waterpassen, krijgt hij het leegstaande theehuis als laboratorium toegewezen. De
werkplek is verre van ideaal. Zo doet de

serre dienst als practicumzaal, en bovendien komen er extra gasten: de hoogleraar Entomologie Röpke wordt met zijn insecten in De Valk ondergebracht en ook
de Belastingsdienst krijgt er onderdak. De
Valk ontwikkelt zich in de crisisjaren tot
een waar trefpunt: medewerkers van de
omringende instituten lopen er in en uit
om naar de Engelse radio te luisteren.
Op een bepaald moment is het beeld van
de valk verdwenen, en Kruidhof heeft
meteen een vermoeden van de daders.
Het theehuis heeft immers ook jaren
dienst gedaan als kroeg van studentencorps WSC Ceres. Rond 5 december krijgt
Kruidhof bezoek van een Sinterklaas en
twee Zwarte Pieten die claimen dat het
corps de rechtmatige eigenaar van het
beeld is. Sint is coulant en toont zich bereid het beeld weer in bruikleen te geven.
Voorwaarde is wel dat Kruidhof het beeld
moet inleveren als hij een nieuw lab aangeboden krijgt.
Doordat in de oorlog het theehuis volledig
geruïneerd raakt, trekt Landmeetkunde
tijdelijk in bij Erfelijkheidsleer. De noodzaak van een nieuw lab is duidelijk en
dankzij volhardend onderhandelen van
Kruidhof verrijst in 1953 uiteindelijk aan
de bergrand het schitterende Laboratorium voor Landmeetkunde en Geodesie. Bij
de opening van het gebouw herinneren
studenten hem aan de ‘oude afspraak’.
Kruidhof is echter niet van plan afstand te
doen van ‘zijn valk’ en komt met een ge-

Ansicht van voormalig theehuis en pension De Valk, met als inzet het beeld van
August Falise dat de top van de gevel sierde. / foto’s collectie Evert van der Pol en
historisch archief Wageningen UR
wiekste oplossing. Hij laat een zuil onder
het beeld maken waarop staat ‘aangeboden door het Wageningse studentencorps’. Zo zal iedereen die de hal van het
gebouw bezoekt meteen denken dat zij
het beeld geschonken hebben. De studenten hebben weinig keus en stemmen toe.
De erfopvolger van Kruidhof, hoogleraar
Geografische informatiesystemen prof.
Arnold Bregt, wilde het beeld met deze

rijke historie natuurlijk meenemen toen
zijn groep in 1999 de bergrand verliet en
introk bij Alterra in het Gaiagebouw op
Wageningen Campus. Dat stuitte nog op
flinke weerstanden. ‘Vooral in het begin
kregen we de nodige negatieve reacties.
Volgens een aantal personen had de
valk de uitstraling van een Nazivogel. Nu
hoor ik niemand meer, de tijd heelt emoties.’ / Gert van Maanen

WERKPLEK
FRED JONKER
ROOSTEREN LIJKT WEL WAT OP SCHAKEN
‘Ik had natuurlijk argwaan moeten krijgen
toen ik ineens al mijn collega’s in de zaal
zag zitten. Ik dacht nog, ze hadden best
mogen zeggen dat zij ook naar de E-day
gingen.’
Fred Jonker, de roosteraar van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek, werd
maandag 14 april onverwacht vereerd
met een onderscheiding. Rector Martin
Kropff besteedde in zijn rede tijdens de
onderwijsdag ineens wel heel veel aandacht aan de roostering, en riep daarna
Fred naar voren om hem te huldigen met
de E-award. Die was speciaal voor hem in
het leven geroepen. ‘Verschillende docenten hebben ons gevraagd om Fred eens in
het zonnetje te zetten, maar voor roosteraars hebben we geen aparte prijs, vandaar’, legde de rector uit.
Fred is een machtig man in het Wageningse onderwijsland. Hij wijst docenten zalen
toe voor hun onderwijs. Docenten mogen
hem alles vragen, zolang ze maar niet komen om afwijkende tijdstippen. ‘Ik hou

van regelmaat. Dan kun je het meest
kwijt.’
In zijn vrije tijd schaakt Fred in het eerste
team van de Wageningse schaakvereniging. ‘Wij spelen in de eerste klasse, zeg
maar de eerste divisie van het schaken.’
Topschaker van Wageningen is Jan Timman. ‘Een van de leden wist dat hij naar
Arnhem ging verhuizen en heeft hem gevraagd.’
Puzzelen aan het rooster is volgens Fred
één van de dingen die zijn baan leuk maken. ‘Het was mijn hobby, ik heb er nu
mijn werk van gemaakt. Maar een lastig
roosterprobleem haalt het niet bij een ingewikkelde schaakstelling.’ Misschien
wordt dat volgend jaar anders. Doordat er
meer studenten komen wordt het steeds
moeilijker een goed rooster te maken.
‘Het eerste jaar gaat nog wel, dan volgen
studenten samen 30 vakken. In het tweede jaar zijn dat er zeg maar 125 en in het
derde 300. Dus de klus wordt steeds lastiger.’ / Korné Versluis
foto Korné Versluis
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Een honours programme voor excellente studenten kan een goede
aanvulling zijn op het gewone studieaanbod aan Wageningen
Universiteit, vindt de Progressieve Studenten Fraktie (PSF). Zeer
gemotiveerde en goede studenten op zoek naar een uitdaging
mogen van de fractie aan dat programma deelnemen. Maar zitten
studenten erop te wachten?

IS ER BEHOEFTE AAN EEN HONOURS PROGRAMME?
door JAN BRAAKMAN
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‘Als student
weet je eigenlijk
niet wat
belangrijk is’

‘Ik zou er geen
vakantie voor
opgeven’
Rafa Navarro, student
Environmental Sciences
‘Een plusje op mijn curriculum, dat
zou wel goed zijn. Alles wat mijn ontwikkeling als student ten goede
komt juich ik toe. Aan de andere
kant, we hebben een vrij druk programma met het inleveren van papers en het volgen van werkgroeMerel Collenteur, student Biologie
pen. Soms heb je de vakanties nodig om de achterstand die je hebt
‘Ik weet niet of zo’n honours proopgelopen weer in te halen. Ik weet
gramme iets voor mij zou zijn. Het
niet of ik er zelf voor in aanmerking
hangt er natuurlijk erg vanaf welke
zou komen, maar ik zou er zeker
onderwerpen er aan bod komen.
geen moeite mee hebben om de vaMaar je zou bijvoorbeeld aandacht
kanties ervoor op te offeren. Goede
kunnen schenken aan nieuwe ontstudenten kunnen zo’n extra prowikkelingen. Ik zou er wel eigen tijd gramma zeker wel aan.
in willen stoppen, om op die manier Onderwerpen die in zo’n honours
een plus op mijn curriculum te krijprogramme aan bod komen, zouden
gen. Ophoging van je cv is sowieso
wat mij betreft vooral moeten aanwel handig. Maar niet elke periode
sluiten bij de praktijk. Niet extra
leent zich ervoor om zoiets aanvultheoretische kennis is van belang,
lends te doen. Er zijn periodes dat je maar hoe je die kennis in de praktijk
echt niet toekomt aan wat extra’s in kunt toepassen. Ik zou graag willen
de avonduren. En als het programdat we ons meer bezig zouden houma alleen bestemd is voor studenden met de dingen die werkelijk
ten die het gewone studieprogramgaande zijn, in plaats van de theoma heel gemakkelijk afgaat, dan
rie.’
weet ik niet of ik ervoor in aanmerking kom.
We hebben nu natuurlijk al de capita selecta’s waarin je extra kennis
opdoet. Die zijn soms ook ’s avonds
in je eigen tijd. Dat is wel een leuke
manier om er extra dingen bij te leren. Ik denk niet dat ik een vakantie
zou opgeven om het honours programme te volgen. Aan de andere
kant zou ik het wel aantrekkelijk vinden om een zomercursus te doen
op een andere universiteit. Dan zie
je ook eens hoe het daar is. Daar
leer je ook van.’

‘Een plusje
op mijn cv
zou wel
goed zijn’

‘Goed idee,
maar niet
voor mij’
Nicolas Douchet, student
Agrarische economie

Harrie Lövenstein, in 1984
afgestudeerd in de Tropische
plantenteelt
‘Toen ik hier zat vond ik het prachtig
wat ik leerde, en ik zou toen misschien ook wel behoefte gehad hebben aan zo’n extra honours programme. Maar als student weet je
eigenlijk toch niet goed wat belangrijk is. Je bent vooral inhoudelijk bezig en je hebt weinig aandacht voor
de tools. Je moet het zo zien: de student leert precies wat er op zijn bord
ligt, maar krijgt de kennis niet hoe
hij het bestek moet gebruiken. Dat
geldt voor tropisch onderzoek misschien meer dan voor ander onderzoek, dat meer gericht is op Nederland.
Achteraf denk ik dat het in mijn tijd
vooral ontbroken heeft aan toepassingsgerichte kennis en niet zo zeer
aan vakinhoudelijke kennis. Het
gaat uiteindelijk na je studie om de
manier waarop je je kennis kunt inzetten en toepassen. Studenten leren nu ook hoe ze fondsen moeten
verwerven, vroeger was daar minder
aandacht voor. Sinds ik weg ben is
er wel meer aandacht gekomen voor
de bedrijfsmatigheid en misschien
wordt er in de stages ook wel meer
aandacht aan besteed. Daar zou je
ook de kansen moeten krijgen om je
talenten extra te ontwikkelen.’

‘Ik ben hier net één maand en er zijn
voor mij nog zoveel dingen te doen
binnen het normale studieprogramma, dat ik nog weinig behoefte heb
aan extra dingen. Hoewel het wellicht wel goed zou zijn voor mijn CV.
Ik geloof niet dat ik gauw zou deelnemen aan zo’n programma, tenzij
het zo interessant is dat ik daar voor
gemotiveerd zou zijn. Als het goed is
voor mijn cv, dan is dat een extra
motivatie natuurlijk om je in iets
nieuws te verdiepen. Maar ik zou
toch graag willen dat het een extra
plus geeft voor mijn studie.
In Frankrijk, waar ik vandaan kom,
zijn er wel soortgelijke programma’s,
bijvoorbeeld op het gebied van milieustudies.’

‘Er is hier
al genoeg
voor me
te doen’

Emanuelle Noirtin, student
Environmental Sciences
‘Het lijkt me een heel goed idee om
dat soort programma’s aan te bieden voor excellente studenten. Ik
vrees alleen dat het dan voor mij
niets zou zijn. Ik ken wel studenten
die heel goed zijn, of gemotiveerd
om zoiets te doen. Als ik zelf zo’n
programma zou volgen, dan zou het
er mij om gaan om meer te weten te
komen over hoe beleid tot stand
komt, hoe de Europese politiek invloed heeft op milieuonderwerpen
waar ik me mee bezig houd. Of bijvoorbeeld een programma over
nieuwe technologieën. Niet zo zeer
om nieuwe technologieën te leren,
maar wel wat die zouden kunnen
opleveren, welke kansen ze zouden
kunnen bieden.
Of je zo’n programma gaat volgen
hangt natuurlijk af van de tijd die je
ervoor beschikbaar hebt. Er zijn periodes dat de studie zelf zoveel tijd
vergt, dat je er echt niet aan toe
komt daarnaast nog iets extra’s te
doen. Het lijkt me een goed idee,
maar misschien wat lastig te implementeren.’
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‘Het werd tijd,
want de hoge
prijzen zijn
goed nieuws
voor de boeren’

ONRUST OVER
DUUR VOEDSEL
De prijs van graan is het afgelopen
jaar met 120 procent gestegen,
meldde NRC Handelsblad deze
week. Rijst werd in twee maanden
75 procent duurder. IMF en
Wereldbank zijn bezorgd over de
stijgingen, en voorspellen dat
100 miljoen mensen teruggeduwd
worden in de armoede. Als de rijke
landen niet bijspringen zouden zelfs
burgeroorlogen dreigen. Terechte
bezorgdheid?
Prof. Erwin Bulte, hoogleraar Ontwikkelingseconomie:
‘Over de rampen die het IMF voorspelt
heb ik mij verbaasd. Er zijn wel rellen,
maar ik heb wetenschappers nog nooit
over oorlogen gehoord. Bovendien
vraag ik me af wat IMF en Wereldbank
aan de prijzen zouden kunnen doen.
Voor de korte termijn is dit natuurlijk
een bedreiging voor de arme bevolking
in stedelijke gebieden. Als een groot
deel van je inkomen al opgaat aan
voedsel is het natuurlijk een ramp wanneer de prijzen verdubbelen. Daarom is
het wel goed dat het IMF en de Wereldbank landen oproepen om geld te geven voor voedselhulp.
Het is ook slecht nieuws voor de landen die netto voedsel importeren. En
dat zijn er in Afrika veel. Maar op lange
termijn heeft het volgens mij ook veel
voordelen dat de prijzen omhoog gaan.
Ik dacht eerlijk gezegd: dat werd tijd.
De hoge prijzen zijn namelijk goed
nieuws voor de boeren. Ze vormen een
prikkel voor een grote groep boeren in
arme landen om zich op de markt te
gaan richten. Veel boeren in
ontwikkelingslanden bedrijven een
zeer extensieve vorm van landbouw.
Ze zorgen dat ze van de opbrengst
van hun land kunnen leven, maar
produceren niet meer. Vaak omdat ze
geen toegang hebben tot markten om
hun spullen te verkopen, en ook niet
tot kunstmest en andere middelen die
nodig zijn voor een intensievere manier
van landbouw. Als we daar wat aan
weten te doen door de fysieke en de
institutionele infrastructuur te
verbeteren, kunnen de hoge prijzen
juist kansen bieden.’ / Korné Versluis

Is het verdacht dat een directeur van een
belangrijke zuivelonderneming in dit land
een bijbaan heeft als bijzonder hoogleraar bij een universiteit? Wie de Volkskrant van afgelopen zaterdag heeft gelezen, zou het haast denken.
Prof. Toon van Hooijdonk, bijzonder hoogleraar Zuivelkunde aan Wageningen Universiteit en daarnaast corporate director
Research and Quality van Campina, kreeg
impliciet het verwijt dat hij met een verborgen agenda als hoogleraar de belangen van de zuivelindustrie zit te behartigen in Wageningen.
Van Hooijdonk hield in oktober bij de aanvaarding van het ambt als bijzonder hoogleraar een genuanceerde oratie over onder meer gezondheidsaspecten van melk.
Het persbericht van de universiteit daar-

over stelde: melk is onmiskenbaar gezond
voor de mens. Van Hooijdonk plaatste
daar zelf wel kanttekeningen bij. Er zitten
in melk, stelde hij, tal van componenten
die een bijdrage kunnen leveren aan gezondheid en eigenlijk weten we daar nog
veel te weinig van. Maar, zei Van Hooijdonk ook, melk bevat ook ziekmakende
vetten en dus wordt onderzocht hoe je de
vetsamenstelling kunt verbeteren.
Van Hooijdonk pleitte voor terugdringing
van het energiegebruik in de zuivelindustrie en brak een lans voor de maatschappelijke wens om gezondheid en welzijn
van het melkvee te verbeteren.
Van Hooijdonk oreerde kortom met open
vizier. Er kon geen twijfel over bestaan dat
deze hoogleraar met beide benen stevig
in de zuivelpraktijk staat. En zou het niet

zo zijn dat die kwaliteit juist meerwaarde
oplevert voor de wetenschap? Zeker als
het een wetenschapper betreft die zijn
bijzonder hoogleraarschap serieus invult
en onderzoekers begeleidt en ondersteunt.
Er zijn nog steeds mensen die denken
dat onafhankelijkheid vereist dat je je
nergens aan verbindt. Helaas voor hen:
volstrekte onafhankelijkheid bestaat niet.
Mensen staan voortdurend in contact
met anderen en laten zich daarbij
continu beïnvloeden – of ze zich daarvan
bewust zijn of niet. Sommigen laten zich
leiden door een religieuze of politieke
overtuiging, zonder dat je daar zicht op
hebt. Dan toch maar liever een hoogleraar van wie je weet waar zijn belangen
liggen. / Jan Braakman

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
HOERA SANSEVIERIA!
De verkiezing Bureauplant van het jaar
trekt de laatste jaren veel media-aandacht. Vooral het criterium ‘gezonde werkplek’ spreekt erg tot de verbeelding. Afgelopen week is de uitslag van dit jaar bekend gemaakt: een panel van deskundigen van onder meer het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ, TNO en Wageningen UR (PPO) koos sansevieria (vrouwentong) tot bureauplant van het jaar
2008. Ook ik maakte deel uit van dit panel, dat een moeilijke taak had. Getuige
de volgende impressie op rijm:
De verkiezing was in Wassenaar, best chic
in een restaurant. / Daar stonden onze
groene kandidaten, strijdbaar tand om
tand. / En de deskundige jury, zeven ge-

wichtige heren op een rij. / Samen deftig
aan een tafel, met kaviaar en rode wijn erbij.
Zeer geleerde collegae, voor mij staat één
ding buiten kijf. / Sansevieria trifasciata
valt zeker af, want die is veel te stijf. / We
gaan dus voor een andere groene kandidaat, / want alleen bij echte toppers zijn
bureaus gebaat.
Het volgende gerecht en nog wat wijn
brachten nog iets aan ’t licht. / Sansevieria is erg ouderwets, dat heeft mijn oma
nog bericht. / Helemaal mee eens doctor
ingenieur, een deskundig feit. / Sansevieria is absoluut niet meer van deze tijd.
Na nog een gang en nog een glas, kwam
de volgende conclusie: / De naam vrou-

wentong klinkt wat onbehaaglijk, zoiets
als ruzie. / En dan dat blad, zo vet, zo ordinair. Dat hoort toch echt niet hier. / Hooguit goed voor een studentenhuis, tussen
de vieze vaat en ‘t bier.
Bij het dessert waren de deskundige breinen door Vitis wat ontzet. / Lala-laten we
dit botanisch dilemma basaal bekijken,
als Jan met de pet. / Heeft sansevieria
niet alles wat je wilt als man, pal naast de
pc? / Beter dan de fotolijstjes van moeders en haar kroost; dus weg daarmee. /
Santé, verrukkelijke vette vrouwentong,
strakke sappige sansevier: / Van negen
tot vijf verrijk jij voortaan als wulps wijf
ons vizier. / Marco Hoffman
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‘Articles published in
expensive journals are a
bigger barrier to sharing
knowledge than patents’

DUCKWEED
HARVESTER
LAUNCHED

R
W

A prototype of an automated duckweed
harvesting machine was launched at the
Animal Sciences Group dairy farming
research centre in Zegveld this week. The
machine is solar powered and can fish
duckweed out of the water 24 hours a day in
one fixed place. Duckweed is rich in protein
and makes tasty food for cattle, while water
boards regard it as a nuisance as it
accumulates in waterways. After harvesting
the weed has to be processed. ASG is investigating ways of conserving it, and has
already managed to make it into
compressed feed pellets. The minister of
agriculture, Gerda Verburg, has shown
interest in the project. / JB
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See photo page 6

WHAT’S ON
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.
20.30 / Stellet Licht film at Movie W.
23.00 / Rock ‘n’ Roll Café at Unitas.
Friday 18 April
24.00 / Latin Party at International Club.
Saturday 19 April
9.00 / Wageningen book market next to
marketplace, second-hand and new books,
book exchange, poetry readings and more.
Until 17.00.
14.30 / Blues café in café XL.
20.00 / Cantate choir Wageningen perform
Spring Concert in the Grote Kerk,
marketplace.
21.30 / Swing Night in WICC.
23.00 / Vogelvrij at Unitas: minimal and
techno.
24.00 / Russian Party at International Club.
Sunday 20 April
11.00 / English-language service at
Wagenburcht church in the Beatrixlaan.
15.00 / Sonante orchestra plays pastoral
music in WICC.
Monday 21 April
20.30 / Meat the Truth documentary and
discussion, at Movie W.
Tuesday 22 April
20.30 / Black Sheep, film at Unitas.
Thursday 24 April
20.30 / The Year my Parents went on
Vacation, film at Movie W.
21.00 / Wine tasting at International Club.
23.00 / Fuser invites Benny Rodrigues at
Unitas.

Research done by the International Potato Center in Peru is hampered by biotechnology patenting in the North. / photo CIP

KNOWLEDGE TRANSFER OR MONEY-SPINNER?
It should be possible to use knowledge
generated at Wageningen UR to fight
hunger in the South. At the same time,
Wageningen UR cannot avoid being part
of the system of intellectual property,
even though patents limit the South’s
access to technology it develops.
Solutions to this dilemma were sought
at a symposium in the WICC on Friday
11 April.
Experts from all over the world gathered
to discuss intellectual property and
biotechnology and to seek possible
solutions to the dilemma these pose. The
symposium was organised after two
Wageningen PhD researchers visited the
international potato research institute CIP
in Peru last year. While there, they heard
complaints that the institute cannot use
Wageningen knowledge and technology
because it is protected by patents.
‘This is a general problem, and doesn’t
just apply to the CIP, but to all CGIAR
institutes. And it’s not only true of
Wageningen UR, but all private and public
knowledge institutions,’ Dr Marc Ghislain
of the CIP hastens to say. He was invited
to explain more about the dilemma at the
symposium.
Like the other CGIAR institutes, the CIP
performs agricultural research aimed at
benefiting the poor in developing
countries. The results of that research
must therefore be made freely or cheaply
available. According to Ghislain, this is almost impossible for the CIP: it can hardly
use any of the biotechnology developed
by other institutes as this is increasingly
protected. The situation has to change if
poor farmers in developing countries are
to profit as well from scientific knowledge,
was Ghislain’s message.

Public institutions such as Wageningen
University, like the private DLO research
institutes, are forced to go along with the
trend of increasing intellectual property,
said Dr Niels Louwaars of Wageningen
International and one of the symposium
organisers. Within this trend, however,
Louwaars thinks that Wageningen UR
should seek ways to make knowledge and
technology available to the poor and to
make sure that the freedom of research
institutes in the South is not limited. But,
according to Louwaars, the issue of
patents cannot be avoided. High-tech
scientific research has become so
expensive that it cannot be funded by
public money alone.
An example of a public-private initiative is
the Centre for BioSystems Genomics
(CBSG), which has 50 million euros of
funds for the coming five years, and a
target of 25 patents, 20 licences and 2
spin-offs. But the CBSG also has an
alternative to intellectual property, in the
form of two (albeit small) research
projects whose results end up in the
public domain. A more ambitious example
of freely available biotechnology is
CAMBIA. This is a worldwide biotechnology network with headquarters in
Australia which does file patents, but
allows its technology to be freely used
under a ‘biological open source licence’.
Those who use the technology also have
to make their own results freely available,
resulting in a system similar to open
source software.
Ghislain is not very optimistic about open
source biotechnology, however. ‘It is too
revolutionary and can only work with
completely new technology. I am more
hopeful about humanitarian licences.’

These are agreements in the form of
contracts between different institutions,
mostly in consortiums, in which there is a
clause that the technology may be used
freely if it is for the benefit of the poor in
the South. Wageningen UR also has
similar clauses in some of its contracts.
But agreements like this are becoming
more and more difficult to make, says
Ghislain, and in recent years another
factor has come into play. Many countries
have signed the Cartagena protocol, an
international treaty on biosafety which
states that the developer of gm crops is
responsible for damage that occurs as a
result of their use. Companies are
frightened of being held responsible if gm
crops arise out of technology made
available with a free licence to research
institutes in developing countries.
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Towards the end of the symposium,
Rector Professor Martin Kropff was
invited to make a contribution. To make
more knowledge available in the South,
Kropff argued, it is at least as important
to ensure that everyone has access to
scientific articles. ‘Many of our articles
are published in expensive journals. That
is a bigger barrier to sharing knowledge
than patents.’ Kropff further contextualised the importance of patents: ‘What’s
more, many Wageningen UR employees
contribute to the millennium goals and,
for most of that research, patents are not
even an issue. We transfer a lot of knowledge, for example through all the PhD
students we have from the South.’ / JT
This is a shortened translation of the
article on page 10.

R

ge
cle
at

Resource 0228 20-24

16-04-2008

15:06

Pagina 21

17 APRIL 2008

21

RESOURCE #28

SNAPPED
WHO?
Mary van Beuningen from England, in her
first year of Garden and Landscape
Design, walking along the corridor at Van
Hall Larenstein in Velp.
INTERNATIONAL STUDENT?
‘Officially I’m Dutch. My parents are Dutch,
but I was born and raised in England. There
I felt more Dutch, here I feel more English.’

FISH OUT OF WATER?
‘It’s a nice conversation opener, but I have
to repeat the same story again and again.’
STUDENT ASSOCIATIONS?
‘My brothers and sisters studied in
Holland and were always telling stories
about student associations. We don’t
have them in England. I belong to Quercus
and it’s very gezellig.’ / ABr

RWANDA ALSO WRESTLING
WITH EDUCATION REFORM

?

a

es

The question of how to make higher
education more practical and tuned to
the labour market is not confined to the
Netherlands. A conference on competence-based learning in sub-Saharan
Africa was held in Rwanda from 21 March
to 4 April. VHL is involved in a number of
education reform projects in Africa.

Nuffic, the Netherlands Organisation for
International Cooperation in Higher
Education, is financing the projects.
Wageningen International is also involved
in similar projects, that have been going
for three or four years, on how to make
higher education more tuned to the labour
market and more practically oriented.

‘In Rwanda we were guests of the Institut
Supérieur d’Agriculture et d’Elevage,’ tells
Wouter van den Wall Bake, teacher and
the international projects leader in Velp.
‘The institute found itself in a phase of
reconstruction after the genocide of 1994
and a fire in 1998. The teachers, who all
studied abroad, had little in the way of a
network or a frame of reference in their
own country. The educational environment was very isolated: students didn’t
get work experience or do thesis research.’

The idea for a conference arose from the
need that the staff at Van Hall Larenstein
felt for an exchange, and ended up being
a joint initiative with Nuffic. During the
conference the participants also visited
the Genocide Memorial Centre. ‘The close
bond that grew between the participants
during the conference arose partly from
the emotions that the visit evoked. Added
to that, we had had similar experiences
with competence-based education. We
got down to fundamental questions and
that resulted in really exciting and frank
discussion. Dutch universities and hbo’s
also face change. In Africa we had a very
open exchange, and that was extremely
stimulating,’ said Van den Wall Bake.

Van Hall Larenstein has been assisting
the Rwandan education institute with
education reforms since October 2004,
helping to make the curricula more
practically oriented and to strengthen
links with external parties such as
governments and private firms. Van den
Wall Bake: ‘Linking up with society has
worked miracles. The institute now gets
part of its revenue from external projects.
Students are working on projects, for
example building terraces and protecting
catchment areas for drinking water, and
they participate in studies on subjects like
the potato production chain.’

The tangible result of the conference is
the Kigali Declaration, which lists the joint
fields of experience and education reform
elements, from entrance requirements
and teacher training to social participation. An office will be established in
Rwanda to set up an experience desk and
a discussion forum for the partners. A
second conference will probably take
place next year on strategic choices. / ABr

CHAIR
SPONSORS
MADE PUBLIC
Wageningen University will publish a list of
all sponsors of endowed chairs. Of the 200
professors at Wageningen University, 84
hold endowed chairs.
Fifteen of the chairs are paid for by
companies or organisations with close links
to industry. The others are financed by
research institutes such as RIVM and TNO,
the Wageningen University Fund or
Wageningen UR itself. The Dutch Dairy
Organisation is the biggest sponsor, funding
four professorships.
According to WUR spokesman Simon Vink,
the University is currently investigating
whether it is possible to make public all
activities of those holding an endowed chair.
‘The Executive Board would like to do so. But
we have to be able to garantee that all
functions and positions held by endowed
professors are known. Otherwise you get
half a list, which is no use to anyone.’
Toon van Hooijdonk, who holds the endowed
chair of Dairy Science and Technology and is
R&D director at Campina milk company, was
named in various newspapers as an
example of conflicting interests. The press
reported the assertion he made in his
inaugural lecture that milk is ‘unmistakeably
healthy’, but omitted to mention that Van
Hooijdonk works for Campina. Van
Hooijdonk was not prepared to comment on
the matter. / KV
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‘High prices are good
news for farmers’

FOOD PRICE
HIKES SOW
UNREST
Grain prices have risen by 120 percent in
the last year, reported the Dutch daily
NRC Handelsblad this week, and rice
prices rose by 75 percent in two months.
The IMF and the World Bank are
concerned, predicting that 100 million
people will be pushed back into poverty.
They have even suggested that if the rich
countries do not go to their aid, there is a
risk of civil war. Is their concern justified?
Professor Erwin Bulte, professor of
Development Economics:
‘I was surprised that the IMF is predicting
such disasters. There have been riots, but
I haven’t heard scientists talking of wars
yet. And, I wonder what the IMF and World
Bank can do about the prices. Of course
they pose a threat in the short term to
poor people in urban areas. If you already
spend a large portion of your income on
food, it’s a disaster if prices double. That’s
why it’s good that the IMF and World Bank
call on rich countries to give money for
food aid. It’s also bad news for the
countries that are net food importers, as
are many in Africa. But in the long term, I
think price rises can have lots of
advantages. My immediate reaction
honestly was: it’s about time.
‘The high prices are good news for
farmers. They should stimulate lots of
farmers in poor countries to become more
market oriented. Many farmers in
developing countries work very
extensively: they make sure that they can
live off their land, but do not produce
more than that. This is often because they
don’t have access to markets to sell their
produce, and they don’t have access to
fertilizer or other inputs needed for more
intensive farming either. If we can
manage to change this by improving the
physical and institutional infrastructure,
the high prices can be turned into an
opportunity.’ / Korné Versluis
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REMEMBRANCE/

People of all nationalities attended a ceremony in Forum on 10 April in remembrance of the
genocide which took place in Rwanda fourteen years ago. Those present wore purple bands as a sign of mourning and were
clearly moved by the testimony of a survivor who spoke. The occasion was organised by Rwandan students in Wageningen and
attended by the Rwandan ambassador to the Netherlands. / SvO, photo BdG
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Amerikaanse onderzoekers denken te
weten waarom bloemen in de natuur
steeds minder goed bestoven worden.
Door luchtvervuiling lukt het bijen en
andere insecten minder goed bloemengeuren op te pikken. Volgens hun berekeningen droeg bloemengeur voor de
industriële revolutie ruim een kilometer
ver, maar is dat in de huidige steden maximaal driehonderd meter. De geurstoffen
binden zich onder meer met ozon en
verliezen dan hun karakteristieke aroma.
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EERDER EEN
ZEVENTJESCULTUUR

S
W

Nederland lijdt aan een zesjescultuur, zei
premier Jan Peter Balkenende in september 2007 bij de opening van het academisch jaar in Wageningen. Studenten
werken voor een krappe voldoende, niet
voor het best haalbare resultaat. Niet
waar, concludeerden docenten en
studenten op de onderwijsdag van de
Wageningse studentenbond WSO.

GENERATIE NIX
Een fris windje snijdt langs mijn vingers,
de scherpe ochtendzon heeft onvoldoende warmte om daar enige invloed op te
hebben. Met stijve vingers leg ik een bandenlichter tegen mijn fietsband. Even zoeken hoe dat ook al weer ging, maar een
moment later ligt mijn buitenband naast
mijn binnenband. Met een halfgevulde felgele wasbak speur ik naar luchtbellen. Alles verloopt volgens schema, het gaat de
slappe band niet lukken mijn collegedrift
te verstoren.
Terwijl ik bezig ben het gat te dichten met
een met stinkende lijm besmeurde sticker, hoor ik een oude vrouw in mijn richting stappen. ‘Nou, ik ga je echt niet helpen hoor’, zegt ze zuinig maar kordaat.
Verbaasd antwoord ik dat ik ook geen
hulp nodig heb.
Wanneer ik even later op mijn fiets stap
kom ik de wandelende vrouw opnieuw tegen. ‘Nou dat had ik niet verwacht’, zegt
ze. Opnieuw verbaasd breng ik dit keer
geen woord uit. ‘Tja die jongens van tegenwoordig kunnen werkelijk niets meer.
Maar mijn complimenten’, zegt ze op even
zuinige toon als daarvoor.
Afgewezen. Alsof een meisje in de kroeg
al voor ik er ook maar aan dacht om ‘hallo’ te zeggen, vertelt dat ze al een vriendje
heeft en ik trouwens toch niet haar type
ben. (Gebeurt mij nóóit.)
Dit blauwtje heb ik niet eens alleen gelopen, maar samen met mijn gehele generatie. En als het nu de eerste keer was. Ik
bedoel, dat generatie NIX zullen we toch
niet zelf bedacht hebben? Ik voel me hopeloos weggezet als een lamlendige aan
seks verslaafde generatie die niets doet
dan bier zuipen. Dat terwijl ik nog steeds
niet in staat ben om zelfstandig met een
aansteker een flesje bier te openen.
Hoe moet het toch verder met ons? Zelfs
minister Rouvoet heeft volgens mij geen
idee meer wat ie met ons aan moet; zo
snel mogelijk een nieuwe generatie maken is misschien ook wel de enige oplossing. Ter illustratie: op de site van zijn programmaministerie Jeugd & Gezin levert
het zoekwoord ‘jong moeder worden’ vijftien hits op. ‘Studie’ moet het doen met
vier hits.
Nee generatiegenoten, we kunnen ons
maar het beste snel reproduceren en
doen alsof onze generatie nooit bestaan
heeft. Hebben we meteen een bewijs dat
uit NIX iets kan ontstaan. / Stijn van Gils

De Bugman is doctor geworden. Ruud
Kleinpaste, de Wageningse bosbouwer die
wereldfaam heeft verworven met het
televisieprogramma Bugging with Ruud,
kreeg afgelopen week een eredoctoraat
van de Waikato University in Hamilton,
Nieuw-Zeeland. Conform zijn lijfspreuk
popularising something everybody hates
koos hij ervoor om de eer te delen met
George the weta, een allesetende
sprinkhaanachtige.

KNOTSBAL/ Wageningen heeft de beste knotsballers van Nederland. Misschien gaf het thuisvoordeel de doorslag, maar de gouden knots voor het beste team
op het Nederlands studentenkampioenschap in Wageningen ging zaterdag 12 april
naar de Wageningen Studs. De organisatie maakte de wisseltrofee zelf. ‘We hebben
een nieuwe knots met goudverf bespoten en de namen van de winnaars worden in
de plastic greep gegraveerd’, vertelt voorzitter Lilian Bouvy. Voor het team dat laatste
werd – Tante Til en de familie Knots – was er van een tampon een gouden miniknots
geknutseld. Het NSK knotsbal is sinds de eerste editie in 2002 een Wageningen-Enschedese aangelegenheid. In andere studentensteden wordt het spel wel gespeeld,
maar niet zo fanatiek. De stand na vijf edities is 4-1 voor Wageningen. / YdH, privéfoto

SEMINARS OP LOCATIE
Met een bijeenkomst over ‘Veerkracht in
watersystemen’ bij waterschap Reest en
Wieden in Meppel werd vrijdag 11 april
een reeks incompany seminars gestart
vanuit de professional masteropleiding
Project- en procesmanagement aan Van
Hall Larenstein in Velp. Deeltijdstudenten
organiseren de seminars zelf bij hun
eigen organisatie.
Project- en procesmanagement is een
deeltijd masteropleiding op het gebied
van land, water en milieu. De studenten
werken al in de groene of blauwe sector.
In het tweede jaar van de opleiding, dat in
het teken van strategie en visie staat, organiseren de studenten seminars. In het
verleden kwamen de sprekers op school
hun verhaal doen. ‘We moesten er toen
echt aan trekken en sleuren. Mensen komen tegenwoordig niet meer op een seminar op een school af. Het past bij deze tijd
om naar buiten te treden en kennis te delen met organisaties’, vertelt Lubbert Hakvoort, hoofddocent Strategie en visie. ‘De
studenten en de organisatie leren ervan
en het heeft een maatschappelijke impact. Dat is het nieuwe onderwijs.’
De incompany seminars werden vorig jaar
voor het eerst georganiseerd en waren zo
succesvol dat er nu weer een nieuwe serie is begonnen. Op vrijdag 11 april beet
deeltijdstudent Siebrand Bootsma de
spits af met een seminar over veerkracht
in watersystemen. Veerkracht betekent
dat je meer ruimte voor water moet ma-

ken en de consequenties van de klimatologische ontwikkelingen beter in beeld
moet brengen. Bootsma is projectleider
bij het Waterschap Reest en Wieden in
Drenthe. ‘Het scenario dat ontstaat door
de klimaatveranderingen, laat zien dat
het in de toekomst zowel droger als natter
wordt en in beide gevallen ook extremer.
Nu geeft dat nog geen overlast, maar we
moeten er wel op inspelen bij de inrichting van watersystemen’, vertelt hij.
Bij het seminar op vrijdag 11 april leidde
Albert Corportaal, onderzoeker van Alterra, het thema in, waarna in groepjes werd
gepraat over de vraag hoe je een veerkrachtig systeem kunt bouwen. Er waren
zo’n dertig mensen van het waterschap,
de gemeente en de provincie Drenthe,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
de Land- en Tuinbouw Organisatie. Bootsma: ‘Iedereen bracht kennis mee uit het
vakgebied en dat leidde tot levendige discussies. De mensen gingen zelfs in de
pauze door.’
Aangezien de studenten de seminars bij
hun eigen organisaties houden, hebben
ze volgens docent Lubbert Hakvoort een
meerwaarde. ‘De organisaties zijn erbij
gebaat. De studenten kunnen zelf precies
aangeven waar de problemen zitten. Dat
leidt tot buitengewoon interessante bijeenkomsten’, meent Hakvoort. Ook de eigen seminars organiseert de opleiding nu
op locatie. Een paar weken geleden vond
er een seminar bij Arcadis plaats over gezamenlijke wateropgave in Europa. / ABr

Linda van der Toorn en Martine van Genuchten doken in gegevens van de centrale studentenadministratie (CSA) en vonden dat het gemiddelde cijfer in Wageningen de afgelopen twintig jaar vrijwel stabiel is gebleven. Voor reguliere vakken
scoren studenten gemiddeld een 7, voor
hun thesis een 7,5. Vrouwen blijken het
de laatste jaren beter te doen dan mannen, maar het verschil is klein: 0,1 punt.
Het percentage zesjes daalde lang, maar
is de afgelopen jaren weer licht gegroeid.
Ongeveer één op de drie tentamens wordt
beoordeeld met een zes.
Wat zegt dat? Is er een zesjescultuur of
niet? Niet, concludeerden docenten en
studenten die erover discussieerden in de
Leeuwenborch, maandag 14 april. Een zeven is immers geen zes. Maar tijdens de
discussie klonk wel kritiek op de studiehouding van de Nederlandse studenten.
‘Gisteren gaf ik college fysica aan biologen. Daar zaten studenten te bellen tijdens mijn verhaal. Dat had ik niet moeten
wagen’, mopperde docent van het jaar
Dane Bicanic tijdens de koffiepauze. ‘Het
probleem is dat studenten zo heterogeen
zijn. Er zitten er een paar bij die zo naar
het Massachusetts Institute of Technology
in Boston kunnen, maar er zijn er ook die
het met grote moeite snappen.’
De Duitse studiecoördinator van de opleiding Biotechnologie Sonja Isken vermoedt
dat de Nederlandse cultuur studenten
niet stimuleert om uit te blinken. ‘Ik sprak
een poosje geleden een buitenlandse student die zich erover verbaasde dat het Nederlandse studenten helemaal niet lijkt
uit te maken of ze de beste zijn of niet.
Volgens mij zit dat diep in jullie cultuur.
Het is al eeuwen zo. Niet te veel opvallen.
In Duitsland koop je een auto die bij je salaris past om aan te geven hoe succesvol
je bent. In Nederland vertel je je salaris
niet. Duitse studenten doen meer hun
best om hoge cijfers te halen. Dat heeft
misschien ook te maken met de werkloosheid die in Duitsland hoger is dan hier.
Hoge cijfers geven betere kansen op een
goede baan.’
Toch ging er geen vinger omhoog toen discussieleider Raymond Bolding vroeg wie
het met Balkenende eens was. Zo erg is
het dus ook weer niet. In Wageningen
heerst een zeventjescultuur. Studenten
werken voor een goede voldoende, maar
een negen is overdreven. / KV
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Zinloos geweld tegen planten is moreel
verwerpelijk en planten krijgen in ieder
geval niet het respect dat ze verdienen.
Dat schrijft een Zwitsers federaal ethisch
comité in een rapport over de waardigheid
van plantaardige wezens. Het onthoofden
van planten – een bloem plukken – is in
principe verwerpelijk, maar het ‘simpele
plezier van het plukken van bloemblaadjes
van een madeliefjes is genoeg reden’ deze
moord te rechtvaardigen. Daar komen verliefde mensen weer makkelijk mee weg.

In Amsterdam is een hevige strijd losgebarsten rond de verkiezingen van de centrale
studentenraad (CSR). Twee partijen
– UvASociaal en Mei – maken bezwaar
tegen deelname van een derde partij: Fuck
de CSR. Deze ‘rechts-populistische partij’
claimt dat de ‘pipo’s die nu de raden
bevolken, daar vooral zitten om hun cv’s op
te vrolijken’. Fuck de CSR wil het geld dat
nu aan de raad wordt uitgegeven inzetten
‘voor dingen die studenten daadwerkelijk
kunnen waarderen, zoals feesten’.

STUDENTENHUIS CENTRAL
WINT REIS NAAR MALLORCA
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Het Wageningse studentenhuis Central
is zaterdag 12 april tweede geworden in
de wedstrijd Studentenhuis van het jaar
2008, georganiseerd door Berentzen
Apfelkorn. Na een spannende strijd om
een geheel verzorgde vakantie naar
het Griekse Chersonissos gingen de
bewoners naar huis met tickets naar
Mallorca.
Tijdens de finale moesten de vijf overgebleven huizen door ruilacties een zo groot
mogelijk voorwerp bemachtigen. Inzet van
de ruilactie was een Berentzenappel. ‘We
hebben zaterdag ons uiterste best gedaan en met veel succes. Aan het eind
van de dag hadden we allerlei objecten
verzameld zoals een opblaaseiland, Hawaïslingers, opblaaskrokodillen en zelfs
pitabroodjes met een fles ouzo om de jury
te overtuigen dat wij de terechte overwinnaars zijn’, vertelt bewoner Jochiem Hendriksen.
Helaas had Central niet het grootste ob-
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ject. Het Nijmeegse studentenhuis Gang
102 wist door ruilhandel een legertent te
bemachtigen en werd daarmee de winnaar. ‘De jury vond ons wel met stip het
meest creatieve huis van de wedstrijd en
wil dat creativiteit volgend jaar een grotere rol krijgt in de finale. Helaas kopen we
daar nu niets voor.’
Gelukkig ging Central niet met lege handen naar huis. Alle finalisten ontvangen
een achtdaagse reis voor vijf personen
naar Mallorca. ‘De organisatie heeft ons
toegezegd om voor de overige zeven huisgenoten een goedkope reis te regelen. Zo
kunnen we toch met het hele huis op vakantie.’
En volgend jaar nemen ze revanche. ‘Met
de ervaring die we dit jaar hebben opgedaan, ligt er volgens mij geen enkele hindernis in de weg om die hoofdprijs te bemachtigen’, zegt Hendriksen. Central
heeft intussen de smaak te pakken en is
druk op zoek naar andere studentenwedstrijden. / ID

Een wel heel wonderlijk bericht uit Delft.
In het universiteitsblad Delta wordt
aangekondigd dat de nieuwe voorzitter
van het college van bestuur een
e-mailadres krijgt voor berichten van
medewerkers en studenten. Hij wil zo
voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het
e-mailadres gaat nog niet onmiddellijk in
de lucht ‘omdat de accurate
beantwoording eerst moet zijn geregeld’.
In welke tijd leven ze in Delft? Onze Aalt
antwoordt al jaren per kerende post!

HET ECHTE
WERK

DE TOEKANS ACHTERNA
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Kijken naar verspreiding van zaad door
vogels klinkt niet direct spannend. Een
stuk interessanter wordt het wanneer je
dat in de jungle mag doen en de vogels
waarmee je werkt toekans zijn. De
Franse masterstudent Elise Knecht ging
naar Panama om met deze prachtige
vogels te werken.
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De bewoners van Central met alle spullen die ze bemachtigden tijdens de finale van
de wedstrijd Studentenhuis van het jaar 2008. / foto Central

VEETELER WEER BESTE
VEEKEURDER
Masterstudent Animal Sciences Peter
van Beek is voor het tweede achtereenvolgende jaar de beste veebeoordelaar.
De tweede en derde plaats bij het
landelijke studentenkampioenschap
waren voor Julius Kuipers en Douwe-Jan
Sietsma, ook dierwetenschappers van
Wageningen Universiteit.
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Kuipers stond na de ochtendronde nog
eerste, maar door een betere mondelinge
toelichting ging Van Beek hem uiteindelijk
voorbij. ‘Ik had ’s ochtends een wat oudere koe hoger gewaardeerd dan de jury,
maar zette ’s middags de koeien goed op

rij en kon dat goed toelichten’, vertelt Van
Beek.
Zijn geheim is interesse in fokkerij gekoppeld aan jarenlange ervaring: zijn vader
was ooit Nederlands kampioen veebeoordelen en thuis op het melkveebedrijf
kreeg hij daar van jongs af aan veel van
mee. Deze zomer hoopt Van Beek zich via
het Brabants kampioenschap voor het
eerst te plaatsen voor de nationale wedstrijd.
De studenten en juryleden keurden zaterdag 12 april op een fokkerij in de Alblasserwaard. Het veetelersteam kreeg ook
de prijs voor de beste school. / YdH

‘Voordat ik begon aan mijn afstudeervak
wist ik al wat ik wilde doen. Iets met vogels en hun relatie tot de omgeving. Dit
ben ik gaan bespreken met mijn afstudeerbegeleider, Jan den Ouden. Hij verwees me door en uiteindelijk kwam ik terecht bij iemand van Princeton University
die een project hadden lopen over toekans en zaadverspreiding in Panama. In
eerste instantie wilde ik naar Afrika, maar
tegen Centraal-Amerika kon ik ook geen
nee zeggen.
Het geweldige aan dit afstudeervak was
dat het in de tropen was. Voor mij was dit
een totaal nieuwe ervaring waarbij ik dieren zou zien die ik nog nooit gezien had.
Maar voordat ik naar Panama ging moest
ik eerst naar Princeton om te leren werken met een nieuw global positioning systeem waarmee we de vogels zouden volgen. Dat was ook een mooie ervaring omdat daar een enthousiast team van internationale wetenschappers werkten met
een totaal nieuw systeem.
In Panama werkte ik op Barro Colorodo Island, dat behoort aan het Smithsonial Tropical Research Institute. Op dit eiland waren echt alleen maar wetenschappers.
Het is volledig beschermd, dus geen toeristen, stropers en ook geen houtkap.
Juist omdat er zoveel wetenschapper waren, was het echt een fijn welkom. Ik heb

me geen moment eenzaam gevoeld.
Daarnaast waren er ontzettend veel faciliteiten beschikbaar. Het enige waar ik
eventjes aan moest wennen waren de
muggen, maar daar had ik naar verloop
van tijd niet zoveel last meer van.
Mijn mooiste moment was het vangen
van de eerste toekan. Wat een prachtige
vogels zijn het. Bovendien bracht onze
eerste vangst een hoop blijheid met zich
mee want dit zou de eerste keer zijn dat
we dit systeem zouden uitproberen bij andere vogels. De meeste lol hebben we beleefd bij het vinden van de toekans. Naar
verloop van tijd moet je de GPS uitlezen.
Dat kan effectief vanaf driehonderd meter maar de toekans zelf kunnen we al detecteren vanaf tweehonderd kilometer afstand. Eén toekan hebben we werkelijk
door het hele woud achtervolgd tot we bij
een bananenveld aankwamen. Daarna
moesten we nog een rivier oversteken en
wat bergjes beklimmen. Toen konden we
hem nog niet te pakken krijgen, hij heeft
ons ruim een hele dag beziggehouden.
Maar dat is het mooie van werken met wilde dieren; ze luisteren niet. We hebben
zelfs meerdere malen overwogen om terug te keren. De opluchting was dan ook
groot toen we de data eindelijk konden
uitlezen.
Ik heb ook nog een ocelot gezien, een
soort kleine jaguar, terwijl ik op een stoel
observatiestudies deed in het bos. Hij besloop me. Ik hoorde wel wat maar meestal zijn dat kleine dieren. Op een bepaald
moment kwam hij op me afrennen maar
toen ik bewoog was hij weer verdwenen.
Het was echt zo een moment waarvan ik
nog niet zeker weet of het nou een droom
of werkelijkheid was.’ / Amrish Baidjoe
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Nederlandse onderzoekers herkennen
zich niet in de uitslag van een enquête
die het Amerikaanse wetenschapsblad
Nature onder haar lezers hield. Twintig
procent van de respondenten zou pepmiddelen gebruiken tegen vermoeidheid
en om de concentratie te verhogen.
Volgens aankomend KNAW-president
Robbert Dijkgraaf zijn ‘mijn meeste
collega’s hyper en gedreven genoeg van
zichzelf en zouden zij eerder iets
kalmerend moeten innemen’. / GvM

Ook bestuurders hebben jeugdzonden.
Toevallig lazen we pas een interview met
ESG-directeur Kees Slingerland in de
Melkbus, het blad van de Vereniging voor
Gereformeerde Studenten in Wageningen
(VGSW). Slingerland bekent daarin dat
hij tijdens zijn novitiaat met een
jaargroepsgenoot vond dat ze ‘het meest
natuurlijke moesten doen wat een man kan
doen: de barbecue uitpissen’. Laten we
rustig blijven: het misdrijf is verjaard en de
kans op recidive lijkt ons klein.

PRIKBORD

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl

ROCK BIJ ARBORI
Swingen en meezingen was het devies tijdens de Bandnight in de soos van Arboricultura op vrijdag 11 april. In de
bands die optraden – The Captain en The Aftertones – speelden ook medewerkers van Van Hall Larenstein in Velp.
Docent Wim Rietveld van Tuin- en landschapsinrichting speelt gitaar en mandoline in de rootsrockformatie The
Captain. En in de gelederen van The Aftertones – muziek uit de jaren zestig en zeventig in Woodstocksfeer – vinden
we gitarist alias ict-projectleider Pim Haenen. ‘De sfeer was heel leuk. Er werd gedanst en meegezongen’, vertelt
Haenen. De studentenvereniging heeft met de ‘Bandnight’ bewust ingezet op een ouder publiek, verklaart student
Tropische bosbouw Martijn Zijlemans van Arboricultura. ‘Er waren ook veel oude leden, medewerkers en docenten.
Beide bands spelen hetzelfde soort genre. Lekker met een biertje erbij. We hebben wel vaker een bandje, maar
zoiets als dit hebben we nog niet eerder gedaan. We willen voortaan vaker bandjes programmeren voor een breder
publiek.’ / ABr

DE BIJBEL IS EEN CLUBLIED
De bijbel is een boek met verzonnen verhalen, zegt de atheïst. De bijbel gaat over hoe
het leven verder gaat als mensen maar wat
blijven aanrommelen, zegt de protestant.
Blader snel door naar het nieuwe testament, want dan komt Jezus en die verlost
ons van de zonde, zegt de katholiek.
De drie heren die zijn uitgenodigd door KSV
St. Franciscus en de vier kleinere christelijke studentenverenigingen voor een debat,
hebben duidelijk een eigen visie op het heilige schrift. In de zaal van KSV luisteren
donderdag 10 april honderdvijftig studenten op bankjes en stoeltjes naar hun betogen. Gespreksleider is de burgemeester
van Wageningen Geert van Rumund, een
katholiek die theologie heeft gestudeerd en
‘in zijn hart voelt dat er maar één kerk is’.
De onderwerpen voor de avond prikkelen.
Is wat in de bijbel staat echt gebeurd, heb
je in deze tijd nog wat aan het oude boek,
en is de bijbel de enige openbaring Gods?
‘De bijbel is de beste manier om bij God te
komen’, zegt bisschop en oud-studentenpastor Everard de Jong uit Roermond zonder spoor van twijfel. Dat is de protestantse
VU-hoogleraar Eep Talstra, die colleges bij-

belinterpretatie geeft, niet met hem eens.
‘Als je de bijbel uit hebt gaat de openbaring
door.’ Hij ziet de bijbel als het clublied van
christenen, en andere godsdiensten hebben zo hun eigen clublied.
Het debat gaat verder vooral over de zin
van geloven en de zin van het leven. Dat
komt ook door de aanwezigheid van atheïst
Bart Klink, een student Bewegingswetenschappen met een website over het onderwerp, die de bijbel rationeel fileert. Dat hij
het boek goed kent komt door zijn christelijke opvoeding, vertelt zijn moeder, die opstaat als iemand naar Klinks achtergrond
informeert. ‘Hij ging vragen stellen’, vertelt
ze over de ommezwaai van haar zoon.
Reacties uit de zaal komen er de hele avond
nauwelijks, maar Van Rumund daagt de
studenten daar ook nauwelijks toe uit.
Een jongen die bijna tien minuten met zijn
vinger omhoog zit, ziet hij over het hoofd.
Twee meiden achterin zitten dan allang te
kletsen met gebogen hoofden. Als boven
gerommel en gezang klinkt van KSV’ers die
aan een avondje bieren beginnen, verdampt in de zaal het laatste restje aandacht. / Yvonne de Hilster
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