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KIJK MAAR
NAAR MIJ
‘Ik schrik hiervan’, exclameert Aalt Dijkhuizen.
De vloer van het werkvertrek van Viola
Peulen ligt bezaaid met doorweekte tissues. Achter haar bureau slaat de opperste
communicado haar roodbehuilde ogen
neer.
‘Ik heb liever niet dat je me zo ziet’, mompelt Peulen.
‘Ach lief kind’, zegt Dijkhuizen vaderlijk. ‘Ik
laat dagelijks mensen huilen. Geneer je
maar niet.’
‘Ik probeer een stukje te schrijven voor de
nieuwe Resource’, snottert Peulen. ‘Maar
ik kan het niet.’
‘O gottogottogot’, zegt Dijkhuizen, en zet
zich naast Peulen neder.
‘Als hoofdredacteur moet ik toch een redactioneel schrijven’, snikt Peulen. ‘Iets
over hoe enthousiast ik ben over de nieuwe Resource en over Wageningen en over
plantjes en diertjes. Maar…’
Afwachtend kijkt Dijkhuizen Peulen aan.
‘Ja?’, zegt hij.
‘Maar ik kan het niet, Aalt. Ik weet niets
over plantjes en diertjes, ik weet niets
over Wageningen en ik kan geen stukje
schrijven.’
‘Wat een verdriet’, zegt Dijkhuizen hoofdschuddend.
‘Ik heb geen inhoudelijke kennis, Aalt’,
zegt Peulen. ‘Ik praat een beetje jargon,
maar verder kan ik niks. Ik ben een leeg
vat.’
‘Maar dat geeft toch niet?’, zegt Dijkhuizen. ‘Je bent een manager. En als manager heb je het zo verschrikkelijk druk, dat
je geen tijd hebt om ergens verstand van
te hebben of iets te kunnen. Kijk maar
naar mij.’
‘Meen je dat?’
‘Tuurlijk, Viool. Ik heb geen verstand van
de voedingsindustrie, maar ik hef na een
half uurtje nadenken een voedingstechnologisch onderzoeksinstituut op. Inhoudelijke kennis wordt zó overschat.’
‘Maar zonder inhoudelijke kennis maak je
toch foute beslissingen?’
‘Voortdurend. Maar als de mensen je
daarop aanspreken, dan zeg je dat ze niet
zo zuur moeten zijn. Werkt altijd.’
‘En mijn stukje dan?’
‘Laat het maar door zo’n snelle tekstschrijver van Hemels doen’, zegt Dijkhuizen.
Peulen knippert met haar ogen.
‘Hemels heeft geen mensen die voor Resource schrijven, Aalt. We hebben Resource laten overnemen zonder dat Hemels
een redactie had.’
‘Niet zo zuur, Viool’, zegt Dijkhuizen. / Willem Koert
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Een wildplasser die keurig alle struiken
besproeit en een jongen die tevreden
wegloopt als hij de potplant redt die een
boze vriendin hem vanaf het balkon toewerpt. Op You Tube zijn deze week korte
humoristische Plantmacht-filmpjes
verschenen om de opleiding Plantenwetenschappen te promoten.
‘We parasiteren op de peperdure campagne
van defensie en hopen met humor door te
dringen op de Nederlandse schoolpleinen’,
vertelt initiatiefnemer dr. Bart Knols, malariaonderzoeker bij het Laboratorium voor
Entomologie. ‘We hebben nu drie filmpjes
geplaatst, maar ik heb er nog zeven klaarstaan. Natuurlijk hopen we op een hype, dat
het gaat rondzingen op Hyves, én dat Defensie er ook de humor van inziet.’
De filmpjes zijn een parodie op de campagne ‘geschikt/ongeschikt’ van de Landmacht
en verwijzen naar de website www.kunjijdeplantmachtaan.nl, met een directe koppeling naar de wervingssite van Plantenwetenschappen.
Knols kreeg vorig jaar het verzoek van de
directeur van de Plant Sciences Group of hij
eens wilde meedenken over de studentenwerving. ‘Ik had al meteen het idee dat we
vooral moeten aansluiten bij de belevingswereld van scholieren. Ik kende ook nog twee
jongens die net zijn afgestudeerd aan de filmacademie. Zo zijn we op het idee van grappige You Tube-filmpjes gekomen’, aldus Knols.
De plantenwetenschappers investeren tienduizend euro in het experiment dat nog wel
even is kortgesloten met de centrale studentenwervers. Knols: ‘De filmpjes konden volgens ons contact wel door de beugel. We parasiteren bewust op de campagne van de
landmacht. Het ministerie van Defensie betaalt alleen al honderdduizend euro om een
reclamefilmpje op tv uit te zenden. We hopen
dat hun collega’s van LNV ook inzien dat er
echt iets moet gebeuren. Er zijn nu twaalf
aanmeldingen voor Plantenwetenschappen,
terwijl we iedereen zo een baangarantie
kunnen geven.’ / Gert van Maanen
Omslagfoto Bart de Gouw
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WILLEM DE VOS
TWEEDE WINNAAR
SPINOZAPRIJS
Microbioloog prof. Willem de Vos krijgt
de Spinozaprijs voor zijn ‘baanbrekende
onderzoek naar de bijdrage van microorganismen aan ons voedsel en onze
gezondheid’. De prijs – anderhalf miljoen
euro – wordt in november uitgereikt door
minister Ronald Plasterk. De Vos is na
prof. Marcel Dicke de tweede
Wageningse onderzoeker die deze
‘Nederlandse Nobelprijs’ ontvangt.
De Spinozapremie wordt jaarlijks uitgereikt aan onderzoekers die tot de wetenschappelijke top behoren in Nederland.
De andere gelauwerden zijn dit jaar kinderneurologe Marjo van der Knaap (Vrije
Universiteit), letterkundige Joep Leerssen
(Universiteit van Amsterdam) en natuurkundige Theo Rasing (Radboud Universiteit).
De Vos wil de prijs gebruiken voor onderzoek naar de erfelijke eigenschappen van
micro-organismen in het menselijk darmsysteem. ‘We willen meer weten over de
relatie tussen darmbacteriën en gezondheid.’ De Vos zoekt naar nieuwe manieren
om vast te stellen van welke darmstoornissen mensen last hebben.
De microbioloog heeft jaren geleden voor
het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek gewerkt, waar hij ontdekte hoe
melkzuurbacteriën met elkaar communiceren met speciale peptiden. Hij ontwikkelde manieren om de rijping en de houdbaarheid van kaas te bevorderen, die inmiddels breed worden toegepast. ‘Toen
werkte ik voor de industrie, dat was een
jeugdzonde’, zegt De Vos, die sinds vorig
jaar in deeltijd als distinguished professor
verbonden is aan Helsingin Yliopisto, de
universiteit van Helsinki.
De Vos heeft vastgesteld dat elk mens
een unieke combinatie van darmbacteriën bij zich draagt, en dat die samenstelling ook genetisch bepaald is. Hij denkt
dat betere behandeling van ziekten mogelijk is als vastgesteld wordt welke darmbacteriën voor welke ziektebeelden zorgen.
Bij het onderzoek maken De Vos en zijn
team gebruik van de verbeterde petrischaal: microchips met miljoenen kleine
kamertjes waarin kleine hoeveelheden
micro-organismen of menselijke cellen
kunnen worden gekweekt. De Vos is houder van 25 patenten of patentaanvragen,
hij schreef mee aan meer dan 350 publicaties en ongeveer 50 hoofdstukken in
boeken, en begeleidde tot nu toe bijna 75
promovendi.
Rector Martin Kropff, bij de bekendmaking aanwezig, reageerde verguld: ‘Vorig
jaar de eerste Spinozapremie voor Wageningen Universiteit en nu de tweede. Dit
zet Wageningen definitief op de Nederlandse wetenschappelijke kwaliteitskaart.
Wijzelf wisten dat natuurlijk al, maar ik
hoef het nu niet meer uit te leggen.’ / JB

ENERGIEKE NETWERKER MET STRAK SCHEMA
Een energieke wetenschapsmanager is
prof. Willem de Vos, met een groot
netwerk en een brede belangstelling.
Waar anderen jaren onderzoek
investeren in één onderwerp, houdt de
hoogleraar Microbiologie zich bezig met
veel verschillende onderwerpen. Van de
invloed van menselijke genen op de
populatie van darmbacteriën, tot
fundamenteel onderzoek naar de genen
van oerbacteriën.
De Vos dankt zijn Spinozaprijs niet aan
een groot aantal publicaties in Nature en
Science, doorgaans een goede voorspeller voor prijswinnaars in de exacte wetenschappen. ‘Dat is zo’, zegt biochemicus
Sacco de Vries, ‘maar dat microbiologie al
een heel oud vakgebied is, heeft er zeker
mee te maken. Het is niet makkelijk om
nog iets nieuws te vinden dat een breed
publiek aanspreekt.’
‘Hij heeft wel een indrukwekkend aantal
publicaties op zijn naam’, zegt prof. John
van der Oost, persoonlijk hoogleraar bij
De Vos’ leerstoelgroep. ‘De laatste keer
dat ik keek had hij een h-factor van 66, hij
heeft dus 66 publicaties geschreven die
elk meer dan 66 keer geciteerd waren.
Dat is meer dan Ronald Plasterk. En daarnaast heeft hij nog een stuk of 25 patenten op zijn naam. Willem heeft een heel
uitgebreid netwerk. Hij weet overal wat er
gaande is, en kan aan veel touwtjes trekken.’
‘Willems energie is tomeloos’, vertelt De
Vries, die samen met hem in Groningen
studeerde. ‘Hij is ook uiterst efficiënt. Als
je een afspraak hebt voor een half uur,
dan sta je na een half uur ook buiten, en
liever nog vijf of tien minuten eerder want
dan heeft hij tijd over voor iets anders.’
Dat moet ook, want sinds 2006 verdeelt

De Vos zijn aandacht over zijn leerstoelgroep in Wageningen en een groep in Finland. De Finse academie van wetenschappen stelde hem aan als ‘Finland Distinguished Professor’. De Vries: ‘Het ene moment denkt hij na over een wetenschap-

pelijk probleem, het andere over een managementvraagstuk. Ik ken niemand die
zo goed kan schakelen. Hij steekt er echt
bovenuit. Als er op de Dreijen iemand
voor de Spinozaprijs in aanmerking komt,
is hij het.’ / KV. foto GA

‘VHL HEEFT ZELFVERTROUWEN NODIG’
Van Hall Larenstein heeft zelfvertrouwen
en stabiliteit nodig, meent Rien Komen.
Sinds februari zat hij tijdelijk in de
hogeschooldirectie. De nieuwe algemeen
directeur Ellen Marks is op 1 juni
begonnen, en dus neemt Komen de
komende maand afscheid van Van Hall
Larenstein.
‘Nu de interimsituatie achter de rug is,
kan er aan het zelfvertrouwen van de organisatie gewerkt worden’, meent Komen.
Daarvoor moeten er standaardprocedures en routines in management en bedrijfsvoering worden opgebouwd. ‘Zonder
resultaten op papier heb je geen stabiel
startpunt. Door de instabiliteit en het gebrekkige zelfvertrouwen ontbreken duidelijke lijnen. Dat kan paniek veroorzaken.
Bovendien weet de buitenwacht ook niet
waar VHL precies voor staat’, aldus Komen.
De afronding van de fusie tussen Van Hall
en Larenstein staat wat hem betreft bo-

venaan de prioriteitenlijst. Eerst moet er
binnen VHL een couleur générale komen
en dan pas de couleur locale per vestiging. De vestigingen vormen aparte werelden, vindt Komen. Om dat te doorbreken
is het belangrijk dat de directie een heldere portefeuilleverdeling heeft en op alledrie de locaties aanwezig is. ‘Nu lopen zaken vaak langs elkaar heen. Er is een cultuurverandering nodig. Het moet vanzelfsprekend zijn dat de directie van alle belangrijke zaken op de hoogte is.’
Verder vindt hij de vorming van één medezeggenschap nodig. ‘De medezeggenschap doet haar taken goed, maar het
kan veel efficiënter’, zegt Komen. ‘Nu
moeten besluiten soms langs twee raden
om uiteindelijk weer in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te worden behandeld. Overigens heb ik zelf ervaren dat het beter werkt om kennis zo
snel mogelijk te delen met de medezeggenschap.’
Komen vindt dat hij er samen met Martin

Jansen de laatste maanden vooral voor
gezorgd dat de winkel openbleef. Maar hij
voelde zich al snel betrokken bij de hogeschool. ‘Na een maand had ik het over
‘wij’ en nam ik het voor VHL op. De hogeschool dwingt dat af.’ De anderhalve dag
per week die hij bij VHL doorbracht, was
weinig, vindt hij. ‘Maar ik heb bijvoorbeeld
wel geholpen bij het doorhakken van de
knoop over de verplaatsing van de opleiding Milieukunde. Zo’n unit van tien mensen in Groningen draagt niet bij aan het
overzicht.’
Op een teambuildingsdag met leidinggevenden van VHL werd duidelijk dat leiding
geven ook leiding ondergaan is. Komen:
‘Als je meedraait op de routines binnen
Wageningen UR en ook leiding accepteert, wordt de hogeschool stabieler en
dat zorgt weer voor bepaalde vrijheden.’
Vanaf juli wijdt Komen zich weer volledig
aan zijn werk als directeur bedrijfsvoering
van de Social Sciences Group van Wageningen UR. / ABr
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‘DDT versnelt
het ontstaan
van resistentie
tegen andere,
afbreekbare
pesticiden’

‘INZET DDT FRUSTREERT MALARIABESTRIJDING’
Het slecht afbreekbare insecticide DDT is
bezig aan een ‘ongemerkte opmars’ in de
tropen. Zeer tegen de zin van de
Wageningse malaria-expert prof. Willem
Takken. ‘Er wordt geroepen dat we in de
strijd tegen malaria met de rug tegen de
muur staan, maar teruggrijpen op DDT is
gewoon stom en riskant. Het frustreert
het succes dat we nu met klamboes en
andere alternatieven boeken.’
‘Het is inderdaad ongelooflijk, maar DDT
is weer helemaal terug. Zo’n dertig landen
willen dit soort middelen weer gaan gebruiken tegen malariamuggen. Heel frustrerend’, aldus Takken. Op donderdag 5
juni spreekt hij de oratie uit die hoort bij
zijn benoeming tot hoogleraar Medische
en veterinaire entomologie.
Takken had nooit verwacht dat hij anno
2008 weer serieus de strijd zou moeten

aanbinden tegen het goedkope, slecht afbreekbare pesticide. In de Westerse wereld zijn DDT – dichloor-diphenyl-trichloorethaan – en verwante ‘wondermiddelen’
al sinds de jaren zeventig uit de gratie. De
pesticiden hopen zich namelijk tot hoge
concentraties op in het vetweefsel van
mensen en dieren.
‘Landen als India, Madagaskar, Ethiopië
en Zuid-Afrika zijn echter altijd DDT blijven
gebruiken’, vertelt Takken. ‘Vrouwen op
het Indiase platteland hebben daardoor
hogere concentraties DDT in hun moedermelk dan volgens gezondheidsnormen
verantwoord is.’ Als een soort laatste redmiddel bij grote malaria-uitbraken is het
insecticide misschien nog te rechtvaardigen, maar Takken ziet nu met lede ogen
aan dat DDT weer salonfähig begint te
worden.
De opmars is wonderlijk genoeg ingezet

door de Stockholm Conventie van 2004,
die bedoeld was om af te komen van
twaalf persistente organische vervuilers,
de dirty dozen. Dankzij een fanatieke lobby van Zuid-Afrika en Ethiopië werd in het
verdrag bedongen dat DDT nog wel mocht
worden toegepast in de bestrijding van
ernstige plagen en overbrengers van ziekteverwekkers. Ook de wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het middel weer
omarmt.
De hoogleraar is vooral bang dat het spuiten met DDT de poten wegzaagt onder
een aanpak die wel aantoonbaar succes
heeft: het gebruik van klamboes die zijn
geïmpregneerd met pyrethroïden, van nature afbreekbare insecticiden. ‘Door de
klamboes is de sterfte aan malaria met
zo’n dertig procent gedaald. Het toenemende gebruik van persistente pesticiden
doorkruist dat. DDT komt in het afvalwa-

AKKOORD OVER
SAMENWERKING
GD EN ASG
DICHTERBIJ
De raad van toezicht van Wageningen UR
zal deze maand besluiten over de hoofdlijnen van een samenwerkingsverband
tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD) en de Animal Sciences Group (ASG).
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ter terecht en zorgt voor een hoge selectiedruk bij muggenlarven, waardoor zich
heel snel resistenties ontwikkelen, ook tegen pyrethroïden. Daarmee verliezen we
een belangrijk wapen in de beheersing
van malaria.’
Takken, die zelf vooral werkt aan de inzet
van geurvallen en schimmels in de biologische bestrijding van malariamuggen, is
ervan overtuigd dat het pesticidenspoor
uiteindelijk doodloopt. ‘Mijn inspiratie
haal ik uit voorgangers als Jan de Wilde
en Joop van Lenteren. Die wezen de chemie resoluut af en bereikten juist daardoor doorbraken in de biologische en
geïntegreerde plaagbeheersing in gewassen. Laten we onze Wageningse expertise in godsnaam inzetten om ook
voor de overbrengers van ziekten te
komen tot vergelijkbare vormen van
beheersing.’ / GvM

Ceers Mobach tijdens zijn afscheidsconcert. / foto MW

‘VERTREK MOBACH VERLIES VOOR WSKOV’
Met twee lenteconcerten heeft de
Wageningse Studenten Koor- en
Orkestvereniging vrijdag 30 en zaterdag
31 mei afscheid genomen van haar
dirigent Cees Mobach. Sinds 1978 was
Mobach de vaste dirigent van het orkest
van de WSKOV. Hij besloot vrij
onverwacht met pensioen te gaan.
‘Wij vinden het allemaal ontzettend jammer dat Cees vertrekt’, vertelt secretaris

Janna Barel. ‘Cees heeft altijd met veel
toewijding gedirigeerd en hij stopte ontzettend veel energie in het orkest. Dat hij
met pensioen gaat is een verlies voor de
vereniging.’ Beide avonden zat de Aula zo
goed als vol. Ook rector Martin Kropff en
de Wageningse burgemeester bezochten
een concert.
De meeste stukken werden vrijdag en zaterdag gedirigeerd door Peter Vinken, de
tijdelijke vervanger van Cees. Zelf dirigeer-

de Cees het Pianoconcert van Camille
Saint-Saëns, met zijn neef Dragosh Mobach als solist. Barel: ‘Als cadeautje hadden we een toegift ingestudeerd die hij
terplekke moest dirigeren. Dit heeft Cees
blij verrast.’ Zaterdag was er na afloop
een receptie waarop mensen Mobach
konden feliciteren met zijn pensioen en
oude foto’s van de dirigent konden bekijken. / IRA

De projectgroep die de samenwerking
voorbereidt, heeft de principes voor samenwerking voorgelegd aan de raad van
bestuur. Het bestuur kan zich vinden in de
voorgestelde aanpak en heeft om nadere
uitwerking gevraagd.
De vastgelegde hoofdprincipes, waarvan
de inhoud nog niet naar buiten is gekomen, worden nu voorgelegd aan de raad
van toezicht, die naar verwachting op 23
juni een besluit neemt.
In februari werd bekendgemaakt dat ASG
en de GD de krachten willen bundelen. De
twee instituten hebben samen een omvang van ongeveer 1400 medewerkers en
een jaaromzet van ongeveer 175 miljoen
euro. Volgens Wageningen UR en GD ontstaat door het samengaan van de twee instituten een organisatie die internationaal
wetenschappelijk kan blijven meedoen,
en bovendien een betere en bredere
dienst kan verlenen aan veehouders en
de toeleverende en verwerkende industrie. Daarbij komt dat door de samenwerking een organisatie ontstaat die beter
toegerust is bij crisissituaties. / JB

digit@le nieuwsbrief
Aanmelden via www.resource-online.nl
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ENERGIELANDSCHAP: SCHOONHEID ÉN BIOBRANDSTOF

‘

Als groenafval gebruikt kan worden als
duurzame energiebron, waarom planten
we dan niet extra rijen bomen? Alterra
laat zien dat een landschap te ontwerpen
is dat aanzienlijk meer biomassa bevat,
zonder dat het karakter ervan wezenlijk
wordt aangetast. Onderzoekers
ontwikkelden daartoe het concept
‘energielandschap’.
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Om te kunnen voldoen aan de vraag naar
groene energie importeert Nederland veel
biomassa uit het buitenland. Ondertussen blijven strooisel, maaisel en andere
restproducten van landschapsonderhoud
nutteloos op de grond liggen of worden ze
tegen hoge kosten afgevoerd. ‘Waarom
niet van de nood een deugd maken?’,
zegt ing. Barry de Vries van Alterra.
De biomassa die vrijkomt uit het onderhoud kan namelijk worden gebruikt voor
de opwekking van energie. Nu is de vraag
naar biomassa nog niet groot genoeg om
voor een kostendekkende prijs te zorgen
voor landschapsbeheerders. ‘In de toekomst zal de energievoorziening echter in
toenemende mate van biomassa afhankelijk zijn’, zegt De Vries.
Het landschap biedt mogelijkheden om
het aanbod van duurzame biomassa te
vergroten, stellen hij en zijn collega’s. Elk
groen element kan al bijdragen aan duur-

Knotwilgen leveren biomassa terwijl ze niet het zicht op een open landschap belemmeren. / foto Barry de Vries
zame energie. ‘Zelfs de boom om de
hoek.’ Intensiever onderhoud, een extra
houtwal of een dubbele rij bomen langs
de weg kan de opbrengst aan restproducten verhogen.
De Vries en zijn collega’s maakten een re-

kenmodel waarmee de gebruiker de extra
energie kan berekenen die vrijkomt voor
iedere aangeplante boom of ander groen
landschapselement. Energie à la Carte,
noemen ze de methode. Daarmee kunnen straten, landgoederen en erven wor-

VRAAG NAAR BIO GROEIT STRUCTUREEL
De wereldwijde vraag naar biologische
producten steeg de afgelopen jaren met
twaalf procent per jaar. De kansen die dit
biedt voor de export, maken de
bedenkingen van Nederlandse boeren
om te kiezen voor biologische productie
achterhaald, concludeert het LEI.
De jaarlijkse groei van de vraag naar biologische producten is hoger dan de wereldwijde toename van de vraag naar
gangbaar voedsel. Dat blijkt uit een kort literatuuronderzoek van het LEI, over de jaren tot 2006. Wereldwijd ging er in dat
jaar voor ruim dertig miljard euro biologi-

sche voedingsproducten over de toonbank. Europa en Noord-Amerika waren
met 97 procent de grootste afnemers.
Vooral consumenten in Duitsland en Engeland kiezen voor biologisch.
Het LEI verwacht dat de stijging doorzet.
Als de productie niet meegroeit, zullen de
prijzen van biologische producten stijgen.
‘Maar producenten in Nederland hebben
bedenkingen’, zegt drs. Johan Bakker van
het LEI. ‘Dat is te begrijpen, want in 2003
zijn er pogingen ondernomen om boeren
aan te zetten tot omschakeling zonder
dat er voldoende vraag was. Biologisch
vlees bleef toen in de schappen liggen.

Daar verwijzen boeren nu naar.’
Inmiddels is de vraag wel structureel, zegt
de onderzoeker. De overheid heeft de afgelopen jaren met publiekscampagnes de
vraag willen stimuleren, in plaats van de
productie. ‘Dat heeft onder meer gezorgd
voor structureel meer vraag naar biologisch in Nederland’, aldus Bakker.
Ook de vraag in de rest van Europa en de
VS groeit. Dat biedt kansen voor de Nederlandse biologische sector, concludeert het
LEI. Die kan meer gaan exporteren, wat
een grotere afzetmarkt en meer zekerheid
biedt. Bakker: ‘Voor boeren is het dus een
goed moment om om te schakelen.’ / JT

ENZYM MAAKT VLEESVERVANGERS GOEDKOPER
Een Wagenings proefschrift heeft makers
van vleesvervangers op het spoor gezet
van goedkopere productieprocessen.
Tegelijkertijd trok het fundamentele deel
van het promotieonderzoek van ir. Cynthia
Akkermans de aandacht van moleculaire
wetenschappers die Alzheimer bestuderen.
‘Ik onderzocht hoe fibrillen ontstaan’, zegt
Akkermans, verbonden aan de leerstoelgroepen Proceskunde en Fysica en fysische chemie van levensmiddelen. ‘Dat
zijn lange, draderige eiwitstructuren van
enkele micrometers lang en enkele nanometers breed. Ze hebben wel iets weg van

de fibrillen die ontstaan in de hersenen
van Alzheimerpatiënten en die misschien
de ziekte veroorzaken.’
De fibrillen die Akkermans onderzocht lijken ook op de microvezels in vlees. Makers van vleesvervangers zijn geïnteresseerd in technieken waarmee ze die vezels kunnen nabootsen. Akkermans vond
zo’n techniek. Ze splitste eiwitten in peptiden door verhitting in een aangezuurde
oplossing, en plakte de peptiden vervolgens weer tot een draderige structuur.
‘Het lukte me ook bij lagere temperaturen
met een endoproteinase-enzym’, zegt Akkermans. ‘Dat betekent dat je deze vezels
kunt produceren met minder energie. Dat

is interessant voor de voedingsindustrie.’
De beste resultaten boekte Akkermans met
soja-eiwitten en het wei-eiwit bèta-lactoglobuline. Op basis van die eiwitten werden de
fibrillen het langst. Aardappeleiwit bleek
niet zo’n goede grondstof. ‘Met andere enzymen en iets andere procescondities is het
misschien mogelijk om van aardappeleiwit,
koolzaadeiwit of erwteneiwit ook lange fibrillen te maken’, aldus Akkermans. / WK
Cynthia Akkermans promoveert op 6 juni
bij prof. Remko Boom, hoogleraar Levensmiddelenproceskunde, en prof. Erik van
der Linden, hoogleraar Fysica en fysische
chemie van levensmiddelen.

den omgezet in ‘energielandschappen’.
De Vries: ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Én biomassa voor energie én verfraaiing van het landschap. In een energielandschap haken we zo twee doelstellingen in elkaar.’/ LH

MINDER
DREMPELS VOOR
BOERENHORECA
Gemeenten moeten de mogelijkheid van
kleinschalige horeca bij de boer expliciet
opnemen in hun bestemmingsplan. Dat
adviseert het LEI in een studie in
opdracht van LTO-Noord.
Bij boerenhoreca kun je denken aan verkoop van ijs of frisdrank op een erf langs
een fietsroute. Boeren die zoiets willen
opzetten, hebben daarvoor een vergunning nodig van de gemeente, maar die
weet vaak niet welke regelingen van
toepassing zijn. Zo kan het gebeuren dat
de boer die ijsjes wil verkopen moet voldoen aan de horeca- en winkelsluitingswet en allerlei voorzieningen moet treffen
– zoals wc’s en een parkeergelegenheid –
als hij enkel een paar terrasstoelen buitenzet.
Daarom raadt het LEI aan kleinschalige horeca – voor minder dan vijftig personen –
als agrarische verbreding te beschouwen,
zonder verdere vrijstellingsprocedures
binnen de agrarische bestemming. Gemeenten kunnen zo hun bestemmingsplan aanpassen en voorzien van concrete
voorbeelden, zodat geïnteresseerde boeren de mogelijkheden en voorwaarden
kunnen inzien. / AS
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Bureaucratie is
een struikelblok
voor boeren die
ijsjes willen
verkopen

‘BIOTECHNOLOGIEDEBAT IS GEJURIDISEERD’
Het debat over biotechnologie is doodgebloed, zegt biotech-watcher ir. Huib de
Vriend, en dat is betreurenswaardig. ‘In
plaats van dat we praten over het milieu,
de veranderde koers van de biotechconcerns en geavanceerder vormen van
biotechnologie, verdoen we onze tijd met
juridisch geharrewar.’
Donderdagavond 5 juni presenteren
Vriend en ir. Piet Schenkelaars, beiden
oud-Wageningers, in De Leeuwenborch
een nieuwe, herziene editie van hun boek
Oogst uit het lab. Op de omslag van het
eerste boek, twintig jaar geleden, bestuderen drie figuren een uitvergrote afbeelding van chromosomen, met een bijna sinistere grijns op hun gezicht. De cover van
de nieuwe editie toont echter acht vrolijke
wortels, van ovaalwit tot donkerpaars.
‘Toen we in de jaren tachtig in Wageningen biotechnologie gingen bestuderen,
ontdekten we al snel de schaduwkanten
van het manipuleren van levende cellen’,
zegt De Vriend, tegenwoordig consultant
maar in de jaren tachtig verbonden aan
de Boerengroep. ‘Ons bezwaar was vooral
dat de biotechnologie die tendensen in de
landbouw versterkte die we maatschap-
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pelijk onaanvaardbaar vonden. Toen
kwam bijvoorbeeld het gebruik van hormonen in de veeteelt in de belangstelling.
Monsanto gebruikte biotechnologie om
bacteriën het rundergroeihormoon bST te
laten aanmaken, waarmee boeren hun
koeien meer melk konden laten geven.’
De Vriend ziet de situatie nu positiever in.
‘Overheden en onderzoekers houden tegenwoordig meer rekening met de bezwaren tegen biotechnologie in de samenleving’, zegt De Vriend. ‘In de biotechnologie
zijn benaderingen als cisgenese en RNAi
ontwikkeld, die genuanceerder zijn dan
het lukraak schieten van soortvreemde
genen in een DNA. Bovendien zie je dat
de grote concerns als Pioneer en Monsanto nu ook droogteresistente gewassen
ontwikkelen.’
Maar minder mooie kanten zijn er nog
steeds, zegt De Vriend. ‘Bedrijven en onderzoeksgroepen patenteren steeds meer
genen van levende wezens. De makers
van de Gouden Rijst, een rijst voor arme
landen die door een genetische ingreep
bètacaroteen aanmaakt, liepen al tegen
zo’n veertig patenten aan. Die patenten
komen bovendien in handen van steeds
minder spelers, waardoor kleinere partij-

en de biotechnologie steeds vaker vaarwel zeggen. Reuzen als Monsanto blijven
ondertussen maar bedrijven opkopen.
Die concentratie van macht baart ons zorgen.’
Debat over de positieve en negatieve kanten van biotechnologie is er echter niet
meer, constateren de schrijvers. ‘De argumenten worden eindeloos herhaald’, zegt
De Vriend. ‘Terwijl onderzoekers proberen
uit veldproeven op te maken of de nieuwe
genen zich verspreiden, proberen tegenstanders de proeven te blokkeren. Doordat veel mensen zich op het winnen van
die juridische procedures richten is de discussie over andere voor- en nadelen gestaakt. De rest van de samenleving wendt
zich af van de haarkloverij en laat het nadenken over biotechnologie over aan een
handjevol ingewijden. Wij vinden dat een
verkeerde ontwikkeling. Vandaar ons
boek.’ / WK
Huib de Vriend en Piet Schenkelaars,
Oogst uit het lab. Biotechnologie en voedselproductie. Uitgeverij Jan van Arkel, 20
euro, isbn 978 90 6224 471 3. Zie ook
www.oogstuithetlab.nl.

BACTERIE MAAKT ROOFMIJT GEK
Roofmijten raken er hun eetlust en
uiteindelijk ook hun leven door kwijt.
Medewerkers van het Laboratorium van
Entomologie hebben nu het definitieve
bewijs geleverd dat een bacterie de
‘gekke mijtenziekte’ veroorzaakt. De
nieuwe ziekteverwekker kan de
biologische bestrijding van spintmijten
en het wetenschappelijk onderzoek
ernstig belemmeren.
‘Het heeft mij heel wat slapeloze nachten
opgeleverd’, vertelt prof. Marcel Dicke,
hoogleraar Entomologie. Zo’n vijftien jaar
geleden werd zijn onderzoeksgroep voor
het eerst geconfronteerd met vrouwelijke
roofmijten met volkomen afwijkend gedrag. ‘Het leek wel of ze verschrompelden. Ze werden zo plat als een dubbeltje,
reageerden niet meer op de geur van aangevreten planten en toonden geen interesse in het eten van spintmijten. Ze waren niet zozeer lusteloos; soms liepen ze
als een speer, maar dan doelloos. Het waren toen de hoogtijdagen van BSE, dus
spraken we gekscherend van de ‘gekke
mijtenziekten’. Het liep slecht met de mijten af, want uiteindelijk gingen ze allemaal dood’, vertelt Dicke.
Een serieus probleem, want deze roofmijten zijn de belangrijkste biologische bestrijders van spintmijt in de Nederlandse
glastuinbouw. De ziekte kreeg de voorlopige naam NR-syndroom, van non-responding. ‘We weten nog steeds niet hoe groot
het probleem in de praktijk is. Leveranciers van roofmijten roepen al snel: wij
hebben het niet. Als je toegeeft, heb je na-

Een gezonde roofmijt. / foto Hans Smid, bugsinthepicture.com
tuurlijk ook een probleem, want dan lever
je een product dat niet werkt’, zegt Dicke.
In 2006 toonde dr. Conny Schütte in haar
proefschrift voor het eerst aan dat de
symptomen van het NR-syndroom te maken hebben met de bacterie Acaricomes
phytoseiuli in de darmen van de roofmijt.
Nu is met klassieke besmettingsexperimenten het definitieve bewijs geleverd
dat deze nieuw beschreven bacteriesoort
het syndroom veroorzaakt. Het onderzoek
is gepubliceerd in de elektronische editie
van Journal of Invertebrate Pathology.
Twee tot vijf dagen na besmetting is zo’n
tachtig procent van de roofmijten gekrom-

pen. De besmetting is overdraagbaar via
mijtenpoep. Dicke: ‘Hun darmkanaal kan
echt bomvol zitten met de bacterie, waardoor vitale functies uitvallen.’
Inmiddels zijn een moleculaire PCR-toets
ontwikkeld waarmee een besmetting snel
kan worden aangetoond, en een methode
om besmetting te voorkomen of kwijt te
raken. Dit maakt het probleem beheersbaar. Dicke: ‘Het is ook een wetenschappelijk primeurtje: de eerste bacteriële
ziekteverwekker in roofmijten. Helaas ben
ik er vrij zeker van dat het niet de laatste
is.’ / GvM

(INGEZONDEN MEDEDELING)

‘Over tussenstand en start’
Gisteren was bij WU de laatste
plenaire discussie over ‘Halfway’, de
tussenstand van begin mei. Naar
mijn idee is het proces heel goed
gegaan. Goede discussies, geen
loopgraven, openstaan voor
andermans meningen. Dank.
Ik denk ook dat we het met
‘Halfway’ aardig goed geschoten
hadden. De stuurgroep gaat daar
dus in de zomer mee verder. Er zijn
nog wel vragen, vooral rondom
leerprocessen. Jan Steen,
kwaliteitsmedewerker OWI, is
bezig de literatuur in te duiken om
daarover een beter beeld te
krijgen. Wat er uit lijkt te komen is
dat blokonderwijs goed is voor
rendement. De duur van een blok
maakt niet uit. Dat laatste spreekt
niet vanzelf voor bijvoorbeeld
reflectie op leerstof. De stuurgroep
moet daar iets mee. Hoe dan ook:
eind augustus ligt er een verhaal
voor de Raad van Bestuur.
Aanstaande maandag en woensdag
zijn de eerste VHL-discussies over
‘Towards Flexibility’. Later dan WU
maar dat komt onder meer omdat
per 1 juni de nieuwe directeur Ellen
Marks is begonnen. Het gaat over
dezelfde onderwerpen als bij WU:
het onderwijshuis, brede bachelors,
majors en minors, maar ook over
synergie met WU en misschien over
profilering per locatie Leeuwarden,
Velp, Wageningen. Volgende week
meer.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future

Resource 0233 1, 3 en 8-11

04-06-2008

16:58

Pagina 8

ACHTERGROND

8

GEZOCHT:

BESTUURSLEDEN

5

M
n
v
g
g

d

I

da
ci
de
oo
de
zi
ze
d
D
st
gr
e
b
M
m
be
ze
va
a
m
O
de
st
ba
N
H
se
w
st
D
d
ke
re
b

O
ge
d
de
b
d
be
ac
gr
vo
m
de
B
ee
o

Resource 0233 1, 3 en 8-11

04-06-2008

16:58

Pagina 9

5 JUNI 2008

9

RESOURCE #33

Moeilijke tijden voor de Wageningse studentenorganisaties. De WSO heeft pas één
nieuw bestuurslid voor volgend jaar. Ook de fracties in de studentenraad, studieverenigingen en sommige gezelligheidsverenigingen kampen geregeld met een
gebrek aan bestuursleden. Uitzondering KSV St. Franciscus weet wat de remedie is:
groepsgevoel.

door AMRISH BAIDJOE, foto’s WAGENINGSE VERENIGINGEN

I

n villa Arion, het thuisfront van de WSO, is het de
laatste jaren rustig. Niet alleen het bestuur van
de studentenvakbond kampt met een gebrek aan
mensen, ook de commissies en actiegroepen zijn
lang niet meer zo actief als voorheen. Voorzitter
Wilma Smilde: ‘Studenten zijn tegenwoordig actief bij verschillende organisaties tegelijk. Het is
daarom lastig om al je aandacht en je inzet bij een specifieke organisatie te leggen. De WSO heeft erg veel leden maar slechts een handje vol is actief. Zelf doe ik
ook veel bij de Navigators, één van de christelijke studentenverengingen. Die groeien juist hard. Studenten
zijn daar soms zo actief dat ik me wel eens afvraag of
ze aan hun studie toekomen. Niet elke organisatie zit
dus in hetzelfde schuitje.’
Dat wordt bevestigd door Nadine Arce, bestuurslid van
studentenvereniging KSV St. Franciscus. ‘Vanaf 2004
groeien we al gestaag. Elke AID werven we meer leden
en het vinden van bestuursleden vormt niet zo’n probleem. Dit jaar hadden we er zelfs één teveel.’
Maar KSV lijkt de uitzondering op de regel. Rolien Wilmes van jongerenvereniging Unitas: ‘Momenteel hebben we drie bestuursleden voor volgend jaar, terwijl er
zeven vacatures zijn. Als het gaat om het organiseren
van activiteiten die overdag plaatsvinden, kunnen we
altijd genoeg mensen vinden, maar vooral onze bemanning tijdens de avondactiviteiten is een probleem.
Onze leden willen de volgende dag gewoon weer aan
de slag. De compensatie die door de Financiële Ondersteuning voor Studenten wordt geboden, biedt schijnbaar niet genoeg compensatie.’
Net als KSV groeit ook Unitas de laatste jaren gestaag.
Het aantal leden is dus niet het probleem. ‘Maar mensen vinden die twaalf maanden fulltime aan de slag
willen gaan of die door hun functie regelmatig een dag
studie moeten missen, is lastig’, zegt Wilmes.
Dit speelt ook bij studieverenigingen. Michael Beugeldijk, bestuurslid van Biologica: ‘We moeten steeds vaker jongerejaars vragen voor het bestuur of coördinerende functies. Studievereniging Semper Florens heeft
bijvoorbeeld een eerstejaars in het bestuur.’

zouden ons breder en toegankelijker moeten opstellen.
Onze cheapshop waar studenten tegen gereduceerde
tarieven onder andere fair trade producten kunnen kopen, kan best een make-over gebruiken waarbij we rekening houden met de vraag van de gemiddelde student. Dan komen er tenminste ook mensen binnenlopen die nog niet tot de actieve, kritische studenten worden gerekend. Verder willen we workshops organiseren
die een breed publiek aantrekken, en daarmee onze
functie in Wageningen duidelijk maken, namelijk het
helpen van studenten bij problemen.’
Het is overigens niet de eerste keer in de geschiedenis
van de WSO dat ze kampt met een ernstig tekort aan
bestuursleden. In 1982 prikte het bestuur een brief op
de gesloten deur van villa Arion, met de mededeling
dat de ‘lamballige studenten’ vooral hun eigen verantwoordelijkheid moesten nemen.

GROEPSGEVOEL
Over het geheel genomen lijken gezelligheidsverenigingen het iets gemakkelijker te hebben dan organisaties
die studentenbelangen behartigen. Arce van KSV
denkt wel te weten hoe dat komt. ‘In tegenstelling tot
bijvoorbeeld de WSO hebben wij jaarclubs en disputen
die het groepsgevoel versterken. Wat dat betreft hebben we een echte ledenstructuur en dus een solide
achterban. We kunnen aanspraak maken op actieve
groepen in plaats van actieve individuen. Als we bijvoorbeeld barpersoneel nodig hebben, bellen we iemand op van een jaarclub die vervolgens een groot
deel van die groep kan mobiliseren.’
Bestuurslid Chick Tassi Yunga van de WSO heeft nog
een andere mogelijke verklaring. ‘We richten ons teveel
op een kleine groep toch al erg actieve studenten, en

‘Leden genoeg,
maar er zijn
weinig mensen
die een jaar
fulltime aan de
slag willen’

KRITISCHE CLUBS
In de hoek van de kritische clubs hebben ook de fracties in de studentenraad regelmatig problemen met
het vullen van hun vacatures. Twee jaar geleden en dit
jaar waren er geen verkiezingen wegens een tekort
aan kandidaten. Mandy Doddema van studentenpartij
VeSte: ‘Ik denk dat bij ons vooral het probleem is dat
mensen geen goed beeld hebben van onze werkzaamheden. We zouden meer moeten investeren in promotieactiviteiten door het hele jaar heen. Helaas verlies je
je als organisatie nog wel eens in het dagelijks werk en
kom je niet meer toe aan promotie.’
Hoewel de door idealisme gedreven studentenorganisaties dus het hardst leeg lijken te lopen, geldt dit niet
voor het Wageningen Environmental Platform (WEP),
een werkgroep die oorspronkelijk is geboren uit de ge-

lederen van de WSO en de Progressieve Studenten
Fraktie (PSF). WEP houdt zich voornamelijk bezig met
duurzaamheid en milieu, en telt juist steeds meer actieve leden. Yunga: ‘Die thema’s staan momenteel erg
op de voorgrond. Het is dus logisch dat veel Wageningse studenten actief zijn bij WEP.’ De werkgroep heeft
echter nog geen voltijds bestuurders, en kan dus ook
niet zeggen of die gemakkelijk te vinden zijn.
De problemen met het vullen van vacatures bij voornamelijk de kritische organisaties zijn niet alleen een probleem in Wageningen. Joanneke Krämer, vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): ‘We
horen door het hele land deze geluiden. Het blijft voor
ons lastig om precieze oorzaken aan te wijzen. Zo hebben de lokale studentenorganisaties en studentenraden problemen, maar wij als overkoepelend orgaan
hadden dit jaar zelfs meer aanmeldingen voor het bestuur dan we vacatures hadden.’
Ook politieke jongerenorganisaties zoals de Jonge Socialisten (PvdA), de Jonge Democraten (D66) en de JOVD
(VVD), ondervinden regelmatig problemen. Merel
Schogt van de Jonge Socialisten: ‘We hebben vorig jaar
uitgebreid geïnvesteerd in ledenwerving en ledenbehoud. We organiseren activiteiten voor een breed publiek en houden persoonlijk contact met onze leden.
We proberen dus net als de gezelligheidsverengingen
het groepsgevoel te vergroten.’
Krämer: ‘Hoewel je goed moet kijken naar mogelijke
oorzaken van tekorten, moet je je ook realiseren dat dit
een probleem is dat met enige regelmaat zijn intrede
doet. Je kunt er soms gewoon geen pijl op trekken.’
MEER BANEN
Frans Zoon, studentendecaan aan Wageningen Universiteit, denkt wel een aantal verklaringen te hebben
voor het gebrek aan studentbestuurders. ‘Een effect
op termijn is te verwachten door de ontwikkeling van
de prestatiebeurs’, zegt Zoon. ‘Vanaf dit jaar groeit de
aanvullende beurs niet meer mee met de stijging van
het collegegeld. Studenten zullen dus geleidelijk aan
extra moeten lenen of op een andere manier aan inkomsten moeten komen. Maar belangrijker lijkt de toenemende vraag naar arbeid. Er worden steeds meer
bijbanen aangeboden voor studenten. Voor een student kan de afweging om wel of niet in een bestuur of
commissie te gaan puur door het financiële aspect
worden beïnvloed. Dat geldt in principe voor alle studentenorganisaties in Wageningen. Ook trekt de banenmarkt voor afgestudeerden aan. Dat kan een stimulans zijn om sneller af te studeren. Vanuit mijn persoonlijke visie raad ik studenten aan om tijdens hun
studententijd bestuurlijk of organisatorisch actief te
zijn. De ervaring die je daar opdoet is heel nuttig voor je
latere carrière.’
Voor ervaring opdoen bij de WSO is het in elk geval nog
niet te laat. Yunga: ‘Hoewel onze deadline voor nieuwe
kandidaten officieel is verstreken zijn mensen nog
steeds welkom om zich aan te dienen als bestuurslid.’ <
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Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) heeft sinds 2003 lectoren in dienst om de
banden tussen hogeschool en praktijk aan te halen. Ze worden ingezet op terreinen
die binnen de opleidingen aan vernieuwing toe zijn of die hot zijn in de beroepspraktijk. Het succes van een lector hangt af van zijn vermogen om belanghebbenden,
onderwijs en geld bij elkaar te brengen.

I
E

door ALEXANDRA BRANDERHORST

Van links naar rechts: André Jansen van de Unie
van Bosgroepen, lector Integraal Waterbeheer en
Ruimtelijke Inrichting in Velp. Dr. Hans Hopster
van de Animal Science Group, lector Welzijn van
Dieren in Leeuwarden en Wageningen. Arnold
Dijkstra, senior adviseur bij Van Hall Larenstein
Training & Consultancy, lector Voedselveiligheid in
Leeuwarden en Wageningen. Drs. Wim Timmermans van Alterra, lector Groene leefomgeving van
steden in Velp. Dr. Martin Baptist van Wageningen
Imares, bijzonder lector Marine Ecosystems Management in Leeuwarden. Dr. Maarten Nederlof
van Kiwa Water Research, bijzonder lector Watertechnologie in Leeuwarden. Willem Foorthuis van
het Keuning-Instituut, lector Plattelandsvernieuwing/Regional Development & Innovation in Wageningen en Leeuwarden. / foto Timmermans: Jurjen Bersee, overige foto’s: VHL

H

et concept van de lectoraten slaat in
heel Nederland aan. Volgens een onderzoek van de Stichting Kennis Ontwikkeling hbo (SKO) dragen de lectoraten bij aan deskundigheidsbevordering,
de onderwijsvernieuwing en de relatie
met het beroepenveld. De HBO-raad
heeft het budget voor de lectoraten onlangs vergroot
en ook langs andere wegen komt er geld vrij. Adviescommissies uit de praktijk zijn enthousiast.
Ook de VHL-lectoren doen het goed. Met zijn werkplaatsconcept, waarbij studenten en docenten met organisaties, overheden en bedrijven buiten de poorten
van de school samenwerken aan projecten, ontving lector plattelandsvernieuwing Willem Foorthuis in 2006
de Innovatieprijs van de HBO-raad. De eerste werkplaats in het Drentse Annersveenschekanaal opende
twee jaar geleden de deuren. Het idee werd eveneens
uitgewerkt door waterlector André Jansen, die studenten van de Velpse opleidingen Land- en watermanagement, Bos- en natuurbeheer en Tuin- en landschapsinrichting samenbrengt in projecten met de provincie,
waterschappen en natuurbeheerders op de Veluwe.
Vernieuwend, want de opleidingen opereren traditioneel onafhankelijk van elkaar.
Vrijwel alle lectoraten kunnen zich op succesvolle en interessante projecten beroepen. VHL verlengde vorig
jaar de lectoraten die de eerste vier jaar erop hadden
zitten en stelde nieuwe lectoraten in. De hogeschool
wil bovendien meer bijzondere lectoren aantrekken,
twee of drie per locatie.
De lectoren halen projecten binnen die aansluiten op
het onderwijs en tegelijkertijd geld en middelen genereren voor praktijkgericht onderzoek. Bovendien helpen

ze de kwaliteit van het hogeschoolonderzoek verhogen.
‘Eigenlijk ben ik een soort aannemer in onderzoek’,
zegt lector Welzijn van dieren Hans Hopster, die werkzaam is bij de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR. Inmiddels ontvangt zijn lectoraat bovenop
het geld van SKO ook financiële steun van het ministerie van LNV. ‘Dierenwelzijn is booming. De interesse ervoor is het laatste jaar enorm toegenomen vanwege de
maatschappelijke druk’, legt Hopster uit. Hij hecht
sterk aan de samenwerking tussen ASG en VHL. ‘Het
hbo-onderzoek is toegepast onderzoek en dat is precies waar ASG sterk in is. Er ligt een mooi huwelijk in
het verschiet.’
VERBINDINGEN
Het is geen toeval dat Hopster werkzaam is bij ASG. Hogeschooldirectielid Martin Jansen: ‘In deze fase van de
fusie met Wageningen UR is het wel goed om de verbinding te leggen met de onderzoeksgroepen.’ Ook Wim
Timmermans, lector Groene leefomgeving van steden,
komt uit de Wageningse vijver. Hij is verbonden aan het
kennisinstituut voor groene ruimte Alterra.
Timmermans zet vooral in op internationale projecten.
‘Ik ben nu met een aantal docenten bezig om Europese
competenties te ontwikkelen voor docenten en studenten zodat ze op een goede manier Europa in kunnen.
Studenten hebben behoefte aan Europese ervaring’,
vertelt hij.
Naast een project van Alterra over duurzaam groen in
stedelijke gebieden in Europa is er een olievlek van
aanpalende studentenprojecten ontstaan. Niet alleen
bij de hogeschool, maar ook bij Wageningen universiteit en vanuit Polen, Engeland en Frankrijk. Timmermans: ‘Het is leuk als de Nederlandse studenten
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PIONIEREN
IN PRAKTIJK
EN ONDERWIJS

straks naar Montpellier of Warschau kunnen. Dat proberen we nu te realiseren.’
De lectoren dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe
minoren en majoren. Vanuit het EU-project Animal Welfare Quality Management heeft Hopster bijvoorbeeld
een minor rond de onderbouwing van dierenwelzijnsclaims en certificering ‘het curriculum in kunnen fietsen’. De minor is nog wel voor verbetering vatbaar,
meent Hopster. Daarmee stuit hij meteen op het onwrikbare karakter van de opleidingen. ‘Als het eenmaal
vastligt, is het niet makkelijk meer in beweging te krijgen. Het onderwijs is vrij star. Een andere manier om
projecten te doen is via stages en afstudeeronderzoeken. Maar studenten hebben een vrije keus, terwijl partijen buiten het onderwijs wel op enig moment iets opgeleverd willen krijgen.’
De strakke structuur zorgt er inderdaad voor dat je
plannen goed in het onderwijs moeten passen, beaamt
Timmermans, die vorig jaar aantrad als lector. ‘De concrete projecten die ik van tevoren bedacht had, heb ik
laten vallen omdat ze niet in de logistiek pasten. Mijn
globale ideeën zijn alsnog concreet geworden in projecten, die vaak ook weer een onverwachte wending namen. Die flexibiliteit moet je wel hebben.’
Maar er kan veel op de hogeschool en er heerst een
open cultuur, vindt Timmermans. Toen hij begon, voerde hij eerst gesprekken met een stuk of veertig docenten en coördinatoren. ‘Ik wilde vooral weten waar hun
energie zat. Als organisatie moet je proberen die energie te benutten. De ideeën komen dan vanzelf. Het is
een waanidee dat mensen op scholen niet innovatief
zijn.’
Toch is het niet altijd makkelijk om docenten mee te
krijgen, zoals lector Plattelandsvernieuwing Willem

Foorthuis ondervond. Om die reden was de verlenging
van zijn lectoraat vorig jaar geen automatisme. ‘De verschillende taken van een lector zijn moeilijk in één persoon te verenigen. Foorthuis is visionair, ambitieus en
heeft een sterk netwerk. Maar soms was het lastig voor
de docenten om daarbij aan te haken’, legt directielid
Jansen uit.
Foorthuis, die in de uitwerking van zijn regionale werkplaatsen steun krijgt van het ministerie van LNV en Wageningen UR, lijkt dus voor de troepen uit te lopen, al

LECTORATEN
Om een brug tussen onderwijs en werkveld te slaan
en nieuwe kennis in het onderwijscurriculum te
brengen stelde de HBO-raad in 2001 de lectoraten
in. Dat zijn onderzoeksgroepen van hogescholen
die op maatschappelijk relevante terreinen verbindingen leggen met de praktijk en toegepast onderzoek. De lectoren zijn al werkzaam op een terrein
dat interessant is voor de hogescholen en werken
twee of tweeënhalve dag in de week voor de hogeschool.
Momenteel worden in het groene onderwijs tien lectoraten bekostigd door de Stichting Kennis Ontwikkeling hbo (SKO), met geld van de ministeries van
OCW en LNV. Vijf groene lectoren werken bij Van
Hall Larenstein, dat daarnaast ook twee bijzondere
lectoren in dienst heeft. Die worden gefinancierd
door bedrijven of instellingen en werken meestal
één of anderhalve dag bij de hogeschool.

ziet hij het zelf anders. Volgens hem sloot zijn lectoraat
Plattelandsvernieuwing inhoudelijk niet aan bij de gelijknamige opleidingen in Leeuwarden en Wageningen.
‘Verder hadden die opleidingen weinig instroom en zijn
ze inmiddels stilgelegd. Er is wel nauw overleg met de
docenten, maar zonder tijd, ruimte en een degelijke opleiding is het natuurlijk moeilijk om aansluiting te vinden. Daarom moeten we de opleiding upgraden en
daar is budget voor nodig’, aldus Foorthuis. Daar werkt
hij nu aan door een opleiding regionale transitie ‘als
plattelandsvernieuwing nieuwe stijl’ te koppelen aan
de werkplaatsen. Het budget dat uit de werkplaatsen
vrijkomt, wil hij ook gebruiken om de opleidingen bij
VHL komend jaar vorm te geven. Eigenlijk probeert
Foorthuis van buiten naar binnen te opereren.
Hopster daarentegen heeft het geluk dat zijn lectoraat
Dierenwelzijn aanhangt tegen een grote opleiding: Diermanagement in Leeuwarden. ‘Je hebt ruimte om dingen te doen, er zijn altijd wel een paar docenten die
iets willen en je hebt een grote kritische massa’, zegt
Hopster.
Of een lector succes heeft, hangt volgens de betrokkenen dus van veel dingen af. Essentieel is het vermogen
te organiseren en enthousiasmeren, zowel binnen als
buiten de hogeschool. Flexibiliteit is ook een vereiste in
deze pioniersfunctie. Bovendien combineren veel lectoren een academische visie met een doenersmentaliteit, waardoor ze warmlopen voor het hoger beroepsonderwijs. Hopster vertelt dat hij tijdens zijn loopbaan
gaandeweg doorkreeg dat je veranderingen in de praktijk niet bereikt met academisch onderzoek alleen. ‘Ik
wil naar toepassingen toe en daarbij zijn hbo’ers belangrijke spelers. Als je hen iets kan meegeven, heb je
wel wat bereikt.’ <
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IN BEELD
krachten bij een kennistest, dressuur, springen en een
presentatie over de paardensector in eigen land. Het
Nederlandse VHL-team werd tweede, het Oostenrijkse
team derde. De andere teams kwamen uit Canada, de
Verenigde Staten en Ierland. Vorig jaar deden de VHLstudenten voor het eerst mee, in de VS. Toen vielen
vooral de dikke Amerikaanse paarden tegen.

U

B

WERELDCUP/ foto’s HET HOGE NOORDEN
Het Duitse team van de opleiding Equine, Leisure &
Sports van Van Hall Larenstein in Wageningen heeft de
Intercollegiate World Equestrian Cup gewonnen. Dit
internationale concours voor studenten van hippische
hbo-opleidingen vond van 28 mei tot 1 juni plaats in het
Friese Oenkerk en werd georganiseerd door ELSstudenten uit Wageningen. De deelnemers maten hun

O

Ook dit jaar waren er duidelijke cultuurverschillen,
vooral in de rijstijl. ‘In Europa zijn we vooral gericht op
de prestatie van het paard, in Amerika gaat het om de
prestatie van de rijder’, zegt onderwijsassistente Mieke
Theunissen die de VHL-teams coachte. Desondanks
was er een prima sfeer. ‘Het waren korte nachten en
lange dagen.’ / ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
BELHAMEL, DE LIBERALE VOORGANGER VAN RESOURCE
Voordat er Resource was, was er Wb. En
voordat er Wb was, was er weer een
ander blad, en daarvoor weer een ander.
En helemaal aan het begin was er de
Belhamel. Niet onderworpen aan enige
censuur genoten de makers van de
Belhamel een vrijheid die nu, dertig jaar
na dato, in de wetenschappelijke
gemeenschap schaars is geworden.

e

Het laatste nummer van de Belhamel. In 1977 fuseerde
het met de LH-berichten tot het Wageningse Hogeschoolblad.

Een stukje in de Belhamel kostte de onlangs overleden gezinssocioloog Kees de
Hoog in het midden van de jaren zeventig
bijna zijn baan. De Hoog werd geschorst
als ambtenaar toen hij schreef over een
rekening van een etentje in kasteel Doorwerth, waarvan hij een kopietje in handen
had gekregen. Wageningse bestuurders
hadden zich samen met lokale ondernemers op een doorleefde zaterdagavond
voor tienduizend gulden laten verwennen,
schreef De Hoog. Op kosten van de Landbouwhogeschool Wageningen.
Leugens, vond de rector. Het ging om
9.897 gulden, en het diner had niet op
een zaterdagavond plaatsgevonden maar
op een vrijdagavond. De Hoog was ambtenaar af. De ambteloze periode van de socioloog en columnist duurde dankzij de
bestuursvoorzitter overigens maar een
uur. De Hoog zou nog jaren doorgaan met
onderzoek doen en kritische columns
schrijven.

‘Toen ik vroeg in de jaren zeventig in Wageningen kwam werken bestond de Belhamel al’, herinnert oud-voorlichter Piet
Aben zich. ‘De LH betaalde het blad, en
daarin konden de studenten en de jongere medewerkers kwijt wat ze wilden. Er
stonden wel eens rare stukken in, ja.
Maar de bestuurders waren op zo’n manier niet verantwoordelijk voor wat er naar
buiten kwam. Dat had zo zijn voordelen.’
De Belhamel was een product van het
progressieve klimaat van de jaren zeventig. Het blaadje drukte een kritische boekbespreking van de Bijbel af naast een
aankondiging van het verschijnen van
een themanummer Sexisme en wetenschap van Wetenschap en samenleving,
‘het orgaan van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) en de
Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders
(BWA)’.
In dezelfde geest is het stuk over de eerste proeven met gentechnologie dat De
Belhamel op 3 april 1975 afdrukte onder
de kop ‘Konkurrentie aanleiding tot onverantwoorde experimenten’, ‘Sinds 1972
bestaat de mogelijkheid om willekeurig
wat voor eigenschappen van mens, dier
of plant in te brengen in een bakteriecel’.
De Belhamel schuwde conflicten niet.
Sterker, die mat het blad breed uit, zeker
als het de eigen medewerkers betrof.
Toen hoogleraar Cees Veeger uithaalde

naar de Belhamelcolumnist en latere milieugoeroe Lucas Reijnders, kreeg de biochemicus daarvoor de volledige voorpagina tot zijn beschikking. Reijnders, zo
schreef Veeger op 8 mei 1974, was ondanks zijn aanzienlijke productie een beroerde wetenschapper en een leugenaar.
‘Men ziet in zijn recente stukken een luctor et abortus- (ik worstel en drijf af) complex naar boven komen’, schampt Veeger.
‘Onbeheerstheid, gekoppeld aan hele en
halve onwaarheden, zinsverdraaiingen en
woordveranderingen. Zijn drang om te publiceren is zo groot dat hij zich niet meer
bekommert om de waarheid.’
In zijn column scheldt Reijnders vrolijk terug. Als Veeger het zo belangrijk vindt dat
er alleen goede wetenschappers in Wageningen werken, vraagt Reijnders zich af,
waarom lopen er dan uitstekende onderzoekers gillend bij hem weg?
In 1977 fuseerde De Belhamel met de LHberichten, het wekelijkse periodiek van de
LH, tot het Wageningse Hogeschoolblad
(WHB). ‘Wageningen groeide en had behoefte aan een professioneler blad, samengesteld door journalisten’, zegt Aben.
‘Maar net zoals bij de Belhamel moest
het een vrij podium blijven voor de meningen van alle studenten en medewerkers.
Het bestuur moest zich niet met de inhoud bemoeien.’ / Willem Koert

WERKPLEK
JAAP VAN TUYL
‘MOOISTE LELIE? IK WEET ER ZO TIEN’
Grote, fier opstaande lichtroze lelies die
de lucht bezwangeren met hun zoete
geur, of kleine, sprookjesachtig fijne hangende rode. ‘Mister Lilium’ Jaap van Tuyl
van Plant Breeding – de combinatie van
de universitaire leerstoelgroep en een
eenheid van Plant Research International
– werkt met liefde al dertig jaar aan al dit
schoons. Wil je alles over lelies leren, dan
moet je bij Jaap zijn.
Als student kwam Jaap naar Wageningen
voor een studie Plantenziektekunde, en
hij is nooit meer weggegaan. ‘Ik veredel
siergewassen zoals lelies, tulpen, hortensia’s, narcissen, irissen en callalelies’, vertelt de onderzoeker. ‘We maken andere
kleuren, en zorgen dat ze resistent worden tegen ziektes zoals fusariumrot.’
Tienduizend lelierassen bestaan er. De
kas op Wageningen Campus is de kraamkamer van de wereld. Jaap kent deze kinders vrijwel allemaal bij naam. Het meest
trots is hij op ‘het kasteel van onderzoek’
dat hij heeft opgebouwd. Wat de mooiste
lelies is kan hij niet zeggen. ‘Ik kan er zo
tien aanwijzen. Mooi zijn hun geur en uit-

straling. Ze zijn groot en maken indruk.
Met één tak heb je al een bos in huis.’
Het meeste werk doen Jaap en zijn collega’s in het lab. Ze kweken onvolgroeide
zaadjes die het in de natuur niet zouden
redden in vitro op, en manipuleren ze zo
dat ze ook weer vruchtbaar worden. Veel
onderzoek wordt betaald door veredelingsbedrijven. ‘Wij ontwikkelen lelies die
veredelingsbedrijven vervolgens verder
ontwikkelen tot rassen.’
Een jaar of tien geleden is een bol van
Jaap voor 300 duizend euro verkocht: de
eerste roze trompetlelie (Longiflorum), uit
een soortkruising die tetraploid gemaakt
werd en teruggekruist met de witte tromper. ‘Van de opbrengst kon ik weer een
tijdje onderzoek doen.’
Jaap begeleidt momenteel ook zeven studenten, drie PhD’ers en vier MSc- en
bachelor studenten. Vijf van hen komen
uit China, waar de lelie één van de belangrijkste snijbloemen is. Het begeleiden van
buitenlandse studenten is leuk maar niet
makkelijk, vindt Jaap. ‘Ze zijn soms moeilijk te doorgronden.’ / Yvonne de Hilster
foto Guy Ackermans

Resource 0233 12-15

04-06-2008

17:00

Pagina 14

OPINIE

14

POST

Het nieuws dat Wageningen UR het weekblad Resource heeft gegund aan
Hemels Publishers was voor verschillende lezers aanleiding om een
ingezonden brief te sturen. Medewerkers van Wageningen UR verspreiden
via e-mail een alternatieve ja-neesticker, en de Progressieve Studenten
Fraktie en studentenbond WSO hebben een petitie geschreven die op
woensdagmiddag door ruim 450 mensen was ondertekend.

OPEN BRIEF AAN AALT DIJKHUIZEN
Beste Aalt, ik wil je waarschuwen. Er zijn ernstige zaken gaande. Zaken die de kwaliteit
van Wageningen UR als academische organisatie raken. Ik heb het over de Europese aanbesteding van Resource. Daar zijn dingen fundamenteel fout gegaan. En die fout zit in het
bestek dat ik helaas pas aflopen week onder
ogen kreeg. Anders had ik je eerder kunnen
waarschuwen.
Ik vrees dat ze je alleen de eerste paragraaf
van het programma van eisen hebben laten
lezen. Daarin wordt gerept van een ‘op journalistieke wijze geproduceerd’ blad dat ‘meningsvorming en debat stimuleert’ .
Maar ach heden, wat volgt daarna! Op de eerste plaats wordt gemeld dat het blad valt onder een afdeling die verantwoordelijk is ‘voor
het aansturen van alle centrale vormen van
interne en externe communicatie’. Geen facilitering maar áánsturing van de communicatie. En de stafdirecteur van die afdeling ziet
als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ namens jou
toe op de ‘overeengekomen afspraken’ ten
aanzien van Resource. En dan komt het: wekelijks overlegt de hoofdredacteur/bladmanager met jouw gedelegeerde over het komende
nummer. Dat gebeurt aan de hand van een
inhoudsplanning, die niet alleen de onderwerpen maar ook de invalshoek behelst. Ook de
uitgever moet de inhoud intussen beoordelen
‘op de redactieformule en op mogelijke schade aan reputatie of (commerciële) belangen
van de WUR’. Als jouw gedelegeerde opdrachtgever niet helemaal zeker is kunnen artikelen alsnog vooraf ter inzage worden opgevraagd. ‘Bij geconstateerde gevoeligheden’
wordt de beslissing over plaatsing genomen
door een commissie van twee wijzen, bestaande uit jou en de voorzitter van een door
jou benoemde tienkoppige redactieraad. ‘Zolang er geen uitspraak ligt zal het bewuste artikel niet worden geplaatst.’ Op je eentje kun
je dus altijd alles tegenhouden.
Tegelijk presteren je bestekschrijvers het om
te beweren dat Resource gemaakt moet worden conform de ‘Gedragscode voor Nederlandse journalisten’. Een code die als eerste
regel heeft dat de journalist ‘de werkelijkheid
zoals hij die aantreft en waarneemt als uitgangspunt neemt’, en als tiende regel dat hij
‘zijn werk verricht in onafhankelijkheid en (de
schijn van) belangenverstrengeling vermijdt’.
Wat een schandaal dat je bestekschrijvers
deze code überhaupt aan durven halen! Waar
de code voorschrijft dat de journalist bronnen
beschermt aan wie vertrouwelijkheid is toegezegd, voegen de bestekschrijvers toe dat anonieme bronnen niet toegestaan zijn en dat
(nogmaals) ‘de keuze van de onderwerpen
geen schade toe mag brengen aan reputatie
of (commerciële) belangen van Wageningen
UR’. Daar worden onderwerpen én invalshoek
vóóraf op getoetst.
Aalt, ik verzin hier niks, het staat er allemaal
letterlijk. En ik heb het angstige gevoel dat
het verzonnen is door dezelfde geesten die
zich straks als ambtelijke censoren zullen opwerpen. Je moet nú optreden. Ik noem enkele
redenen waarom.
Je hebt met dit bestek (Europees) laten vastleggen dat jij, en niemand anders dan jij, verantwoordelijk bent voor wat in Resource
staat. Daarmee ben jij degene die bepaalt
welke discussies binnen Wageningen UR
openbaar mogen worden. Wil je die kolonels-

5

functie aan? Ik vraag me dat af. Los van de
nare connotatie kun je vanaf nu letterlijk op
die verantwoordelijkheid aangesproken worden. Wat in het blad staat is niet langer een
mening of een overtuiging of een conclusie
van één van je medewerkers of studenten,
maar een mening, overtuiging of conclusie
waarvan jíj hebt afgewogen of hij strookt met
‘de (commerciële) belangen van de WUR’. Je
kunt je niet meer distantiëren.
Maar behalve met jou heb ik vooral mededogen met de universiteit. Een universiteit die
grenzen wil verleggen en mogelijk zelfs een
bijdrage wil leveren aan een betere wereld.
Maar helaas: als zij welk onderwerp dan ook
in debat willen brengen wordt allereerst gevraagd of dat wel in het (commerciële) belang
is van Wageningen UR. Nou, als zakenman
weet jij heel goed dat fundamentele vernieuwingen heel vaak niét in het belang zijn van
gevestigde belangen. Daarom is in een markteconomie vrijheid van meningsuiting zo belangrijk. Daarom is in democratie en wetenschap vrijheid van meningsuiting zo belangrijk. Hoe wil je dat vormgeven als het huidige
(commerciële) belang van de WUR bij voorbaat voorop staat? (Ik hoop dat je vindt dat ik
deze (commerciële) zinsnede overdreven
vaak aanhaal, want hij staat inderdaad overdreven vaak in het bestek.)
Waar blijft de academische vrijheid als alles

vooraf op het goudschaaltje van Corporate
Communicatie wordt afgewogen? Hoe wil je
tegenover je studenten, wetenschappelijk
medewerkers en je rector verantwoorden dat
zelfs hun interne berichtgeving onder (commerciële) censuur staat?
Uitziend naar je reactie,
Leo Klep, oud-redacteur WHB en WUB, voorgangers van Resource

DE DUIVEL
Hemels? Een verbond met de duivel zul je bedoelen.
David Redeker, oud-redacteur Wb, voorganger van Resource

ONAFHANKELIJKHEID
Resource, het onafhankelijke weekblad voor
Wageningen UR wordt al jaren lang verzorgd
door journalisten van Cereales. Zij kennen de
Wageningse gemeenschap zeer goed en dit
maakt het mogelijk om een kritische en tegelijkertijd vrijwel volledige berichtgeving te verzorgen zodat de Wageningen UR gemeenschap scherp gehouden wordt. Uit recent lezersonderzoek is duidelijk dat men zeer tevreden is over Resource. Wel werd er genoemd
dat de journalistieke onafhankelijkheid nog
versterkt moest worden. De Wageningse gemeenschap waardeert een onafhankelijke visie op de ontwikkelingen binnen WUR en
daarbuiten. Op vergelijkbare manier wordt
ook wetenschap bedreven: feiten worden kritisch onderzocht en getoetst.
Het bericht dat Cereales niet is geselecteerd
om het weekblad voor Wageningen UR in de
komende jaren te verzorgen komt voor ons
als verrassing en baart zorgen. Het officiële
bericht meldt dat Hemels Publishers uit de

bus kwam als ‘de partij met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding’. Echter, het bod
van Cereales is vijftien procent goedkoper
dan dat van Hemels. Dat zou moeten betekenen dat de kwaliteit van Hemels groter is dan
die van Cereales.
Dit is voor ons niet te controleren omdat Hemels nog nooit een blad voor een organisatie
in de life sciences heeft gemaakt. Hemels
heeft zelfs de journalisten die het nieuwe
blad gaan maken nog niet in dienst. Een blik
op de website van Hemels (www.hemels.com)
vertelt wel hoe hun werkwijze is. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld
softwareprogramma, ‘OverC’. Daarover staat
op de website van Hemels: ‘OverC is inmiddels zo geïntegreerd in het proces dat we eenvoudigweg niet gaan drukken als niet alle pagina’s op OverC door de klant zijn goedgekeurd’. Dit lijkt ons geen werkwijze van een
onafhankelijk tijdschrift zoals we dat kennen
binnen Wageningen UR. De werkwijze van Hemels Publishers klinkt niet als toegesneden
op een academisch milieu. Hemels werkt
voor bedrijven in de auto-industrie, vastgoedsector en banken, maar niet voor academische instellingen.
Dit verontrust ons zeer. Te meer omdat Wageningen UR in het bestek voor de aanbesteding schrijft: ‘De afdeling Corporate Communicatie van Wageningen UR is verantwoordelijk voor het aansturen van alle centrale vormen van interne en externe communicatie.

Resource valt daaronder’. Wageningen UR is
echter geen autoproducent of vastgoedinstelling maar een moderne academische instelling. Zo’n instelling hoeft niet bang te zijn voor
onafhankelijke berichtgeving. Alleen al het
wekken van de indruk van controle op het
weekblad doet schade aan het imago van Wageningen UR.
Het gevaar is dat Resource wordt vervangen
door een ‘glossy’ pr-blad met een onvoldoende kritische instelling waarvan de kwaliteit
momenteel niet aantoonbaar is. Deze keuze
kost vijftien procent (circa 150 duizend euro
per jaar) meer dan het alternatief van Cereales dat bewezen kwaliteit in het vooruitzicht
stelt. Het is maar zeer de vraag of de Wageningen UR-gemeenschap het nieuwe tijdschrift zal waarderen, want de huidige werkwijze van Hemels Publishers sluit niet aan bij
wat de lezers van Resource positief waarderen. De eerste signalen zijn al binnen dat
oude tijden zullen herleven en dat het tijd
wordt voor een nieuwe Belhamel, een alternatief tijdschrift uit de jaren zeventig van de vorige eeuw toen het weekblad voor de toenmalige Landbouwhogeschool onvoldoende kritisch werd geacht.
Op deze plaats willen wij de redactie en medewerkers van Cereales bedanken voor hun
toegewijde en positief kritische benadering
van Wageningen UR gedurende vele jaren.
We zullen jullie missen!
Prof. Marcel Dicke, prof. Jan Douwe van der
Ploeg, prof. Arnold Bregt, prof. Johan van
Leeuwen, prof. Tiny van Boekel

PRULLENBAK
Op de website van Hemels Publishers is te lezen ‘sponsored magazines communiceren, ze

brengen een gewenste boodschap over van
een organisatie naar de relaties van die organisatie’ en ook ‘een goed uitgevoerd sponsored magazine is een belangrijke bouwsteen
bij het bouwen aan (het imago van) een merk,
het genereren van loyaliteit, het informeren
over (nieuwe) producten en het stimuleren
van de verkoop’. De Hemelse Resource kan
straks meteen de prullenbak in.
Paul W. Goedhart, Biometris

HEMELSE
VERGEZICHTEN
Ik vind Resource een steengoed blad waar
Wageningen trots op zou moeten zijn. Schande dat al die expertise te grabbel wordt gegooid. Ik zou grondig onderzoeken hoeveel
steun daarvoor is binnen Wageningen. Ik
steun Cereales. Weg met die hemelse vergezichten!
Francien de Jonge, etholoog

MACHT UITOEFENEN
Resource wordt overgeplaatst naar een commercieel bedrijf voor marketingblaadjes, terwijl op hetzelfde moment de greep van het
bestuur op de communicatie nog eens wordt
versterkt.
Hoeveel invloed heeft de mening van de studenten nog op de raad van bestuur? In 2006
probeerde het bestuur ook al zijn greep op de
inhoud van Resource te versterken. Dit is, mede door actie van studentenbond WSO, de
studentenraad en boze werknemers uiteindelijk van de baan geschoven. Het geheugen
van de raad is dus blijkbaar erg kort, of het
kan ze gewoon niet schelen. Want nu, amper
twee jaar later, gaan ze alsnog hun macht uitoefenen.
Hoe kunnen ze dit zomaar verkopen aan de
studenten en werknemers van Wageningen
UR? Ik ben zeer benieuwd, en wacht met
smart de acties van WSO en de studentenraad af.
Jasper Schilling

SAFEGUARDING
CREDIBILITY OF WUR
Eighteen months ago, WSO and PSF published Rebel Resource. The reason behind this
action was that someone from Corporate
Communication (a department of Wageningen University) had to be present at the meeting of the editorial staff of the Resource. This
person could prevent articles from being published. After the action, this was changed.
Now the University is trying to do the same
again. The tender, in which the University set
out the rules for the future Resource, states
that articles should not have any negative influence on the (commercial) interests of the
University. The Executive Board can prevent
an article from being published. If there is still
doubt, even a member of the Executive Board
can have a say in it.
We think that with these regulations the
newspaper will just be a PR magazine. A critical attitude, also towards the University, is a
key characteristic of a newspaper. And students appreciate this very much in Resource.
Instead of just preventing the publication of
some items of University news, the University
should look at the reasons behind the news
and try to solve problems. Transparency is a
very important value in this.
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POST is de brievenrubriek van
Resource, bestemd voor reacties
van lezers. Brieven kunnen worden
gericht aan resource@cereales.nl
of aan Resource, rubriek Post,
Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.
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With a good tender, which should also focus
on experience in the field of journalism, the
University can guarantee the quality of the
newspaper. With the current tender, the quality can not be assured. There are a lot of aspects in the tender that made us wonder
what Resource will look like in a few years:
only once a fortnight, less student opinion,
no critical attitude, maybe a lot of promotion
for the University.
We say that our University deserves a good
quality, critical newspaper. And with this letter, we appeal to the moral reasoning of the
Executive Board to revise their position in
this matter.
Wilma Smilde, chairlady of the WSO
(Student Union)
PS: We want to keep Koert!!
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UITLEG VERSCHULDIGD
Als oud-voorzitter van het Stichtingsbestuur
van het Wagenings Universiteitsblad, voorloper van de stichting Cereales, sluit ik mij van
harte aan bij wat oud-bestuursleden onder
de kop Aderlating hebben opgemerkt over
de uitkomst van de openbare aanbesteding
van Resource en Wageningen Update. Het is
onbegrijpelijk dat de jarenlange expertise
die door generaties, vaak in Wageningen geschoolde, journalisten is opgebouwd en omgezet in professionele en journalistieke producten met een typisch Wageningse inkleuring op deze manier wordt afgebouwd.
Ik ondersteun ten volle hun oproep dat de
raad van bestuur uitleg over haar afwegingen verschuldigd is aan de WUR-gemeenschap, al was het alleen maar om de nieuwe
hemelse ster aan het firmament een eerlijke
kans te geven om uit de schaduw te treden
van Cereales. Maar ook vanuit het oogpunt
van zorgvuldigheid naar de redactie en het
bestuur van de stichting is deze ‘verantwoording achteraf’ dringend gewenst, op precies
dezelfde wijze als redacties van bladen achteraf verantwoording schuldig zijn aan hun
bestuur vanwege de zuiverheid van de verhoudingen en de collectieve bewaking van
de vrijheden die zij met elkaar invullen. En
niet in de laatste plaats als hogepriesters
van de rede, ofwel het gezond verstand.
Laat de raad van bestuur zich in ieder geval
over dat laatste nog ontfermen. De rest is
gedaan, helaas.
Hans Bosman

DIEPTEPUNT IN
WUR-CULTUUR
Met verbazing en ook een lichte verbijstering
heb ik vorige week kennisgenomen van het
besluit van de Raad van Bestuur om Resource voortaan te laten maken door een uitgeverij van auto- en andere vakbladen. Vooral
de argumentatie heeft mij erg teleurgesteld.
Ik heb het gevoel dat ik bij een instelling
werk waarvan de top dit soort belangrijke
besluiten puur neemt op basis van vorm en
eigenbelang en niet op inhoud c.q. belang
voor de organisatie. Dat is een universitaire
instelling onwaardig.
Het is duidelijk dat de raad van bestuur liever een gelikt reclameblaadje ziet voor het
informeren van de WUR-gemeenschap, dan
een onafhankelijk en kritisch medium. De
raad heeft in het recente verleden al fors ingegrepen in de bewegingsvrijheid van de re-
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dactie van Resource en met deze stap laadt
ze helemaal de schijn op zich dat ze niet zit
te wachten op onafhankelijke berichtgeving
over het reilen en zeilen van de WUR-gemeenschap. Dat die gemeenschap zelf daar
wel behoefte aan heeft, ontgaat haar blijkbaar.
Eén van de basiskenmerken van een universitaire onderwijs- en onderzoeksgemeenschap is dat zij haar werk in alle vrijheid kan
doen en daar ook intern en extern een onafhankelijke en academische discussie over
kan voeren. Daar hoort een kritisch en onafhankelijk blad bij. Het feit dat de raad van
bestuur deze discussie steeds meer wenst
te leiden en in te kaderen in de door haar gewenste richting is een instelling als die van
ons onwaardig en doet Wageningen UR
steeds meer afglijden in de richting van een
strak geleide en strak aangestuurde multinational. In het bedrijfsleven past dat wellicht, maar niet in een universitaire onderwijs- en onderzoeksgemeenschap.
Ik roep daarom de raad van bestuur op om
haar besluit in te trekken en de uitgave van
Resource alsnog weer te gunnen aan Cereales. Het feit dat deze uitgeverij het voor vijftien procent minder kan doen, moet de raad
van bestuur in haar resultaatgerichtheid
toch als een doorslaggevend argument aanspreken. En ik roep de medezeggenschapsorganen van Wageningen UR op om haar
stem in deze kwestie duidelijk te laten horen. Een gemeenschap die dit soort besluiten klakkeloos accepteert is haar onafhankelijke en kritische positie definitief kwijt. En
dat moeten we met elkaar toch niet willen.
Theo Vogelzang, senior onderzoeker bestuur en beleid LEI Wageningen UR.

‘NATURAL’ RESOURCE
MANAGEMENT?
It seems we have no choice:
In September there’ll be a new
Resource.
The Executive Board wants now
That news damaging the reputation of
WUR shouldn’t be allowed.
We should therefore have as goal,
A Resource where the EB has increased control.
Over news, content, editorial board,
Corporate successes and achieved milestones.
Will there be enough space for opinions
and student news,
Critical remarks and dissenting views?
Or will there be a monoculture of opinion
and patriotic writing,
Advanced secret-containing techniques
and critique silencing?
Help maintain intellectual diversity
At our scientific community!
An academic institution deserves free press,
Independent journalism, nothing less.
We will strive with full passion
For a newspaper free of suppression.
Give us support and the university a sign
By signing the free press petition online!
www.wu.nl/wso/petition.php.
PSF

Henk van Ruitenbeek

HOFSTEDE
EVOLUEREN MENSEN?
Wie zeventiende-eeuwse huizen bezoekt,
stoot zijn hoofd. Dat komt omdat mensen
toen een stuk kleiner waren dan nu. Hoe
langer je terug gaat in de tijd, des te meer
afwijkend zijn onze voorouders, totdat het
spoor vaag wordt.
Maar hoe is het vandaag de dag? Evolueren wij nog? Het zal wel, hè, want kinderen zijn niet precies gelijk aan elkaar en
aan hun ouders en sommigen planten zich
meer voort dan anderen. Maar in welke
richting? Dat hangt af van de selectiedruk.
U herinnert zich misschien nog mijn stukje over kippen, waarbij selectie op goed
leggende individuen leidde tot een kaalpikorde, en selectie op goed leggende
groepen tot ontspannen ‘leggen en laten
leggen’. Ook bij mensen is er selectie op
verschillende niveaus. Slechteriken winnen het van goedzakken, maar goede
groepen winnen het van slechte groepen.
Voetbalteams laten dat goed zien; een
ploeg wint het van elf ego’s. Kijk zelf maar
– heel misschien vindt u voetbal kijken

wel het allerfijnste dat er is, in plaats van
in één der laatste Resources lezen.
Terug naar het onderwerp. In welke richting evolueren wij? Worden we socialer,
gemener, slimmer? Dat zal afhangen van
op welk niveau de selectiedruk het sterkst
is. Als Margaret Thatcher gelijk krijgt dat
‘there is no such thing as society, only individuals and families’ dan staat ons een
moordende tijd te wachten, met misdaad
als er alleen individuen blijken te zijn en
eerwraak als er alleen families blijken te
zijn.
Maar tot nu toe zijn we in de evolutie
steeds beter geworden in het samenwerken in grote groepen van niet-familieleden. Dus wie weet gaat het zo door en
zijn er meer ondernemers die samenwerken in netwerken, We-days in universiteiten, politieke partijen die binden, natuurrampen die verbroederen, en leiders die
luisteren naar hun groep. Wie weet.
Leiders die dat niet doen stoten hun
hoofd. / Gert Jan Hofstede
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‘Without dew
there would be
more desert
formation’

PHYSICIST GIVES PERSONAL SURVIVAL TIPS FOR SCIENTISTS
Originally written for physics students,
the Survival Guide for Scientists offers
practical advice for junior and senior
scientists on scientific writing, presenting
research information, and dealing with
e-mail. The author, Ad Lagendijk, is a
respected physicist and has
supplemented the book with a blog.
Wageningen entomologist Bart Knols
reviews the package.
Each of the topics covered in the book is
organised into a series of short rules. The
Writing Guide section has some novel
ideas for manuscript handling. Although
it’s morally questionable, Lagendijk
suggests putting deliberate mistakes in
manuscripts to check whether a co-author
has really studied the writing in detail. If
mistakes come back to you, take him off

the author list. It will be interesting to see
how supervisors respond to seeing their
names removed from their PhD student’s
first paper.
A hotly debated topic, the order of authors
on a paper, is dealt with in only seven
sentences. Lagendijk claims that the last
author should be the group leader, the
PhD student the first, and all authors
should appear in alphabetical order in
between. This is clearly not the procedure
followed in many labs. And then, will an
editor of a journal really be impressed if
you submit your manuscript by courier
rather than regular mail?
In the Presentation Guide, Lagendijk rightly points out the often very low quality of
talks given by natural scientists. Frequent-

ly too long, badly prepared, and consisting
of a blur of non-related slides, a lot of time
and money is indeed wasted at scientific
conferences. While not as comprehensive
as books dedicated entirely to scientific
presentations, the Guide contains useful
and compact reminders. And yes, the golden rule appears twice ‘A talk cannot be
too simple’.
The E-mail Guide offers hope for those
swamped by e-mail. Lagendijk adopts a
typically Dutch approach here: refuse to
take immediate action on an e-mail,
refuse to read e-mails from those sending
you complete fairy tales. There are useful
tips for managing accounts and archiving
e-mail in the Guide. Many are familiar, but
may help to refresh your memory. The
Guide is supplemented by a blog, where

the author and others post articles on
writing, publishing, presentation and
other skills scientists need. They invite
readers to post suggestions for topics
they have not covered.
Regretfully, many important survival
topics are not covered by the book. Grant
proposal writing, career planning and
managing your staff are likely to be more
important than managing e-mail. There is
an urgent need for a more comprehensive
guide to being a successful scientist. Your
contribution to the blog may help make a
more satisfactory second edition of the
book. / Bart Knols
Survival Guide for Scientists, by Ad Lagendijk. ISBN: 978 90 8964 512 4. 19.90
euros. www.sciencesurvivalblog.com

WSO BOARD
MEMBER FINALLY
GETS PERMIT
After an appeal, WSO board member Sijing
Liu has received a residence permit from the
immigration service IND. In November 2007
Liu heard that the IND would not be
renewing her residence permit. Her request
was refused because her monthly budget
was 1 euro and 24 cents below the amount
required. From August 2007 until June 2008
she was unable to leave the country to visit
her boyfriend abroad. ‘I appealed through
the IND complaints line and the decision
was eventually reversed. Of course, I’m very
pleased with the outcome.’ / ABa
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WHAT’S ON
Thursday 5 June
23.00 / Uptown Grooves at Unitas.
Friday 6 June
20.30 / Paranoid Park at Movie W.
21.00 / Jazz in the Downunder Bar, WICC.
24.00 / Tequila sunrise party at
International Club.
A passer by examines a photo in the exhibition Helden op stokken in Forum. / photo GA
Saturday 7 June
15.30 / Blues café in café XL.
15.00 / Opening of Beelden op de Berg
sculpture exhibition in Arboretum Belmonte,
with performance Exilium Arboreum.
20.00 / Wagban festival at Unitas.
22.00 / Salsa and Latin bubble party at
International Club.
22.30 / Wild Rose Retro disco party in De
Wilde Wereld, Wageningen Gay Group.
Tuesday 10 June
20.30 / Go, film at Unitas.
22.00 / Party in De Bunker flat pub.
Thursday 12 June
20.00 / Debate on C2C in developing
countries, organised by RUW at LA13.
20.30 / Tricks at Movie W.
23.00 / Nineties to now at Unitas.

HANDICAPPED HEROES
The travelling exhibition Helden op
stokken is in Forum until 26 June. Photos
of handicapped people in Africa are
displayed, with their stories printed
underneath. In Dutch.
The photos were taken by Dutch
journalists who work in Africa. The
organisers of the exhibition say that
despite all the aid money, people with a
handicap in Africa do not receive enough
attention. The exhibition, and the accompanying book, is an attempt to change
this.
Not many passers by take the time to
examine the photos in Forum closely.

Most people glance quickly as they pass
by; some don't even notice the exhibition.
Luca Siciliano from Italy, doing a master's
in Aquaculture and Fisheries, is one of the
few who has taken time to look closely at
the photos. He’s struck by the fact that
most show success stories: like the
photos of a blind lawyer – perhaps not a
reflection of everyday reality for most
handicapped Africans, he thinks. Even the
leprosy clinic shown is probably one of the
more luxurious clinics in Siciliano’s view.
Nevertheless, he thinks it’s a good
approach: ‘Often it’s the worst scenes
that are shown, so that people give ‘panic
money’. This exhibition takes the opposite
approach.’

Girma Moges and Habtamu Giday, both
Ethiopian students at Wageningen
University, think the exhibition has its
charms. ‘The photos are very beautiful
and it’s good that attention is drawn to
the position of handicapped Africans. In
Ethiopia at least, there are very few
facilities for handicapped people: most
buildings do not have wheelchair access.
People unable to walk who live in an apartment can often not get outside. Something
needs to be done, and an exhibition like
this can help to make people aware of the
situation. But it’s such a shame that the
captions are only in Dutch. There are lots
of Africans here who would like to know
more about the photos.’ / IRA
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SNAPPED
WHO?
Anika Auweiler, a first year BSc student
from Germany, doing International
Development, taking a cigarette break in
Bowlespark.
BREAK FROM WHAT?
I’m reading articles for a project proposal.
As the sun’s shining this is a nice place to
do it.
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AND THE SUBJECT?
Liberalization of trade in Mexico and the
influence of this on food security and
poverty.
INTERESTING?
Yes, very! It’s economics, which means
the content is quite difficult. But I like
the subject, so it’s back to my reading
now. /ABa

METEOROLOGIST MEASURES ‘OCCULT PRECIPITATION’
the part that is left over, you can
determine how much moisture there is on
the surface.

There’s so little of it that hydrologists
hardly even notice it, but that small
amount of dew that forms at night in a
desert is crucial for the stability of an
ecosystem. PhD graduate Bert
Heusinkveld developed an instrument
that can measure dew droplets exactly,
providing evidence that life in the desert
would not be possible without the
‘mysterious precipitation’.

Heusinkveld tested the OWS in the Negev
desert in Israel. His measurements show
that about 0.2 litres of dew forms per
square metre in a night. It is a miniscule
quantity as far as many hydrologists are
concerned, says Heusinkveld. ‘But if you
add it up for a whole year, it amounts to
almost as much as the annual rainfall.
But rainfall only falls during a few months.
The rest of the year it’s dry. Dew provides
moisture throughout the whole year, and
therefore it’s very important.’

‘Mankind has always been fascinated by
dew,’ tells Heusinkveld. Dew is a form of
precipitation that occurs when the night
sky is clear. ‘You can’t feel it, you can’t see
it, but everything around you gets wet.
That’s why meteorologists call it occult
precipitation.’
For a long time, little attention was paid to
the phenomenon of dew formation, as
there was no way of measuring exactly the
volume. ‘The process of dew formation is
extremely subtle,’ says Heusinkveld. In
the absence of the sun at night, the
earth’s surface cools down as it radiates
heat into the atmosphere. When the
cooling process reaches condensation
point, drops of moisture develop on the
earth’s surface. ‘Every disturbance
immediately above the soil can interfere
with this process.’ And that includes an
instrument for measuring moisture.

The optical wetness sensor measures how much dew is formed on plants and the
earth's surface in the Negev desert, Israel. / photo Bert Heusinkveld
Heusinkveld managed however to create
a ‘unique optical instrument’ that can
measure moisture content night and day
without being in contact with the soil.

Using infrared light the optical wetness
sensor (OWS) measures the light that the
surface reflects. Part of the light is
absorbed by the moisture. By measuring

Small animals, such as spiders and ants,
depend on dew for their survival. ‘You see
them in the morning licking up the dew
that has formed on the ground. It’s a
fleeting but crucial moment.’ And not only
for small insects, but also for microorganisms, such as blue-green algae
which form a biological crust on sand
dunes. The crust keeps sand in place and
thus prevents erosion. ‘Without dew there
would be more desert formation,’
concludes Heusinkveld. / LH
Bert Heusinkveld received his PhD on 4
June. His supervisor was Professor Bert
Holtslag, chair of Meteorology.

SURPRISE AND INDIGNATION AT NEWS OF RESOURCE PUBLISHER CHANGE
The news that Wageningen UR will assign
its weekly newspaper Resource to
Hemels Publishers has elicited
responses from many different corners.
Wageningen UR employees have taken
to mailing an alternative ‘ja-nee’ sticker
around, and the Progressive Student
Fraction and WSO student union have
started a petition, which over 450 people
had signed by Wednesday afternoon.
This edition of Resource devotes one and
a half pages to a selection of the many
letters received from the academic community, students and former employees
of Resource’s predecessors. Some writers
confine themselves to a few lines of wordplay, taking advantage of the opportunity
provided by the name of the new
publishers: Hemels translates as ‘heavenly’. Others go more deeply into matters.
Leo Klep, a journalist who used to work
for the university newspaper, issues a
warning in an ‘open letter’ to Aalt
Dijkhuizen: ‘There are serious matters at
hand. Matters concerning the quality of
Wageningen UR as an academic organisation. Things have gone fundamentally
wrong in the European tender for
Resource: the fault lies in the
procurement guidelines…These mention
that the newspaper must be made
‘according to the standards of

independent journalism’ and should
‘stimulate opinion and discussion’. He
points out, however, that ‘the newspaper
falls under the department that is
responsible for steering (not facilitating)
all central forms of internal and external
communication’. Klep’s sympathy lies
with the university: ‘For every subject they
want to raise for debate, the question first
has to be asked if it is in the (commercial)
interests of Wageningen UR. As a
business man you know only too well that
fundamental innovations often fly in the
face of the vested interests. That’s why
freedom of opinion is so important in a
market economy, as well as in a
democracy….Where is academic freedom
to be found if everything first has to be
measured against the Corporate Communication gold standard?’
A letter signed by five Wageningen
professors focuses on the quality of
Resource. ‘A recent readers’ survey
indicates clearly that the readers are
satisfied with Resource. One point made
was that the press freedom needed
further strengthening. The Wageningen
community values an independent view of
the developments within and outside
Wageningen UR. This is also how science
is conducted: facts are critically examined
and tested.’ The professors add that they
were surprised at the result of the tender

procedure and are worried. They express
doubt about the ability of a publisher
whose experience lies in the field of
‘glossy PR magazines for the car industry,
real estate and banks’ to produce a
critical and independent newspaper for
an academic institution.
A reaction from the Wageningen research
institutes, often criticised as being only
market-oriented themselves, comes from
Theo Vogelzang, a researcher at LEI. ‘I
have the feeling that I work for an
institution where the top management
level bases this kind of important
decision purely on form and its own
interests and not on content, i.e. the
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interests of the organisation. That is
unworthy of a university.’
The student contributions are in English:
a letter from Wilma Smilde, chairwoman
of the WSO and a poem from PSF. Smilde
points to the future: ‘There are a lot of
aspects in the tender that made us
wonder what Resource will look like in a
few years: only once a fortnight, less
student opinion, no critical attitude,
maybe a lot of promotion for the
University.’ / SvO
The contributions are printed in full on
pages 14 and 15, and on the Resource
website.

Get your favorite potato recipe from
your own country in the spotlight at
the Food 4 you festival
And win a dinner for you and 19 friends in the
restaurant Au Bord du Port and an overnight
stay for two persons in Hotel de Nieuwe Wereld
in Wageningen!

Check: www.food4you.nl and send in your recipe!
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De gehele historische collectie van de
bibliotheek van de door brand verwoeste
Delftse faculteit Bouwkunde is
veiliggesteld. Alle boeken, prenten,
kaarten en schetsen zijn ongeschonden
uit de puinhopen van het
faculteitsgebouw gehaald. Het
universiteitsblad Delta plaatste
afgelopen week afbeeldingen van een
opmerkelijke gered boek: een
achttiende-eeuws werk over het
bestrijden van branden.

Het mag met recht een Jip-en-Jannekeleerstoel genoemd worden. De Utrechtste
kunsthistorica die afgelopen week in
Amsterdam werd benoemd tot bijzonder
hoogleraar Illustratie is niet alleen de
eerste hoogleraar in dit vakgebied, maar
wordt ook nog eens betaald door de Fiep
Westendorp Foundation. Westendorp – de
illustratrice van de kinderboekenreeks Jip
en Janneke van Annie M.G. Schmidt – wilde
‘dat het vak van illustrator serieus
genomen zou worden’.

BASTIAAN
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De lente is begonnen. Maart roerde zijn
staart, april deed wat hij wou, maar de r is
uit de maand en, verdomd als het niet
waar is, we kunnen collectief onze jasjes
thuislaten. Het is echt mooi weer in Nederland, de boeren werken op het land,
de sloten worden groen en de uiterwaarden hebben hun maagdelijke koeienvlaaischoonheid allang weer verloren door toedoen van barbecueënde studenten.
Zelf heb ik normaal niet zoveel op met
zonnig weer. Waar andere mensen zich
verheerlijkt in het gras laten zakken, zie ik
slechts dat datzelfde gras alweer aan het
verdorren is. Daar komt bij dat ik me nu
weer iedere dag moet gaan douchen, en
dat mijn aversie tegen deo langzaam
moet wijken, wil ik nog enig sociaal contact aanhouden.
Desalniettemin kan ik niet ontkennen dat
ik dit jaar ook de lentekriebels te pakken
heb. Ineens ben ik weer wakker. Ik kijk,
voel, ruik en luister, en overal nemen mijn
zintuigen kleine wondertjes waar. Blote
vrouwenbenen, bloeiende bomen, de
wind op mijn kop en de wind in de blaren.
Daarnaast ben ik ineens bezeten door
een overweldigende positieve energie:
mijn hopeloze afstudeervak lijkt ineens
niet zo hopeloos meer, opstaan wordt een
feest, en ik heb nota bene zin om hele
einden te gaan hardlopen.
Waar komt dat toch vandaan? De langere
dagen? Niet voor niets wordt er in het
noorden van Noorwegen en Zweden relatief vaak zelfmoord gepleegd. Maar als ik
er goed over nadenk, heeft het meer met
hormonen te maken. Veel zon betekent
veel voedsel. Het is biologisch gezien dus
een goeie tijd om je voort te planten. En
volgens mij ben ik niet de enige die daar
last van heeft. Want misschien is iedereen echt heel hard bezig om egaal bruin
te worden, maar als je het mij vraag is
men er meer in geïnteresseerd de andere
sekse te laten zien wat ze in huis hebben.
En als je daarmee bezig bent, blijft er niet
echt veel ruimte om over kleine narigheidjes als een falend AV na te denken. Het is
zaak goed om je heen te kijken en te spieden naar een geschikte moeder voor je
toekomstige kroost… Biologisch gezien
dan. / Bastiaan Molleman
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WATERJUFFERS/ Ze stond in de brandnetels om ze op de foto te krijgen, deze parende waterjuffers. Maar Marieke
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Veldkamp, masterstudent Biologie, waagde het erop en had meteen een goed gevoel over het resultaat. ‘Waterjuffers zijn
beweeglijk en houden er niet van als je dicht in hun buurt komt. Maar gelukkig bleven ze lang genoeg zitten om een paar foto’s te
kunnen maken.’ Marieke trof het paartje in natuurgebied de Blauwe kamer tussen Rhenen en Wageningen. De fotoclub van
studievereniging Biologica, Fotosynthese, organiseerde er zondag 1 juni een workshop over technische zaken als sluitertijd en
scherptediepte. Marieke: ‘Het leuke was dat we met de theorie direct aan de slag konden.’ / YdH, foto Marieke Veldkamp

‘UNIVERSITEIT MOET NIET
GROEIEN OM HET GROEIEN’
Er moet meer uitwisseling komen onder
Nederlandse studenten. Dat zeiden
bezoekers van een debat van de
studentenraad en studentenbond WSO
donderdag 19 mei. Ze plaatsten ook
vraagtekens bij de ambitie van
Wagenningen Universiteit om het aantal
studenten te verdubbelen. ‘Groei maar
zonder dat we onze unieke Wageningse
karakteristieken verliezen.’
Op het debat waren onder anderen rector
Martin Kropff en voorzitter Sybolt Noorda
van de Vereniging van Universiteiten
(VSNU) aanwezig. Ze discussieerden met
studenten over onderwerpen als internationalisatie, ondernemerschap en de effecten van de voorspoedige groei van Wageningen Universiteit.
Het debat was onderdeel van de Week
van de Wageningse student die de studentenraad en de WSO hadden georganiseerd om studenten dichter bij elkaar te
brengen en hun organisaties beter op de
kaart te zetten. Er zijn dit jaar bij gebrek
aan kandidaten geen verkiezingen voor
de studentenraad en de WSO heeft moei-

te om bestuursleden te vinden (zie ook
pagina 8 en 9).
Naast inhoudelijke debatten was er ruimte voor cultuur. Op vrijdag 23 mei was er
een internationale keuken op SSR-W. Sijing Liu, bestuurslid van de WSO: ‘Er waren ruim honderd studenten. Acht nationaliteiten hebben een heerlijke maaltijd
verzorgd. Na afloop van het eten hebben
we nog lekker doorgepraat over de verschillende keukens die Wageningen rijk is
en was er een culturele quiz.’
De week van de Wageningse student wordt
mogelijk een jaarlijks fenomeen. /ABa

Ideeën of
suggesties voor
Resource?
Mail korne.versluis@cereales.nl

CHINESE BEURS
VOOR VHL’ERS
Studenten Development Studies aan Van
Hall Larenstein Wageningen kunnen in
China verder met een master. De China
Agricultural University (CAU) in Beijing
heeft twee beurzen beschikbaar gesteld.
‘De CAU wil internationale instroom in hun
master in ontwikkelingsstudies. Ook studenten uit Afrika en Azië kunnen een beurs
krijgen’, vertelt Jan Hoekstra, docent Chain
Empowerment en Regional Development.
Het gaat om een driejarige masterstudie
‘Humanities en Development’ aan de CAU,
die in september begint. De beurs dekt eigenlijk alles behalve het ticket: collegegeld,
studiegerelateerde activiteiten, kost en inwoning en ongeveer honderd euro zakgeld
per maand. Tot nu toe heeft alleen Matthijs
Terlunen zich aangemeld.
Hoekstra schat Matthijs’ kansen hoog in.
Als de beurs doorgaat, gaat voor Matthijs
een droom in vervulling. ‘Ik ben al een paar
maanden op stage geweest in China, en
heb cursussen Mandarijn gevolgd.’
Van Hall Larenstein werkt al zes jaar samen met de CAU in het 2+2 programma,
waarbij Chinese studenten de laatste twee
jaar van hun bachelor bij de hogeschool in
Velp of Wageningen doorlopen. / ABr
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Een objectief blad maken valt niet mee.
Het dwingt ons om ook te melden dat
Molblog.nl het opneemt voor Hemels
Publishers. ‘Aan hun professionaliteit
hoeft niet getwijfeld te worden. Zij slagen
er in om voor elke specifieke
opdrachtgever een competent team
samen te stellen, dat weet hoe ze met de
vraag van een opdrachtgever om moet
gaan.’ ‘De arrogantie’ van Cereales om
niet met nieuwe vormvoorstellen te
komen ‘is nu blijkbaar afgestraft’.

We hadden het nieuws van de gunning
van ‘onze bladen’ aan een concurrent
nog nauwelijks verwerkt, toen we op de
website van Wageningen UR op de
volgende foutmelding stuitten: ‘server
error in ‘/wever.internet’ application –
the resource cannot be found. (...) The
resource you are looking for (or one of its
dependencies) could have been
removed, had its name changed, or is
temporarily unavailable’. Voer voor
complotdenkers.

VUURZUIL MAG VOOR CERES
Het Vrijheidsvuur mag van de
Wageningse studentenvereniging Ceres
op hun stukje stoep komen. Maar de
studentenvereniging wil voor een
definitief jawoord nog antwoord op
enkele praktische vragen.
De ledenvergadering ging 29 mei onder
voorbehoud akkoord met het verzoek van
de gemeente Wageningen om de koperen
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zuil van kunstenaar Hanshan Roebers op
een stukje grond van de studentenvereniging neer te mogen zetten. De studenten
willen eerst een concreet uitgewerkt voorstel zien, met zaken als wie verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud en de
voorwaarden voor het grondgebruik. Het
college van burgemeester en wethouders
heeft toegezegd over vier weken meer
duidelijkheid te geven. / YdH

Het is letterlijk opzienbarend, het Australische vissenfossiel van 380 miljoen jaar
oud dat aantoont dat oervissen al levende
baby’s konden baren. Een animatie van
Museum Victoria toont een Materpiscis
– letterlijk ‘moedervis’ – waar een jonkie
met navelstreng uitfloept. Dankzij het
fossiel is de datering van levend baren in
een klap bijna verdubbeld. Voor de
macho’s onder u: de oervis levert tevens
het bewijs dat deze dieren aan seks met
penetratie deden.

HET ECHTE
WERK

STOEIEN MET DE SCHIJF
Veel overspelen. Dat is de tactiek als je
nog niet zo goed kunt frisbeeën. Zes
teams van studenten en promovendi
waagden zich donderdag aan partijtjes
ultimate frisbee op het open toernooi van
studentenfrisbeevereniging WAF. Bij
ideale omstandigheden, want op de
voetbalvelden op de Bongerd stond geen
zuchtje wind.
Eerst mochten de deelnemers wat stoeien met de schijf, en ze kregen uitleg over
hoe je scoort, namelijk door de schijf te
vangen in het vak aan de achterlijn. Daarna speelden de teams van vrienden, studiegenoten en leerstoelgroepen tot laat in

de avond partijtjes. Winnaar The Jan and
Only kreeg frisbees. De spirit, de prijs – ‘te
veel snoep’ – voor het leukste en sportiefste team, was voor Apple.
Dinsdag 10 juni heeft de frisbeeclub de
laatste open training voor de zomer. De
WAF-leden kijken in ieder geval uit naar
de beloofde discgolfbaan tussen Atlas en
Forum. De aanleg van het parcours met
korven om je frisbee in te mikken is echter al een paar maanden vertraagd doordat er eerst duidelijkheid moet zijn over
de maatregelen tegen wateroverlast op
het campusterrein. Hoor je straks tijdens
je lunchwandeling ineens ‘heads!’, buk
dan even. / YdH
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BIJGELOOF IN VIETNAM

te

Skypen, e-mailen, msn’en. Met de
vrienden die ze maakte tijdens haar vier
maanden durende afstudeeronderzoek
in Noord-Vietnam heeft Lisa Schepers
nog veel contact. Ze hoopt haar studie
Rural Development & Innovation aan Van
Hall Larenstein Wageningen in augustus
af te ronden.

an

‘Ik deed een onderzoek naar de arbeidsmarkt in de bosbouwsector in een noordoostelijke provincie in Noord-Vietnam. Van
Hall Larenstein werkt daar samen met het
ministerie van landbouw en plattelandsontwikkeling om het technische beroepsonderwijs, een soort mbo, te verbeteren.
Ik ben nu bezig met de aanbevelingen
voor die school.
Voor het onderzoek werkte ik veel samen
met Ngoc, dat spreek je uit met een neusklank als Nob. Ze moest altijd lachen als
ik haar naam zei, maar ja, zij kon mijn
achternaam ook niet uitspreken. Ngoc
was mijn vertaalster. Ze is 23 en docente
op een universiteit elders in het land, dat
kan daar.
We woonden vier maanden samen in een
huisje met twee kamers en een badkamer. Dat ging heel goed. Zij was echt mijn
beste vriendin daar. We trokken ook veel
op met Dung die bij die mbo-school werkt.
We lunchten altijd met z’n drieën en ’s
avonds kookten we bij hem thuis avondeten. En we gingen wel eens op pad, kaarten, karaoke, biertje drinken. Er wordt
veel gekaart daar, een Vietnamees spel
dat ik snel leerde. Ik won vaak. We speelden voor kleine bedragen, maar de win-
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Studentenfrisbeevereniging WAF hield donderdag een open toernooi. / foto GA

naar moest de volgende ochtend het ontbijt betalen.
In het weekend ging ik soms naar Hanoi,
tachtig kilometer verderop. Daar raakte ik
bevriend met een paar Vietnamezen en
Australiërs die ik leerde kennen tijdens
het uitgaan. Officieel ging alles om twaalf
uur dicht, maar je moest de goede plekken weten. Als de politie al langs was geweest, mocht iedereen na een half uur
weer naar binnen.
In het dorp waar ik zat, was ik de enige
blanke. Toeristen zijn ze niet gewend. Ik
heb rood haar en ben heel wit. Dat vonden ze een beetje eng. Mensen op straat
staren je zonder enige gêne aan, heel
nieuwsgierig. De Vietnamese cultuur is
heel sterk en kent veel bijgeloof. Als er
een gekko op je kamer schreeuwt, betekent dat bijvoorbeeld dat je eenzaam
bent. Voor alles is er een verhaal en een
verklaring.
Ik was bij de bruiloft van Ngoc’s broer, dat
gaat er ook traditioneel aan toe. ’s Ochtends komt de bruidegom de bruid ‘ontvoeren’ en is er een officieel feest bij hem
thuis. Vervolgens is er een groot feest met
een lunch voor alle familie, vrienden en
bekenden en dan is het afgelopen.
Sinds april ben ik terug, maar met Ngoc
en Dung heb ik nog steeds contact, vooral
via mail, skype en msn. Voor Dung is het
moeilijk, omdat hij als enige in dat afgelegen dorp is achtergebleven. Ik heb met de
webcam mijn huis en katten laten zien.
Eén kat vonden ze helemaal geweldig, zo
groot en dik. Er zijn veel katten daar, maar
die zijn klein.’ / Alexandra Branderhorst
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Scholieren van het Leidse Da Vinci
College hebben een broodsmeermachine
ontwikkeld. De werking is simpel: ‘Je zegt
wat je op je boterhammen wil, het
computersysteem verwerkt het. De
machine duwt een boterham op de
smeerplaat, het beleg komt op de
boterham en het mes smeert het uit. (…)
Door deze uitvinding heb je meer tijd en
hoeven je ouders niet eerder op te staan’.
Aldus de terechte finalisten van de Willy
Wortel Wedstrijd.

PRIKBORD

VEETELERSWEEKEND
Wageningse Veetelers trokken afgelopen weekend naar Nijmegen. De
studievereniging voor dierwetenschappers was op Waanzinnige
WOUDLOPERS Weekend ofwel ‘Wauw! Ons Uniek Donders Ludiek
Onwijs Prima Echt Retegaaf Studie Weekend’. Vrijdagavond begon
rustig met vier oud-Veetelers die vertelden over hun werk. ‘Daarna was
er nachtelijke padvinderij in de bossen rond Nijmegen’, mailt Linda
Baarslag van de Weekendcie. ‘Zaterdag speelden we een preOlympische achtkamp, met spelen als Oma Ducks Eierrace, Trek-jekwikkwekkwakje en Gijs Gans’ Gruwelijke Wiebelschans. En daarna
een barbecue met vanzelfsprekend veel vlees. ’s Avonds ondervond
het centrum van Nijmegen een grondige inspectie, waarbij elk gebouw
met de aanduiding van een biermerk is bezocht.’

WERKENDWAD HOUDT
ONDERZOEK UIT DE LA
Een rapport maken dat niet onder in een
la belandt. Deze studentendroom komt
uit bij de Leeuwarder opleiding Kust- en
zeemanagement. De onderzoeksrapporten en projectopdrachten van studenten
zijn vanaf nu makkelijk terug te vinden op
de website WerkendWad.nl.
De site maakt zo de door studenten verzamelde informatie makkelijk toegankelijk
voor het werkveld. Volgens de maaksters
Dorine Miedema en Kim Zuidema moet
WerkendWad uitgroeien tot ‘een virtueel
kenniseiland waar student en praktijk elkaar ontmoeten’.
Ze hebben WerkendWad niet bedacht,
vertellen de derdejaars Kust- en zeemanagement. Drie voorgangers hebben tijdens hun stages al gewerkt aan de ontwikkeling ervan. ‘Wij hebben de site een
boost gegeven en het vervolgbeheer geregeld’, vertelt Kim. ‘Ons vakgebied is zo
breed en de onderwerpen zijn zo divers
dat we met WerkendWad het werkveld in-
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zicht willen geven in wat hier gebeurt. Omgekeerd kunnen bedrijven en instellingen
aangeven op wat voor kennis zij zitten te
wachten. Zo hebben we een rubriek vraag
en aanbod bedacht om studenten en partijen van buiten bij elkaar te brengen.’ VHL
Leeuwarden ondersteunt hun visie en betaalt een student om de website in de
lucht te houden.
Maar WerkendWad is geen exclusief visitekaartje van VHL, legt Dorine uit. Zij hebben al contact gelegd met Hogeschool
Zeeland en de water- en klimaatgerelateerde opleidingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. ‘Er moet een continue stroom van informatie zijn, zodat niemand om de site heen kan.’
Voor studenten kan WerkendWad een
extra prikkeling zijn, denken Dorine en
Kim. Onderzoeksbijdragen moeten namelijk wel niveau hebben. In het klimaat- en
zeegeweld gaat dus ook de zesjescultuur
ten onder. / Wim Bras

Dierenfysiotherapeuten hebben de
Vakgroep Hydrotherapie Hond opgericht die
kreupele viervoeters weer wil leren lopen
door ze in een aquatrainer – een waterbak
met loopband – te zetten. Op zijn website
waarschuwt de vakgroep voor kwakzalvers,
want hydrotherapie is méér dan een hond
laten lopen in een waterbak, het is
‘onderdeel van een fysiotherapeutisch
behandelplan’. Gewoon je hond
onderdompelen in je aquarium of uitlaten
in een plas helpt dus niet. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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