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Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail albert.sikkema@cereales.nl;
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DOLENDE RIDDER
‘Hoogleraren zeuren over Resource’, zegt
Viola Peulen, Wagenings communicatiehoofd. ‘De WSO zeurt over Resource. De
Tweede Kamer zeurt over Resource. De
pers zeurt over Resource. Niemand, helemaal niemand komt voor ons op. Behalve
dan die ene dappere man op de brievenpagina van Resource.’ Dromerig staart
het hoofd communicatie in de verte.
Simon Vink, de woordvoerder van het Bestuur, veert op.
‘Hij zegt dat het journaille van Resource
het aan zichzelf te wijten heeft dat ze Wageningen worden uitgejaagd’, vervolgt
Peulen. ‘En het is nog een oud-hoofdredacteur van die club ook.’
Vink tuit zijn lippen. ‘Maar ik heb helemaal geen brief naar Resource gestuurd’,
zegt hij peinzend. ‘Ook niet onder een valse naam.’
‘Boon heet hij’, zwijmelt Peulen. ‘Arno
Boon.’
‘O jee’, zegt Vink.
‘Ongelooflijk dat er zulke mannen bestaan’, zegt Peulen. Liefkozend laat het
communicatiehoofd haar vinger glijden
over het bladpapier van Resource. ‘Waarom heb je me nooit over Arno verteld?’
Vink grijpt naar zijn hoofd. ‘Omdat ik niet
wist waar ik moest beginnen, Viool.’
‘Een dolende prins op een wit paard’,
zucht Peulen.
‘Met groen haar’, zegt Vink. ‘Toen hij nog
een kraker was.’
‘Mannen met groen haar zijn doorgaans
zeer charmant’, zegt Peulen. ‘Wat weet je
van hem?’
‘De uitgever heeft Prins Boon als hoofdredacteur weggestuurd vanwege zijn onorthodoxe manier van bezuinigen’, begint
Vink.
‘Verwarming een tandje lager, paperclips
op de bon, geen kerstpakket?’, informeert
Peulen. ‘Geen goede reden om Prins
Boon te ontslaan.’
‘Prins Boon besloot de krant een paar weken niet uit te brengen’, zegt Vink. ‘Sommige medewerkers moesten een nier verkopen om de winter te overleven.’
‘Prins Boon nam geen halve maatregelen’, zegt Peulen.
‘Prins Boon paarde een bewonderenswaardige daadkracht aan een weergaloos
gebrek aan inzicht in de wondere wereld
van het boekhouden’, beaamt Vink. ‘Voordat hij vertrok vroeg hij aan Koning Veerman nog om een verdrievoudiging van de
subsidie. En dat terwijl zijn vrolijke weekblad eigenlijk winst maakte.’
‘Wat een lef’, zegt Peulen bewonderend. /
Willem Koert
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Staatssecretaris Tineke Huizinga van
Verkeer en Waterstaat opperde het idee
om de kust te versterken door zand in
zee te storten. Het zand zou via stroming
op de kust terechtkomen en die daardoor
op den duur verstevigen. Het Algemeen
Dagblad vroeg drs. Cor Smit van de
Texelse vestiging van Wageningen
IMARES om zijn oordeel.
De vraag die Smit kreeg voorgelegd was
vooral gericht op de waarde van de kust
voor vogels. Zijdelings kwam de zandmotor aanbod, die Huizinga voorstaat. Het
antwoord van Smit: de vogels in de Waddenzee zijn behoorlijk goed beschermd,
maar aan de Noordzeekust zou nog wel
iets kunnen verbeteren.
‘We kwamen ook op zandsuppletie aan
de kust. Ik heb verteld dat het voor de vogels niet zo goed is om ineens een grote
hoeveelheid zand op de kust te brengen.
Want daardoor worden schelpdieren onbereikbaar voor de kustvogels, omdat ze
bedekt zijn met een dikke laag zand. En
de schelpdieren gaan dood. Het is beter
als het zand geleidelijk op de kust komt,
het liefst op een natuurlijke manier. Wat
dat betreft is het idee van staatssecretaris Huizinga wel goed. Je probeert de kustverdediging te verbeteren en je laat vooral
de natuur het werk doen. Als het zand geleidelijk op de kust komt hebben schelpdieren de kans zich omhoog te werken en
blijft dus het voedsel voor de vogels aanwezig. De natuur kan zich dan aanpassen
aan de verandering.’
Of het Algemeen Dagblad de kennis van
Smit netjes heeft afgedrukt, heeft Smit
niet kunnen controleren. ‘Ik heb geen
abonnement op het AD.’ Maar gezien het
concept dat de journalist hem had voorgelegd, kon hij er zich geen buil aan vallen. ‘Dat was redelijk oppervlakkig.’/ Jan
Braakman

Omslagfoto Stefan Boness, Panos Pictures
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LANDGOED LARENSTEIN RIJK
AAN ZELDZAME SOORTEN
Landgoed Larenstein in Velp herbergt
vele tientallen soorten planten en dieren
die zeldzaam en beschermd zijn. Dat
blijkt uit de voorlopige resultaten van een
quickscan door adviesbureau SAB, die
wordt uitgevoerd om het terrein in
ontwikkeling te kunnen brengen volgens
het door de gemeente Rheden
goedgekeurde masterplan.
‘Hier staat spits havikskruid, een zeer bedreigde soort die op hooguit twintig plekken in Nederland groeit’, vertelt medewerker onderwijstuin André Hertog. Hij wijst
op een onopvallend geel bloempje bij de
vijver. Vorige week heeft Hertog alle plantensoorten op het landgoed in kaart gebracht op verzoek van adviesbureau SAB,
dat de quickscan uitvoert. Dat leverde
765 wilde planten op, de helft van de
Nederlandse flora, aldus Hertog. Daarvan
komen er volgens hem ongeveer honderd
voor op de Rode Lijst van bedreigde soorten, en enkele tientallen genieten bescherming van de Flora- en faunawetgeving. Ook leven er de beschermde vos,
vleermuis, eekhoorn, steenmarter, ringslang en wijngaardslak.
‘Het landgoed is enorm soortenrijk. Het

ligt op de overgang tussen de Veluwe en
het rivierengebied. Die variatie vind je hier
terug, er zijn allerlei verschillende milieutypes op dit relatief kleine stukje grond’,
zegt Hertog. Hij loopt langs de trilgraszegge, die op maximaal tien plaatsen in Nederland voorkomt en een pas ontdekt
korstmos met vier vindplaatsen.
Op de natte hooilandjes die tegen de A12
aan liggen, groeien meer dan veertig soorten grassen, vertelt Hertog. In het masterplan staan hier kantoren en een toegangsweg gepland. Tegelijkertijd moeten
de hooilandjes zoveel mogelijk behouden
blijven. Hertog ziet niet hoe dat kan. ‘Om
hier te kunnen bouwen moet er ontwaterd
worden. Dan raak je de vegetatie vanzelf
ook kwijt’, legt hij uit.
Renee Koning van adviesbureau SAB verwacht de resultaten van de quickscan
eind juni. Bij aanwezigheid van beschermde soorten volgt nader onderzoek. Bij
bouwplannen moet er voor bedreigde
soorten een ontheffing worden aangevraagd. / ABr

Over de oorzaken en de ernst van de hoge
voedselprijzen is momenteel veel discussie. De vraag is vooral hoe groot de invloed van de groeiende vraag naar biobrandstoffen is. Die brandstoffen worden
gemaakt van granen en oliezaden die ook
als voedsel kunnen dienen. De LEI-onderzoekers halen in hun rapport verschillen-

de studies aan. Volgens de OECD stijgt de
komende tien jaar bijvoorbeeld de prijs
van maïs – als de vraag naar biobrandstoffen dan verdubbeld is – met 13 procent extra. De International Food Policy
Research Institute (IFPRI) schat het effect
hoger in. Volgens het instituut is 39 procent van de huidige hogere maisprijs te
wijten aan de grotere vraag naar biobrandstoffen.
Dr. Hans van Meijl van het LEI denkt dat
de cijfers van het IFPRI aan de hoge kant
zijn. ‘De biobrandstoffen hebben invloed,
maar we moeten die invloed niet overdrijven. De droogte en de dollarkoers zijn
even belangrijke factoren. En omdat het
allemaal tegelijk plaatsvindt, zijn ze moeilijk uit elkaar te halen.’
Het beste medicijn tegen hoge voedselprijzen zijn hoge voedselprijzen, stellen de

onderzoekers. De ‘onzichtbare hand van
Adam Smith’ zal er voor zorgen dat de
markt zichzelf corrigeert: boeren gaan
meer produceren door de hogere prijzen,
waardoor het aanbod groeit en de prijzen
weer zakken. Toch pleiten de onderzoekers wel voor meer geld voor noodhulp,
en voor het aanleggen van grotere voedselvoorraden, waardoor de prijzen van
voedsel niet meer zo sterk zullen fluctueren. Ook doen ze de aanbeveling om te investeren in de landbouw en landbouwonderzoek in ontwikkelingslanden.
De studie die het LEI deed in opdracht van
LNV, diende als achtergrondrapport voor
de FAO-voedseltop van vorige week. / JT
Zie ook de rubriek M.I. op pagina 14

OPEN DAG VHL VELP TREKT MINDER BEZOEKERS
De bezoekersaantallen vielen tegen bij
de open dag van Van Hall Larenstein op
donderdagavond 5 juni. In Velp werden
154 bezoekers geteld, tegen 280 vorig
jaar op zaterdag. In Wageningen en
Leeuwarden lagen de bezoekersaantallen bijna gelijk met vorig jaar.
De daling in Velp is volgens de organisatoren te wijten aan de busstakingen en het
tijdstip. Velp heeft veel deeltijdopleidingen en belangstellenden daarvoor bezoeken een open dag eerder in het weekend.
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De beschermde rietorchis
groeit rijkelijk op landgoed
Larenstein. / foto JB

‘DROOGTE BEÏNVLOEDT VOEDSELPRIJS OOK’
De combinatie van kleine voedselvoorraden, kleinere oogsten door
droogte, een hoge olieprijs en een
grotere vraag naar granen en oliezaden
voor biobrandstoffen verklaren voor een
belangrijk deel de hoogte van de huidige
voedselprijzen, stellen economen van het
LEI. Het korte rapport waarin ze dat
stellen werd op 4 juni door landbouwminister Gerda Verburg gepresenteerd bij
de voedseltop van de FAO.
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N

De meeste bezoekers trok de hogeschool
in Leeuwarden, ongeveer 215. Twintig
minder dan vorig jaar, maar toen werd de
open dag vrijdag overdag gehouden, dus
zijn de cijfers lastig te vergelijken. In Wageningen zijn 21 potentiële studenten geteld. Vorig jaar kwamen er 85 bezoekers,
maar dat was inclusief familie en aanhang en de Duitse bezoekers. Dit jaar
hadden dertig Duitse geïnteresseerden
een aparte Infotag op zaterdag 7 juni.
De open dag in juni is kleinschalig en
vooral gericht op eindexamenkandidaten

die hun keuze nog niet hebben gemaakt.
De bezoekers ‘shoppen’ bij de verschillende majors. ‘Ze waren inhoudelijk zeer
geïnteresseerd. We verwachten dan ook
behoorlijk wat inschrijvingen’, vertelt
Wietske Drent van Marketing en communicatie in Leeuwarden.
De last minute open dag wordt volgend
jaar ook op zaterdag georganiseerd om de
deeltijdmarkt in met name Velp beter te
bedienen. / ABr

ANDERE OPZET
VOOR STIMULERING
KENNISBEDRIJFJES
De raad van bestuur laat onderzoeken of
Wageningen Business Generator (WBG)
een andere opzet moet krijgen, waarbij
de kennisvalorisatie – het tot waarde
brengen van kennis – dichter bij de
onderzoekers plaatsvindt.
WBG begeleidt startende bedrijfjes van
onderzoekers en beheert de patenten van
Wageningen UR. Sinds de oprichting,
drieënhalf jaar geleden, ontmoet WBG
weerstand bij de kenniseenheden. Die
vinden dat de kennisvalorisatie dichter bij
de onderzoekers moet plaatsvinden, zegt
woordvoerder Simon Vink van de raad van
bestuur. Daarnaast vraagt de raad van
bestuur zich af of Wageningen UR nog risicovolle investeringen moet doen in startende bedrijfjes, zoals WBG nu doet.
Een werkgroep, met daarin de kenniseenheiddirecteuren Raoul Bino en Ruud Huirne, gaat de komende maanden een nieuwe opzet bedenken. ‘We gaan terug naar
de tekentafel’, zegt Vink. Er blijft mogelijk
wel expertise op centraal niveau nodig.
‘Een jurist die de patentwetgeving goed
kent kan wellicht beter voor alle kenniseenheden werken’, aldus Vink.
De werkgroep moet begin september rapporteren. WBG-directeur Wim Jongen onthoudt zich van commentaar. / AS
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Er leven vossen,
vleermuizen,
steenmarters en
ringslangen op
landgoed
Larenstein

LANDSCHAPSOPLEIDING VHL IS
NIET INTERNATIONAAL GENOEG
De Nederlandse opleidingen voor tuin- en
landschapsarchitecten zouden meer
internationaal georiënteerd moeten zijn
en beter gebruik moeten maken van de
ervaringen van ontwerpers in de praktijk.
Dat bleek tijdens het evenement
Emeriposium, op vrijdag 6 juni bij Van
Hall Larenstein in Velp. ‘De Nederlandse
landschapsarchitectuur is compleet
gescript voor het deltalandschap.’
Een groot publiek van docenten, studenten en mensen uit het vakgebied is toegestroomd en luistert in de schaduw van de
bomen op landgoed Larenstein naar de
vier bekende ontwerpers die hun visie geven op hun vak en hun wensen ten aanzien van de opleidingen. De middag is georganiseerd voor scheidend hogeschooldocent Michiel den Ruijter. Den Ruijter
blijft als emeritus verbonden aan de opleiding Tuin- en landschapsarchitectuur in
Velp.
Voor ‘plantenman’ Piet Oudehof, die in
een wereldniche opereert met zijn gelaagde ontwerpen van gecontroleerde wilder-

nis, was zijn opleiding vooral een hindernis die hij wel moest nemen om aan de
slag te kunnen blijven als zelfstandig
tuinarchitect, een titel die in zijn beginjaren vrij gevoerd mocht worden. ‘Laat
veel dingen zien in de opleiding’, luidt zijn
korte advies, zodat studenten kennismaken met de verschillende mogelijkheden.
Ook ‘rebel with a cause’ Eelco Hooftman,
die in Edinburgh woont en werkt, meent
weinig aan zijn opleiding te hebben gehad. Hooftman is bekend door zijn kunstzinnige en avantgardistische ontwerpen.
Hij leerde in Wageningen niets over het
ontwerp, vindt hij, maar vooral over de op
de Nederlandse situatie gerichte lagenbenadering. ‘De Nederlandse landschapsarchitectuur is compleet gescript voor het
deltalandschap’, stelde hij. ‘Daardoor is
de discipline niet internationaal genoeg
georiënteerd, want in Schotland en Engeland heb je heel andere kennis nodig.’
Hooftman pleit voor een aparte, internationaal georiënteerde Nederlandse school
voor tuin- en landschapsarchitecten, die

de concurrentie aankan met een instituut
als Harvard.
De kritische houding van Hooftman stond
in scherp contrast met de aanpak van de
‘Wageningse landschapsingenieur’ Rik de
Visser. ‘Ik heb de Wageningse opleiding
eigenlijk nooit meer losgelaten’, zei De
Visser. Volgens hem kan landschapsarchitectuur bijvoorbeeld een bijdrage leveren
aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatverandering.
Michael van Gessel, ‘de liefdevolle ontwerper’, creëert rust en ruimte in landschappen en zoekt de balans. Volgens
hem moet het onderwijs niet worden overschat. ‘De studie legt de basis.’ Van daaruit kun je veel richtingen uit, zoals ook
blijkt uit het werk van de vier totaal verschillende ontwerpers. De praktijkkennis
van de ontwerpers blijkt nauwelijks te
worden gebruikt binnen de onderwijsinstellingen. Dat zijn gesloten instituten,
vindt Van Gessel, die nog nooit is gevraagd om een les te geven of een lezing
te houden. / MW, ABr
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

Velp: mobiele
studenten
Afgelopen maandag was de eerste
VHL-bijeenkomst, in Velp. Reacties
die soms sporen met WU en soms
heel anders zijn.
Herkenbaar is dat voor de drie
opleidingen in Velp één brede
bachelor niet past. In hun discussie
speelt dit echter geen rol omdat de
studenteninstroom per opleiding
groot genoeg is.
Enthousiasme is er voor
blokroostering van de minors van
30 credits. Studenten, met name in
Tuin- en landschapsinrichting,
blijken die periode te benutten om
elders te studeren. Zij ervaren het
als een verrijking van de
mogelijkheden die je als student
hebt. Velp is trouwens niet uit op
het aantrekken van studenten van
elders voor hun minors. WU wel.
Een logisch verschil, maar ik had er
niet aan gedacht: WU hoopt met de
minors om MSc-studenten te
trekken maar voor VHL speelt dit
niet.
De VHL-locaties profileren zich met
‘Het mooie van een hoofdstad’,
‘Combineer de stad en Natuur’ en
‘Met zicht op de universiteit’. De
Velpse opleidingen passen best
goed op het profiel, maar
VHL-breed is er nog wel wat te
verdienen.
Is Velp helemaal content met
‘Towards Flexibility’? Nou nee, er
liggen wel wensen. Bijvoorbeeld
een geïntegreerd WUR-breed
beleid met betrekking tot MSc’s en
Professional Masters en minors in
relatie tot de doorstroom van
studenten. Vrij vertaald is dit een
vraag naar een strategische agenda
rondom twee onopgeloste
kwesties: Professional Masters en
doorstroomtrajecten.

PLANTENTOETS/ Twintig vwo’ers, finalisten van de Nationale Biologie Olympiade (NBO), werden deze week in
Wageningen getoetst op hun plantenkennis. ‘Wageningen is de ideale plaats om de kennis van planten bij te spijkeren, want in
het Nederlandse examenprogramma komen planten er bekaaid vanaf’, aldus NBO-coördinator Hans Morélis. Op
woensdagmiddag 11 juni zijn de vier winnaars bekendgemaakt die Nederland gaan vertegenwoordigen op de internationale
olympiade in Mumbai, India. Eén van hen, Jort Bosman uit Zwolle, komt in september weer terug want hij gaat in Wageningen
biologie studeren. Morélis is enthousiast over de stoomcursus die de finalisten hier volgden. ‘Een leerling zei spontaan dat ze
wilde dat ze op haar school ook zulke prettige docenten had.’ / GvM, foto GA

Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future
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‘Zulke emotionele
verhalen over
Resource, dat
past toch niet bij
wetenschappers?’

STUDENTEN DELEN PROTESTKRANTEN UIT
Duizend exemplaren van Rebel Resource
drukte de WSO. Net als studentenraadsfractie PSF is de studentenvakbond
bezorgd over de gevolgen van de recente
aanbesteding van Resource.
De studentenclubs menen dat het bestek,
waarin de voorwaarden staan waaronder
de nieuwe uitgever Hemels het weekblad
van Wageningen UR gaat maken, meer
ruimte biedt voor censuur door de raad
van bestuur. ‘Anderhalf jaar geleden heeft
de raad van bestuur ook al meer controle
op de inhoud van de krant proberen te
krijgen’, zegt Wilma Smilde van de WSO.
‘Toen hebben we een eerste Rebel Resource uitgebracht met onze bezwaren.
En nu probeert de raad van bestuur het
weer.’
Het tweede nummer van de protestkrant,
met bezwaren en reacties van studenten
en medewerkers, werd woensdagmiddag
11 juni uitgedeeld bij Forum en de Leeuwenborch. De lunchende studenten en
medewerkers namen Rebel Resource welwillend in ontvangst, maar reageerden
verder vrij lauw op het pamflet. ‘Ik weet
niet goed waar het over gaat’, aldus een
student, al leverde het wel een discussie
op met haar buurvrouw over Resource.
Donderdag 12 juni om half één was er
een stil protest bij het bestuurscentrum

HUMOR EN KRITIEK
Wat heeft de dames en heren van de
commisie bezield? De redactie van Resource gaf en geeft op uitstekende wijze
weer wat er speelt binnen alle lagen van
de WUR-wereld. Humoristisch, kritisch
en objectief. Humor, kritiek en objectiviteit verdwijnen uit Wageningen UR. Jammer.
David van der Schans, onderzoeker
PPO-agv, Lelystad

OPEN BRIEF
AAN DE REDACTIE VAN
RESOURCE

Raymond Bolding van de WSO deelt Rebel Resources uit in Forum. / foto GA
aan de Costerweg in Wageningen. Stil,
want de WSO deelde doekjes uit waarmee
deelnemers zichzelf de mond kunnen

snoeren. De WSO overhandigde de petitie
die op internet stond, aan bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. / YdH

DIJKHUIZEN: GEEN CENSUUR, RECHTSZAAK TEGEN
AANBESTEDING
OOK NIET BIJ HEMELS
Medewerkers en studenten hoeven volgens bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
niet bang te zijn voor censuur in
Resource. ‘Uit veel reacties blijkt dat er
angst is dat er iets anders gaat gebeuren
rondom de onafhankelijkheid. Dat is niet
zo. De aanbesteding zal niet leiden tot
een verdere inperking van de ruimte van
de redactie.’
Volgens Dijkhuizen laten de regels in het
bestek wellicht meer ruimte voor controle
van de raad van bestuur op de berichtgeving, maar is hij niet van plan daar gebruik van te maken. In een redactiestatuut moet vastgelegd worden dat de raad
van bestuur zich alleen wil bemoeien met
de timing van organisatorische berichten.
‘Ik wil het zelf naar buiten brengen als we
moeten reorganiseren. Mensen moeten
dat niet uit de krant lezen. Maar als het
besluit eenmaal is genomen staat het de
redactie vrij om desnoods in drie themanummers aan te tonen hoe dom wij zijn
geweest. Ik zou daar geen invloed op willen hebben. Omgaan met kritiek hoort bij
onze positie’, aldus de bestuursvoorzitter.
Dijkhuizen besprak de toekomst van Resource onder meer met de medezeggenschapsraden. Die hebben hem laten weten dat ze er geen vertrouwen in hebben
dat op basis van het bestek een journalis-

POST

tiek onafhankelijk blad gemaakt kan worden. De medezeggenschapsraden hebben in dat geval liever geen blad. Ook betwijfelen de raden of Hemels publishers,
de uitgeverij die Resource waarschijnlijk
in september gaat produceren, wel over
de capaciteiten beschikt om een weekblad te maken over onderwijs en onderzoek.
‘Ik heb in die vergadering gevraagd wie de
moeite heeft genomen om contact op te
nemen met Hemels om te horen wat ze
willen en kunnen’, zegt Dijkhuizen. ‘Niemand stak zijn vinger op. Dat vind ik niet
passen bij een wetenschappelijke instelling. Ook als ik naar de reacties kijk denk
ik wel eens, kijk nou, zo veel titels voor die
naam, en dan zo’n emotioneel verhaal.
Dat past toch niet bij een wetenschapper.’
In het bestek staan ook verschillende
doelstellingen voor Resource die in strijd
lijken met het uitgangspunt van een journalistiek medium. Zo moet het blad onder
andere ‘bijdragen aan de realisatie van de
strategische doelen van Wageningen’. Volgens Dijkhuizen wordt daarmee niet bedoeld dat het blad in de toekomst alleen
maar lovende stukjes mag plaatsen over
zijn plannen. ‘Je kan de strategie ook ondersteunen door hem kritisch ter discussie te stellen. Daar worden de plannen als
het goed is alleen maar beter van.’ / KV

De stichting Cereales, de huidige uitgever
van dit blad, vecht de aanbestedingsprocedure van Resource en Wageningen Update
aan bij de rechter. Cereales vindt dat de procedure niet transparant is geweest. De
rechtszaak dient op 20 juni voor de rechtbank in Arnhem. / KV

PETITIE: VEEL
ONDERTEKENAARS
Een petitie van studentenorganisatie WSO
was woensdag meer dan 1100 maal ondertekend. De petitie vraagt de raad van bestuur om de aanbestedingsprocedure opnieuw te starten. De studenten bieden de
petitie donderdag 12 juni tijdens een stil
protest in het bestuurscentrum aan aan de
raad van bestuur. / KV

KAMERVRAGEN SP
OVER RESOURCE
SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft
Kamervragen gesteld over Resource. Hij wil
onder andere van onderwijsminister Plasterk weten of de aanbesteding van Resource
niet te ontlopen was, en of andere redacties
van universiteitsbladen zich ook zorgen
moeten maken. Van Dijk vraagt Plasterk zich
in te spannen voor het (voort)bestaan van
onafhankelijke universiteitsbladen. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen
te beantwoorden. / KV

Natuurlijk is de ‘move’ en de ‘greep naar
de macht’ van ‘Aalt’ verbijsterend. Natuurlijk is het onthutsend als bij een bieding de gunning niet naar de zittende
macht gaat. Natuurlijk is het schokkend
als gaande de rit de procedure gewijzigd
wordt - als ik de geruchten mag geloven.
Neemt niet weg dat bij een bieding altijd
subjectieve elementen spelen en nogal
eens de doorslag geven. Ik zou zeggen:
welkom in het land der aanbestedingen.
In alle reacties en adhesiebetuigingen
wordt naar mijn smaak één aspect over
het hoofd gezien. De redactie van Resource – en daarmee Cereales Uitgeverij
als geheel – heeft de afgelopen jaren
steeds enorm de nadruk gelegd op de
journalistieke waarden terwijl Resource
en al haar voorgangers altijd al ‘vrijheid
in gebondenheid’ kenden. Naar mijn
overtuiging heeft de redactie het aan
zichzelf te danken dat de koers gelopen
is en wordt nu strategisch opnieuw zo gehandeld dat ‘boeman’ Aalt aan het langste eind trekt.
Ik kan mij als oud-insider niet aan de indruk onttrekken dat met name hoofdredacteur Korné Versluis en oud-gediende
Albert Sikkema hun hand overspeeld
hebben. Op een gegeven moment is je
houdbaarheidsdatum voorbij en moet je
verder. Zeker als Cereales zo’n beetje je
eerste en enige werkgever is geweest.
Die beperkte werkervaring is steeds terug te zien geweest in met name de artikelen en berichtgeving over reorganisaties en saneringen. Daarin klonk altijd
een ‘wij horen bij de onderliggende partij’ door, wat wekelijks nog versterkt werd
door de – overigens zeer beeldend geschreven – stukjes van Koert. Dit was
een continu schoppen tegen de machthebbers. Maar met welk doel?
Nooit, maar dan ook nooit, werd vanuit
een objectieve insteek geschreven over
het proces, de verschillende rollen en
over hoe andere universitaire en onderzoeksorganisaties omgaan met dit soort
ontwikkelingen. Nooit werd het personeel eens onder vuur genomen, de rol
van partij boven partijen werd niet ge-
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‘Deze aanbesteding
is kroon op het
werk om van de
academie een
bedrijf te maken’

zocht. De Raad van Bestuur zat
fout. Dat simpele wereldbeeld is in
de jaren tachtig toch al zo’n beetje
gesneuveld?
Ik zie het naschrift van de hoofdredactie bij dit pleidooi al voor mij;
Boon speelt op de man. Ik zal de bal
alvast terugkaatsen: eerder, ik
meen in 2006, was er ook al crisis
met ‘het hoofdgebouw’. Dat was
dus een mooi moment voor de
hoofdredacteur om de eer aan zichzelf te houden in plaats van elk jaar
weer meer censuur voor lief te nemen.
Voor het bedrijven van journalistiek,
zeker als die pretendeert onafhankelijk te zijn, is een brede ervaring
beslist een pré. De redactie werd
echter niet evenwichtig samengesteld zodat de redactie intern – en
daarmee naar de opdrachtgever –
ook een breed draagvlak kon opbouwen. Ooit was Cereales nog
trots op haar bloedeigen ‘rechtse
bal’ Bert Wiggers; een redactie
moet een weerspiegeling zijn of tenminste een weerspiegeling kúnnen
zijn. Dat vergt journalistiek die laat
zien wat er leeft in den brede.
Ja, ik weet het, ik heb gelezen over
het lezersonderzoek. Dat is naar
verluid zeer positief en dat neem ik
van harte aan. Maar dat onderzoek
kwam te laat. En blijkbaar was er
hélemaal geen kritische noot?!?
In het gunnen van opdrachten
speelt de persoonlijke factor altijd
een belangrijke rol. Als de relatie
tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer moeizaam is dan kan
je dus twee dingen doen. Blijven zitten of loslaten. Ik denk dat de opdracht gewoon bij Cereales was gebleven als dat aspect nog nadrukkelijker een rol had gespeeld. Zoiets
heet draagvlak.
Kortom, redactie en bestuur van Cereales hebben niet strategisch geopereerd en doen dat na het verliezen van de gunning opnieuw niet. Er
wordt fors in de slachtofferrol gedoken en getrouwen worden gemobiliseerd. Daarmee bedient Cereales
alleen een inner circle maar de lezers niet. In plaats van het brengen
van een (persoonlijk) offer en uitgeverij Hemels een afgeslankte redactie aanbieden (immers, Hemels zit
met de handen in haar zo is het
beeld), wordt frontaal de aanval geopend en staan álle redacteuren
dus op straat.
Er zijn meer verliezers. Ook Aalt
snijdt zich in de vingers. Als goed
verstaander en manager moet hij
weten dat mooie interne bladen –
die extern ook gelezen kunnen worden omdat er nooit een onvertogen
woord in staat – niet of nauwelijks
een ondersteunende rol in de bedrijfsvoering hebben. Je bent van
het gedonder met die redactie af
maar raakt grip op en kanalisatie

c.q. herkenbaar maken van oppositie ook kwijt.
Die zoekt dan andere wegen en zo’n
effect draagt dus niet bij aan het
versterken van de uitstraling, betekenis en succes. Een succes dat
vele soms tegenstrijdige gezichten
kent. Net als een grote organisaties
als Wageningen UR die, met die
hele kluit enthousiaste wetenschappers, studenten en ondersteunend
personeel, vele gezichten en stromingen kent.
Ik stel dus voor dat uitgeverij Hemels als de sodemieter de redacteuren van Cereales aantrekt zodat
een nieuwe episode van bloeiende
bedrijfsjournalistiek ingeluid wordt.
Arno Boon, oud-medewerker van
Cereales (1992-2000)

HISTORISCH BESEF
Wat jammer dat Cereales lijkt te verdwijnen als uitgever van onder andere Resource, weekblad voor Wageningen UR. Dat is de voortzetting
wat ooit het Wagenings Hogeschoolblad was, voortgekomen uit een samensmelting van het keurige voorlichtingsblad LH-Berichten en het
door personeel en studenten gedragen kritische weekblad De Belhamel.
In 1975 trad ik aan als eindredacteur van het vanuit de afdeling Voorlichting van de LH uitgegeven weekblad LH-Berichten. Ik heb me vanaf
mijn aankomst in Wageningen beijverd voor de totstandkoming van
een journalistiek onafhankelijk
weekblad. Maandenlang hebben
we vergaderd en uiteindelijk besloten tot de vorming van een stichting
die in 1977 het eerste exemplaar
van het Wagenings Hogeschoolblad
het licht deed zien, al duurde het
nog tot 13 maart 1978 voordat formeel de stichting, die borg stond
voor de journalistiek onafhankelijke
organisatie van de redactie, een feit
was.
En nu, dertig jaar later, moet ik in
het mij nog wekelijks toegestuurde
Resource lezen dat het de raad van
bestuur en de afdeling voorlichting
heeft behaagd op basis van een Europese aanbestedingsprocedure te
kiezen voor een andere uitgever die
niet goedkoper is, maar die een beter praatje had bij de presentatie
van de plannen. Vormgeving heeft
voorrang op inhoud, inhoud lijkt beter controleerbaar door de bestuurders.
Als oud-hoofdredacteur van het
blad waar ik tien jaar mijn ziel en zaligheid in heb gestoken en waarover
ik na mijn vertrek naar De Twentsche Courant Tubantia het gevoel
had dat er een blad stond dat de
tand destijds kon doorstaan, kan ik
na het lezen van de artikelen in Resource van 29 mei niet anders concluderen dan dat bestuurders van

de universiteit, inclusief hun afdeling voorlichting, afscheid nemen
van een moeizaam verworven positie van het publicatiemedium. Het
historisch besef is klaarblijkelijk gering, de waardering voor de inspanning van talloze journalisten in de
afgelopen jaren tot aan anno nu lijkt
niet meer mee te tellen. Anders,
mooier, kleurrijker en meer bemoeizucht met de inhoud lijken thema’s
die belangrijker zijn geworden dan
het recht-toe-recht-aan, eerlijke, onafhankelijke, journalistieke metier.
Je gelooft niet dat het kan, maar ik
maak me zorgen, want zelfs wat
niet kan in gewonemensenogen kan
gewoon wel in de wereld van… Ja,
wie of wat eigenlijk?
Gewoon doorgaan met Cereales.
Hemels zal de voorgespiegelde
hoogten nooit bereiken. Maar een
raad van bestuur kijkt vaak alleen
maar naar onbewolkte hemels.
Gerard Barendse, oud-hoofdredacteur Wagenings Hogeschoolblad
(WHB)

WAAR BLIJFT DE
ACADEMIE?
Moeten we vrezen voor de academie? Wie eenmaal begint dat te vermoeden, heeft geen moeite om talloze aanwijzingen te zien. Dat het
Wageningen goed gaat in termen
van studentenaantallen en publiciteit doet hieraan niets af. De universiteit wordt steeds meer een bedrijf.
Compleet met een bestuursvoorzitter die meer verdient dan de minister-president, die zelfs de meest
overbetaalde is van alle Nederlandse universiteiten.
Managers en adviseurs lijken
steeds meer te bepalen wat er gebeurt, leden van de academie lijken
te verworden tot productiemiddelen. Hun onderzoek wordt gestuurd
zodat de nadruk verschuift naar dingen die belangrijk zijn voor de mensen, maar toevallig vaak ook commercieel interessant zijn. Banden
met het bedrijfsleven worden nadrukkelijk. Zo adverteert voedingsfabrikant Struik in de vorige Resource trots dat het een ‘Food Valley
raad van advies’ heeft waarin onze
bestuursvoorzitter zitting heeft. En
zo worden op voordracht van
branche-organisaties buitengewoon
hoogleraren aangesteld, die vervolgens in de krant dingen zeggen die
commercieel niet slecht uitkomen.
In het geweld van bedrijfsoptimalisatie gaat de academische geschiedenis geleidelijk verloren. Historische panden uit de begintijd van de
universiteit worden verkocht aan de
hoogste bieder, verruild voor splinternieuwe gebouwen waaraan de
geschiedenis niet is af te lezen. Ook
stokoude leerstoelen worden eenheden die je kunt opheffen zonder
een traan te laten.

Maar het allerergste is misschien
nog dat er steeds minder ruimte lijkt
te zijn voor discussie, kritiek, invloed op het beleid. Dat nu ons blad
dreigt te worden weggehaald bij Cereales, om te worden gemaakt door
een uitgever van bedrijfsbladen is
werkelijk de kroon op het werk om
hier een echt bedrijf neer te zetten.
Dodelijk.
Ongetwijfeld zie ik het helemaal verkeerd. Ik ben onvolledig geinformeerd, ik geef een eenzijdige voorstelling van zaken. Want vermoedelijk zijn de ontwikkelingen die ik opsom juist geweldig goed voor de
academie. Daarom moet aan mijn
gesomber beslist wat worden gedaan. Raad van Bestuur, overtuig
me van mijn ongelijk.
Dr. Patrick Jansen, postdoc bij de
leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer

RESOURCE
FOR IMPACT
Wetenschap die de wereld verder
helpt – science for impact dus – bestaat bij de gratie van kritische en
onafhankelijke wetenschappers.
Wageningen UR heeft zulke wetenschappers in huis en is daar trots
op. Ook onze studenten en promovendi stimuleren we om kritisch en
onafhankelijk te denken. Zo komt
de wetenschap verder. In zo'n klimaat past een kritisch en onafhankelijk blad zoals Resource. Sterker
nog, onze instelling heeft zo'n blad
nodig, als onafhankelijke bron van
informatie en als forum voor debat.
De uitkomst van de Europese aanbesteding zet het voortbestaan van
Resource zoals wij het blad kennen,
en dat door de lezers hoog gewaardeerd wordt, op het spel. Kwalitatief, omdat een groep domeindeskundige journalisten aan de kant
gezet dreigt te worden, journalisten
die uitstekend zijn ingewerkt en een
groot netwerk hebben binnen onze
instelling. Inhoudelijk, omdat wij
vrezen dat de onafhankelijkheid
van de berichtgeving niet langer gewaarborgd is. Daarom vragen wij de
Raad van Bestuur alles te doen om
kwaliteit en onafhankelijkheid te
waarborgen. Resource for impact!
Prof. Frans Kok, prof. Arie Kuyvenhoven, prof. Ton Bisseling, prof.
Tiny van Boekel, prof. Lijbert Brussaard, dr. Esther Roquas, Johan
Feenstra, dr. Karin Horsman, drs.
Eveline Vaane, ir. Gab van Winkel

HEMELSE
CONTROLE
Resource wordt waarschijnlijk ondergebracht bij een andere uitgever.
Er komt een eind aan een dertigjarig huwelijk. Normaal niet iets wereldschokkends in een tijd waarin
zelfs scheidingsbeurzen worden gehouden. Maar dit nieuws houdt de

gemoederen op de universitaire
werkvloer erg bezig. Het is namelijk
maar te hopen dat de nieuwe uitgever zijn hemelse beloftes kan nakomen. Het vijftien procent duurder
zijn, dat gaat wel lukken. Maar de
grote vraag is: hoe is het straks gesteld met de journalistieke onafhankelijkheid van ons universiteitsblad?
De angst bestaat dat er straks vele
ogen meekijken over de schouders
van de journalisten. Wie krijgt de
controle over de berichtgeving in
het blad? Blijft een kritische discussie over wetenschap of het beleid
van de Wageningen Universiteit nog
mogelijk? Het lijkt er op dat in dit
jaar van discussies over mensenrechten en persvrijheid, de pen
doorgegeven wordt aan Wageningen.
Maar gelukkig bestaan er columnisten. Een kritische blik verpakt in
een strikt format maar met een inhoudelijke vrijheid. Resource heeft
columnisten die vanuit de verschillende lagen van de universiteit situaties beschrijven. Studenten die het
studentenleven en een kritische kijk
op het onderwijs in rake bewoordingen weergeven. Medewerkers die
de werkvloer belichten. En dan natuurlijk Koert… De kritische noot
van de redactie op de organisatie,
geschreven met een pen gedoopt in
humor. Columnisten zijn een belangrijk instrument om zaken op de
hak te nemen, soms emotioneel,
soms humoristisch en, indien nodig,
kritisch. Maar in ieder geval in alle
vrijheid. En dat moet blijven.
Ik denk dat ik maar ga solliciteren.
Marelle Boersma, analist bij de
sectie Toxicologie en schrijfster

EEN VROLIJK
WEEKBLAD
Stel je hebt al jaren een abonnement op een krant en je bent daar
zeer tevreden over. Plots komt daar
het bericht uit de lucht vallen dat de
redactie ‘Europees is aanbesteed’;
de makers van Donald Duck zijn geselecteerd om voortaan je krant te
gaan schrijven. Oom Donald laat
desgevraagd weten nog nooit eerder een dagblad te hebben gemaakt, maar gelukkig heeft hij een
stel handige neefjes die hij daarvoor gaat inhuren. Oom Dagobert
eist wel vijftien procent meer abonnementsgeld. Wat zou je doen met
je abonnement? Precies, opzeggen
natuurlijk, want je zit niet te wachten op een ‘vrolijk weekblad’.
Hans Smid, Jeroen Spitzen, Niels
Verhulst, Lidwien Raak-van den
Berg, Peter de Jong, Erik Poelman,
Margriet Huisman, Angelique
Bosch, Liesbeth Ennik, Maaike
Bruinsma, Willem Boot, Johan Calis en Rieta Gols van de leerstoelgroep Entomologie
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UIT ‘T VELD
NIEUWS UIT DE WETENSCHAP

CACAO BESCHERMT HET HART
Er zijn niet zoveel promovendi die, terwijl
ze werken aan hun dissertatie, te zien
zijn bij CNN. Het overkwam drs. Brian
Buijsse, verbonden aan de afdeling
Humane Voeding, na zijn wetenschappelijke publicatie over het gunstige effect
van cacao op hart en bloedvaten. ‘Je
verwacht dat groenten en fruit zulke
mooie effecten hebben’, zegt Buijsse.
‘Als snoepgoed zoiets doet, dan kijk je
toch wel even op.’
Uit de publicatie van Buijsse in de Archives of Internal Medicine blijkt dat bij mannen die dagelijks gemiddeld vier gram cacao eten, de kans op een hartaanval halveert. Een publicatie in het medisch wetenschappelijk tijdschrift JAMA zetten
Buijsse op het spoor van cacao. Proefpersonen moesten er honderd gram cacao
eten. ‘In die proef daalde de bloeddruk
van de proefpersonen. Ik werkte bij het
RIVM, en had de beschikking over de gegevens van Zutphense oudere mannen,
die jarenlang waren gevolgd. We dachten
dat het interessant zou zijn om te kijken
of we daarin ook zo’n effect konden vinden. En dat konden we.’
Aten de mannen dagelijks vier gram pure
cacao – een hoeveel die neerkomt op een
fors uitgevallen paaseitje – dan was hun
bloeddruk lager dan die van mannen die
geen cacao consumeerden. ‘Hun bovendruk was vier punten lager’, zegt Buijsse.
‘Hun onderdruk twee punten lager. Maar
die verlaging van de bloeddruk was niet
voldoende om te verklaren dat de kans op
een hartaanval bij de cacao-etende mannen halveerde. Ook hun sterftekans was
de helft kleiner.’
Hoe zo’n klein beetje cacao dat voor elkaar krijgt, is niet duidelijk. ‘Het bloeddrukverlagende effect van cacao heeft
waarschijnlijk te maken met een verhoogde beschikbaarheid van NO, een gas dat
de spiertjes om de bloedvaten ontspant’,
zegt Buijsse. ‘Daardoor verwijden de va-
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Het dagelijks eten van chocolade vermindert de kans op een hartaanval aanzienlijk./ foto TT
ten en daalt de bloeddruk. Stoffen in cacao stimuleren waarschijnlijk enzymen
die NO aanmaken. Maar als een beetje
cacao de kans op een hartaanval halveert
moet er meer aan de hand zijn.’
Onderzoekers vermoeden dat cacao de
vorming van bloedstolsels afremt, of misschien ontstekingen remt. ‘Er zitten duizenden stoffen in cacao’, zegt Buijsse.
‘Vermoedelijk zijn flavanolen de meest actieve, maar die vind je ook in thee. Van

thee hebben we nooit overtuigende effecten gevonden. Misschien kan het lichaam
de flavanolen in cacao beter opnemen
dan die in thee, of misschien werken flavanolen beter in combinatie met andere
stoffen in cacao. We weten het niet.’
Buijsse is nog steeds met cacao bezig.
‘Een Amerikaanse chocoladefabrikant
bood ons aan het onderzoek naar cacao
te sponsoren. Daar zijn we niet op ingegaan. Ik werk nu bij het Duitse onder-

zoeksinstituut DIfE aan een Europese studie naar diabetes. We vragen ons af of cacao ook de kans op diabetes verlaagt.
Daar zouden we graag eens naar willen
kijken.’ / WK
Brian Buijsse is op 11 juni gepromoveerd
bij prof. Daan Kromhout, hoogleraar
Volksgezondheidsonderzoek, en prof.
Frans Kok, hoogleraar Voeding en gezondheid.

VERBOD OP AGRESSIEF HONDENRAS HELPT NIET
Ondanks een verbod op pitbullterriërs is
het aantal bijtincidenten in Nederland
niet afgenomen. Het zijn ook niet alleen
de pitbulls die bijten. Bij veertien onderzochte dodelijke incidenten was drie keer
een pitbull betrokken. In alle andere
gevallen ging het om honden van een
ander ras.
De kans dat je in Nederland overlijdt aan
een hondenbeet is kleiner dan de kans
dat je dood van de keukentrap valt, of een
doodschop krijgt op het voetbalveld. Volgens een studie van de Animal Sciences
Group komt jaarlijks ongeveer één persoon in Nederland om door een hondenbeet. Maar dat is geen reden om hondenbeten te bagatelliseren.
De inventarisatie die onderzoekers drs.

Jessica Cornelissen en dr. Hans Hopster
maakten, geeft een trieste opsomming
van een aantal zeer tragische incidenten,
bijvoorbeeld van baby’s of peuters die in
eigen huis of bij bekenden omkwamen
door toedoen van een hond.
Er zijn ook gevallen van oudere slachtoffers. Daar is de beet zelf meestal niet
dodelijk, maar zijn het de gevolgen die tot
de dood lijden, zoals een ernstige infectie.
Van 1982 tot 2007 zijn 29 mensen gestorven als gevolg van een hondenbeet.
Per jaar moeten ongeveer 250 mensen
behandeld worden in het ziekenhuis.
Vergeleken met andere landen scoort
Nederland met jaarlijks 93 bijtincidenten
per tienduizend inwoners laag. Sinds het
verbod op pitbulls is het aantal hondenbeten niet afgenomen. Er lijkt zelfs

sprake van een stijgende trend.
De Lelystadse onderzoekers hebben op
basis van een uitgebreid onderzoek van
Nipo/NSS onder het Nederlandse publiek
een hitlijst van gevaarlijke honden samengesteld. Bovenaan staat de Weimarse
staande hond, die zes keer zo vaak bijt
als de gemiddelde hond in Nederland.
In de top tien staan ook de airedaileterriër, de bullterriër, de Leonbergse hond,
de rottweiler, de American Staffordshire
terriër, de dalmatiër, de dobermann, de
borderterriër en de Duitse herder. Opvallende afwezige is de pitbullterriër. Of eigenlijk ook weer niet opvallend, want de
pitbullterriër is verboden.
Hans Hopster zegt dat uit het onderzoek
in elk geval blijkt dat een verbod op een
bepaald type hond niet leidt tot minder

bijtincidenten. Het Lelystadse onderzoek
vormde voor een commissie van wijze
mannen de basis voor een advies aan
landbouwminister Gerda Verburg. De minister is van plan om mede op basis van
het advies het bestaande verbod op pitbullterriërs in te trekken, meldde ze deze
week aan de Tweede Kamer.
Voor de oude regel komt een meer algemene regeling in de plaats, die van toepassing is voor abnormaal agressieve
honden. Die worden afgemaakt. Tegelijk
wil de minister een goede gedragstest
voor fokhonden laten ontwikkelen die kan
voorspellen of een dier agressief kan worden. De minister hoopt dat daardoor ‘gevaarlijke rassen’ op den duur minder gevaarlijk worden. / JB

Ee
de
da
m
ve
On
va
Int

In
en
re
de
ne
te
de
om
de
die
de
AS
en
pu
we
ga
pr
De
bu
na
Vo
de
nie
be
in
we
le
Do
aa
de
ke
ge
gr
die
20

ua-

d

Resource 0234 4-9

11-06-2008

15:58

Pagina 9

12 JUNI 2008

9

RESOURCE #34

‘Wetenschappers
moeten eerder
leren dat je
verschillend kunt
aankijken tegen
de realiteit’

WETENSCHAPPERS KENNEN MAAR ÉÉN WAARHEID
Wetenschappers communiceren te
weinig over hun onderzoek en staan
weinig open voor interactie met de
samenleving. Een mediatraining alleen
lost dit niet op. Het probleem zit dieper,
namelijk in de wetenschapsopvatting
van de onderzoekers, stelt dr. Ann Van
der Auweraert in haar proefschrift.
Voor haar promotieonderzoek was Van
der Auweraert wetenschapsvoorlichter bij
de Universiteit Antwerpen. In dat werk
merkte ze dat veel wetenschappers nauwelijks op eigen initiatief communiceren
over hun onderzoek. En als ze dat doen, is
het vaak eenrichtingsverkeer. Bijvoorbeeld door een lezing te geven of een ingezonden brief in de krant te zetten. Wanneer de boodschap verkeerd overkomt, is

IDEALE ROUTES
NAAR DUURZAME
VARKENSHOUDERIJ
Een eenzijdige focus in het publieke
debat op dierenwelzijn kan ertoe leiden
dat aandacht voor wat goed is voor het
milieu, de ondernemer en de consument
verslapt. Dat zeggen onderzoekers ir.
Onno van Eijk en ir. Johan Zonderland
van de Animal Sciences Group (ASG).
Integraal duurzaam is hun opdracht.
In opdracht van het ministerie van LNV,
en in samenwerking met LTO en de Dierenbescherming willen Van Eijk en Zonderland de varkenshouderij ondersteunen en stimuleren om nieuwe systemen
te ontwikkelen die tegemoetkomen aan
de wens van landbouwminister Verburg
om in 2023 een duurzame varkenshouderij te realiseren. Een varkenshouderij
die goed is voor het dier, de ondernemer,
de burger en het milieu.
ASG doet dit via de methode van Reflexief
en Interactief Ontwerpen (RIO). Uitgangspunt daarbij zijn niet de regels, maar de
wensen. ‘Als je vanuit bestaande regels
gaat ontwerpen, kom je uit op een compromis’, zegt Van Eijk.
De behoeften van ondernemer, varken,
burger en milieu worden dit jaar vertaald
naar concrete programma’s van eisen.
Volgend jaar zal ASG nieuwe stal- en houderijsystemen ontwerpen. Daarbij worden
niet alleen mensen uit de varkenshouderij
betrokken. Van Eijk: ‘Wij zien dat je juist
innovaties ontwikkelt als je werkt met netwerken waarin mensen met veel verschillende achtergronden zitten.’
Doel is om eind 2009 concrete ontwerpen
aan te dragen, waarmee de varkenshouderij verder kan. Stallenbouwers en varkenshouders kunnen de resultaten ook
gebruiken bij de omschakeling naar
groepshuisvesting in de zeugenhouderij,
die volgens de Europese regelgeving in
2013 moet zijn gerealiseerd. / JB

dat volgens de wetenschappers vaak de
schuld van de ontvanger of de journalist
die niet genoeg kennis heeft of de vaktermen niet kent. Van der Auweraert zocht
uit waarom dat is.
Het blijkt niet alleen te liggen aan de capaciteit van wetenschappers om te communiceren. Want al kúnnen ze het wel,
soms mógen ze het niet. Collega’s stellen
bijvoorbeeld dat ze zich tot onderzoek
moeten beperken. Of universiteiten vermengen voorlichting over wetenschappelijk onderzoek met pr voor hun instelling.
Dat vindt Van der Auweraert een kwalijke
zaak, want die vermenging leidt tot scepsis onder journalisten en het publiek.
De belangrijkste reden waarom wetenschappers niet actief communiceren is
volgens de onderzoekster dat ze het niet

altijd wíllen. Dat komt door hun positivistische visie op wetenschap, stelt Van der
Auweraert. Die gaat ervan uit dat de realiteit kenbaar en meetbaar is en dat onderzoek tot de waarheid leidt. Daaruit volgt
een klassieke houding ten opzichte van
communicatie, zegt de Vlaamse onderzoekster. Wetenschappers ontdekken de
waarheid en zenden die boodschap in
eenrichtingsverkeer naar het publiek.
Maar die visie is volgens Van der Auweraert achterhaald. Wat mensen als realiteit
beleven, wordt bepaald door interactie
tussen mensen met ieder hun eigen vorm
van kennis. Praktijkkennis of ethische opvattingen tellen daarbij net zo mee als wetenschappelijke kennis, zegt de onderzoekster. Maar de positivistische hoogleraren en onderzoekers die Van der Auwe-

raert interviewde, bleken zich niet open te
stellen voor kennis van anderen.
Wil de houding van wetenschappers veranderen als het om communicatie gaat,
dan moeten wetenschappers in hun opleiding bijgespijkerd worden in de filosofie,
is de conclusie van Van der Auweraert. ‘Ik
kwam als bioloog ook pas na mijn opleiding, tijdens het promotieonderzoek, tot
het inzicht dat je verschillend kan aankijken tegen wat de realiteit is. Als meer wetenschappers dat eerder leren, zullen ze
meer openstaan voor de samenleving en
voor communicatie.’ / JT
Ann Van der Auweraert is op 9 juni gepromoveerd bij prof. Cees van Woerkum,
hoogleraar Communicatie- en innovatiestudies.

GEEN SLEUR OP BOERENBEDRIJF
De ontwikkeling van het boerenbedrijf is
veel dynamischer dan ons vaak wordt
voorgespiegeld. Die boodschap brengt
agrarisch historicus dr. Jan Bieleman in
het nieuwe standaardwerk ‘Boeren in
Nederland’, over vijf eeuwen landbouwgeschiedenis. Nederlandse boeren en
tuinders zijn, vaak op eigen kracht en
soms met steun vanuit Den Haag en
Wageningen, steeds blijven vernieuwen.
Bieleman trekt in zijn vuistdikke boek, dat
eind mei verscheen, ten strijde tegen het
denkbeeld dat boeren leven en werken in
een soort ‘voorouderlijke sleur’. Ook de
agrarische samenleving van voor de mechanisatie en de kunstmest is volgens
hem slechts schijnbaar onveranderlijk en
statisch. Een visie die Bieleman onderbouwt met een indrukwekkende reeks argumenten, feiten en cijfers.
Het boek is een geactualiseerde bewerking van het in 1992 verschenen Geschiedenis van de landbouw in Nederland
1500-1950, oorspronkelijk vooral bedoeld als tekstboek voor het vak agrarische geschiedenis dat Bieleman al ruim
twintig jaar geeft. Dynamiek speelt in het
hele boek een rol, maar in het nieuwe
vierde deel - Boeren wordt agribusiness,
over de ontwikkeling na 1950 - is die dynamiek al helemaal alomtegenwoordig.
Het kernprobleem van de naoorlogse
landbouw had zich eigenlijk al rond 1920
geopenbaard: het ‘kleineboerenvraagstuk’. De meeste Nederlandse landbouwbedrijven beschikten over te weinig grond,
waardoor de arbeidsproductiviteit en dus
het gezinsinkomen structureel te laag waren. Vergroting van de arbeidsproductiviteit door mechanisering, intensivering, rationalisering, schaalvergroting en specialisatie kenmerkt daarom de meest recente
periode in de landbouwgeschiedenis.
Op zich weinig nieuws, maar het leuke
aan het boek van Bieleman is dat hij deze
ontwikkeling met overzichtelijke grafieken
en sprekende voorbeelden illustreert. Zo

Landbouwminister Sicco Mansholt in 1950 op werkbezoek bij een akkerbouwer in de
Wieringermeer die nog niet over een zelfrijdende maaidorser beschikte. / foto Sem
Presser, MAI
wordt de mechanisatie zichtbaar gemaakt
aan de hand van de vervanging van het
trekpaard door de trekker en de opkomst
van de melkmachine. Ontwikkelingen
waarin ook de overheid en de wetenschap
– Wageningen en het drieluik van onderzoek, onderwijs en voorlichting – een rol
hebben gespeeld. Vaak is sprake van een
complexe samenhang. Zo is de toename
in kunstmestgift en in het gebruik van
maaidorsers onlosmakelijk gekoppeld
aan de veredeling van graanrassen met
kortere stengels. Doordat de aren dichter
bij de grond kwamen, werden de gewassen vatbaarder voor schimmelziekten,
waartegen de boeren fungiciden gebruikten. Vanuit Wageningen leidde dat weer
tot monitoringsystemen en de ontwikke-

ling van geleide bestrijding, de eerste opmaat naar geïntegreerde gewasbescherming.
In het boek staan tal van voorbeelden –
de introductie van KI, de opmars van snijmaïs, de overstap van platglas naar kassen en de opkomst van de teelt op glaswol – die iedere Wageninger eigenlijk paraat zou moeten hebben. Dit om te beseffen dat innovaties soms ongrijpbaar zijn
en dat juist boeren die allerlei onverwachte kansen weten te benutten, overleven. / GvM
Jan Bieleman, Boeren in Nederland – Geschiedenis van de landbouw 1500-2000,
Uitgeverij Boom, ISBN 9789085065401,
49,50 euro.
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‘Vooral moderne,
marktgerichte
boeren zijn
afhankelijk’
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Grote voedselbedrijven schuimen de wereld af op zoek naar goedkope grondstoffen
voor producten die ze verkopen aan rijke Westerse consumenten. Daarmee
marginaliseren ze de positie van boeren en het milieu, stelt ruraal socioloog
Jan Douwe van der Ploeg in zijn nieuwe boek. De pleitbezorger van de
multifunctionele landbouw doet een harde aanval op de globalisering van de
voedselproductie.

door ALBERT SIKKEMA, foto BART DE GOUW

N

ederlandse en Duitse melkveehouders
voerden de afgelopen weken actie tegen een lage melkprijs bij zuivelbedrijf
Friesland Foods. Ze krijgen momenteel
30 tot 34 cent per liter, terwijl de kostprijs is opgelopen tot zeker 47 cent,
stelde de Dutch Dairymen Board. Opmerkelijke cijfers. Terwijl de vraag naar voedsel groeit,
de prijzen stijgen en de media spreken van een voedselcrisis, klagen producenten over te lage prijzen. En
niet Griekse bergboeren op marginale grond, maar moderne en exportgerichte West-Europese melkveehouders. Wat is er aan de hand?
Het verschil tussen wat consumenten betalen voor
voedsel en wat de producenten er voor krijgen, wordt
steeds groter, stelt prof. Jan Douwe van der Ploeg in
zijn nieuwe boek The New Peasantries. Verantwoordelijk daarvoor zijn de internationale voedselketens, die
de wereld afschuimen om hun grondstoffen zo voordelig mogelijk in te kopen. Vooral de marktgeoriënteerde
boerenbedrijven zitten in de tang van deze voedselimperia, betoogt Van der Ploeg, omdat ze sterk afhankelijk zijn van externe hulpbronnen, zoals veevoer, energie en kredieten. Die zijn duurder geworden, maar de
gestegen kosten kunnen ze niet doorberekenen in de
voedselketens.

euro. Parmalat is geen uitzondering, zegt Van der
Ploeg. Ook bedrijven als Ahold en Enron opereerden zo.
Parmalat, Ahold of Empire in het algemeen hecht volgens Van der Ploeg niet aan de productie van gezonde
melk en de kwaliteit van productie-eenheden - die stonden bij Parmalat in feite permanent te koop. Het management realiseerde geen toegevoegde waarde met
haar acquisities, wel voerde het tal van controlemechanismen in om de afhankelijkheid van leveranciers en
afnemers in de voedselketen te vergroten. Wat Parmalat ook deed, en wat volgens Van der Ploeg typerend is
voor Empire, is het vergroten van de afstand tussen
productie en consumptie van voedsel. Parmalat kocht
melk van matige kwaliteit in Polen, ‘behandelde’ die en
verkocht die als kwalitatief goede versmelk op de Italiaanse markt. De voedingstechnologie dient in dit geval
to connect cheap places of production to rich places of
consumption, schrijft Van der Ploeg.

SOCIALE ONTWRICHTING
Hij ziet Empire ook opdoemen in Noord-Peru, het gebied waar hij zijn wetenschappelijke carrière ruim dertig jaar geleden begon en waar hij opnieuw veldwerk
heeft verricht. In dit gebied met veel kleine boertjes die
onder lastige omstandigheden in de halfwoestijn voedselgewassen verbouwen, heeft een externe financier
540 hectare grond gehuurd voor de productie van rijst.
EMPIRE
Met hulp van agronomen weet de investeerder daar elf
De hoogleraar Rurale sociologie duidt deze mondiale
ton rijst per hectare te realiseren. Met de winst is inketens aan met Empire. De associatie met Star Wars
middels een bananenplantage ingericht. De eigenaar
ligt voor de hand, zeker omdat Empire – consequent
huurt goedkope lokale werkkrachten in en exporteert
zonder lidwoord en met een hoofdletter – wordt omzijn producten naar rijke consumentenmarkten.
schreven als een op verovering en controle gericht cen- Cruciaal bij deze productie is de controle over water. De
trum in de voedselketen dat de concurrentie opkoopt
investeerder heeft zijn bedrijf aan de bovenloop van
om als monopolist vraag en aanbod te kunnen dicteeen kanaal gevestigd dat de boerengemeenschap van
ren. De term Empire is echter afkomstig van de HarCatacaos van water voorziet. Hij genereert geen noevard-filosofen Antonio Negri en Michael Hardt, die een menswaardige werkgelegenheid in de regio, stelt Van
nieuwe kapitalistische wereldorde voorzien in dit tijdder Ploeg, maar zorgt daarentegen voor sociale en ecoperk van globalisering. Van der Ploeg past hun gedach- logische ontwrichting, omdat de boeren in het gebied
tegoed toe op de wereldvoedselvoorziening, met contoenemend watertekort hebben. Met elke hectare
crete voorbeelden zoals de rise and fall van het Italigrond die Empire irrigeert, gaat er drie hectare aan proaanse zuivelbedrijf Parmalat.
ductieve grond in de lager gelegen Catacoasregio verloParmalat was een regionaal zuivelbedrijf in de buurt
ren. Empire manifesteert zich hier als vampier, stelt
van Parma dat in korte tijd uitgroeide tot een multinaVan der Ploeg, die foto’s toont van een kunstmatig
tional. Daartoe werd een holding in het leven geroepen, meer voor kweekvis, hekken en gewapende bewakers
legt Van der Ploeg uit, die een hypotheek nam op de
op het nieuwe landgoed.
productieafdeling en met dat geld een tweede fabriek
De lokale boeren zijn gemarginaliseerd. Hoewel hun
aankocht. Waarop dit bedrijf als hypotheek diende voor aantal is gegroeid, produceren ze onder zware omstanhet derde bedrijf, enzovoorts. In 2003 was Parmalat zo digheden voornamelijk voor het eigen levensondergegroeid tot een global player met 139 vestigingen in
houd. Het zijn peasants in de traditionele betekenis.
dertig landen, met een omzet van 7,6 miljard euro.
Over dit begrip zijn in de afgelopen eeuw boeken volgeDit ging gepaard met een zeer ingewikkelde boekhouschreven, waarin ze vaak worden omschreven als kleinding; er waren inmiddels 260 business units ontstaan. schalig en ouderwets. Arbeid is hun belangrijkste proDie boekhouding moest aannemelijk maken voor inductiefactor, ze hebben geen of weinig extern kapitaal,
vesteerders en aandeelhouders dat de verwachte win- en ze produceren niet voor de markt. Ze zijn daarmee
sten in de toekomst opwogen tegen de enorm gestegen volgens de gangbare theorie gedoemd te verdwijnen,
schuldenlast. Eind 2003 stortte dit kaartenhuis in elomdat hun tegenhanger – de marktgerichte, moderne
kaar, met een totale schuldenlast van veertien miljard en gespecialiseerde boerenondernemer of entrepre-

neur – veel betere resultaten boekt.
Van der Ploeg heeft zich altijd verzet tegen deze theoretische indeling. Hij komt met een andere definitie,
waarin de drijfveer van de boer een plek krijgt: hij wil
zijn autonomie vergroten. Peasants, zegt Van der
Ploeg, produceren bij voorkeur deels voor de markt. Ze
verkopen niet al hun tarwe of vee als de prijs hoog is,
omdat dit hun werkkapitaal is voor toekomstige productie. Ten opzichte van de entrepreneur, die sterk afhankelijk is van externe inputs en de marktprijs, beperkt de peasant de afhankelijkheid van de markt. De
ene aanpak is niet per definitie beter of voordeliger
dan de andere, stelt Van der Ploeg – dat hangt van de
omstandigheden af.
Hij toont met cijfers aan dat de peasants in Peru de opbrengsten per hectare de afgelopen decennia hebben
verhoogd door intensievere vormen van landbouw. Een
voorbeeld in Mexico laat zien dat de peasants meer inkomen en werkgelegenheid per hectare realiseren dan
de entrepreneurs. Peasants zijn niet gedoemd te verdwijnen, stelt Van der Ploeg, hun aantal neemt juist
toe. In de huidige situatie van stijgende grondstofkosten en grote prijsschommelingen komen boeren die
grote leningen moeten aflossen als eerste in de problemen. De meer zelfvoorzienende boer is veel taaier.
WURGGREEP
Van der Ploeg ziet die trend ook in Europa. Het aantal
marktgerichte boeren in de buurt van Parma is de afgelopen dertig jaar sneller afgenomen dan het aantal
peasants. Niet alleen halen de marktgerichte boeren
een lagere productie en een lager inkomen per hectare, ze hebben ook meer last van de lage prijzen die worden uitbetaald door de zuivelfabriek. De toegevoegde
waarde van de Europese voedingsindustrie is tussen
1980 en 2003 met 48 procent gegroeid – veel hoger
dan in andere sectoren. Dat is ten koste gegaan van de
melkveehouders, concludeert Van der Ploeg.
Boeren kunnen de wurggreep van de voedselimperia,
waarbij ze als grondstofleverancier inwisselbaar zijn
voor voordeliger producenten uit arme gebieden, alleen weerstaan door zelf meer toegevoegde waarde te
creëren. Daarmee is Van der Ploeg terug bij zijn welbekende pleidooi voor verbrede of multifunctionele landbouw, waarbij boerderijwinkel, minicamping, landschapsonderhoud, zorg en de productie van bio-energie op het erf een aanvulling vormen op het inkomen
van de boer. Dat is allang geen marginale bezigheid
meer, stelt Van der Ploeg, die ook in Europa een toename van peasants ziet. Het nieuwe aan The New Peasantries is echter dat hij de zelfkazende boer laat figureren in een mondiaal krachtenspel over de kwaliteit
en herkomst van en controle over ons voedsel. <
The New Peasantries, struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalisation, Jan
Douwe van der Ploeg, uitgeverij Earthscan, 978-184407-558-4
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IN BEELD
naam, maar het is helemaal een beproeving om je voetzool minutenlang in een egale beweging over een bak
met glazen knikkertjes te wrijven. De opluchting was
groot als gastheer ir. Niels Verhulst je van deze kwelling
bevrijdde en op een veldbed legde voor het losweken
van voetbacteriën. Ook de urendurende luchtmonsteraf-

U

H

ZWEETVOETEN/ foto’s GUY ACKERMANS
Het zit erop. Twintig mannelijke proefpersonen hebben
de afgelopen maanden meegewerkt aan het onderzoek
naar de aantrekkingskracht van voetengeur op malariamuggen. Als deelnemend vrijwilliger kan ik u verzekeren dat we een flink offer hebben gebracht voor de wetenschap. Slapen met nylonsokjes aan is al onaange-

O

name met een plastic zak om je voet was – met een
boek of mobieltje bij de hand – goed te doen. Achter de
schermen liet Niels in een windtunnel de muggen los op
de knikkers met zweetgeur. En dan kwam de voldoening: ‘Je hebt prima zweetvoeten, er zaten een stuk of
twintig muggen aan jouw kant.’ / Gert van Maanen
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
HET BARSE HUWELIJKSAANZOEK UIT UTRECHT
In mei 1996 viel er een brief op de mat
in het bestuurscentrum aan de
Wageningse Costerweg. In ruim twintig
pagina’s deed de universiteit van
Utrecht een huwelijksaanzoek aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen, die
net met frisse tegenzin op vrijersvoeten
was met de instituten van DLO.

e
op

Oud-rector Cees Karssen: ‘Een fusie met Utrecht was de
dreiging die op de achtergrond altijd meespeelde.’ /
foto GA

De Utrechtse bestuurders Jan Veldhuis en
Hans van Ginkel die de brief ondertekenden, deden niet hun best om Wageningen
met zoete woorden te verleiden. Wageningen is ‘eenkennig’ schreven ze. En dat is
niet slim. ‘Zo zou de landbouwuniversiteit
zichzelf wel eens uit de huwelijksmarkt
kunnen duwen als onaantrekkelijke partner. De paradox is dat de LUW door bang
te zijn voor samenwerking steeds onaantrekkelijker wordt voor samenwerking.’
In de jaren negentig gingen veel bestuurders van universiteiten ervan uit dat er
een fusiegolf zat aan te komen. Veel hogescholen waren al gefuseerd tot megainstellingen, en bij universiteiten zou hetzelfde gaan gebeuren, was de gedachte.
Beleidsmakers zochten daarom naar
voordelige allianties. Wageningen was
een logisch eerste slachtoffer van de
schaalvergroting. De studentenaantallen
liepen terug, landbouw was een rampgebied van dierziektes en mestoverschot-

ten, en de toekomst van het beschermende ministerie van LNV stond ter discussies tijdens kabinetsformaties.
De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht wijst per jaar ongeveer
net zo veel studenten af als er in Wageningen met hun studie beginnen, stelden
de Utrechtenaren fijntjes in hun brief. De
landbouwuniversiteit heeft met een instroom van negenhonderd de kritische
ondergrens bereikt.
Veldhuis en Van Ginkel stuurden een kopie van de brief naar voedingshoogleraar
Jo Hautvast. Diens voormalige rechterhand Fré Pepping vond hem – na het lezen van een artikel over de ontstaansgeschiedenis van Wageningen UR in Resource 30 – terug in zijn la met ‘geheime
stukken’. Zo geheim hadden Pepping en
Hautvast de brief overigens niet gehouden. Op hetzelfde moment dat rector
Cees Karssen de brief in handen kreeg,
las een tiental invloedrijke hoogleraren de
geheime brief ook.
Twaalf jaar later kan Cees Karssen zich
het Utrechtse voorstel maar met moeite
herinneren. ‘Nu ik hem lees, herken ik het
weer. Nee, deze brief heeft op zichzelf
niet zo’n belangrijke rol gespeeld. Wij wisten al eerder van de Utrechtse plannen. Ik
heb dat in discussies met hoogleraren
over de fusie met DLO wel gebruikt. Als

we dit niet doen, weet dan dat we over
een poosje onder Utrecht vallen. Het was
de dreiging die op de achtergrond altijd
meespeelde.’
Jan Veldhuis, die vijf jaar geleden afscheid nam van de Universiteit Utrecht,
heeft een beter geheugen. ‘Natuurlijk
weet ik dat nog. Wij werden door externe
clubs gevraagd om onze mening over het
landbouwkundig onderzoek te geven. Dan
is het wel zo netjes om dat ook aan Wageningen te laten weten. Wij hadden uitstekende contacten.’
Volgens de Utrechtse bestuurder was
angst voor een vijandige overname onterecht. ‘Geen sprake van. Wij zouden knettergek geweest zijn. Iedereen die wel
eens in het buitenland is geweest weet
hoe ongelooflijk important Wageningen
is. Het is de enige Nederlandse universiteit die ze over de grens altijd en overal
kennen. Wij waren uit op een associatie
waar we samen beter van zouden worden. Niets meer, niets minder. Van een fusie is in onze plannen nooit sprake geweest. Ik vind nog steeds dat we in universitair Nederland meer moeten samenwerken. Dat heb ik bij mijn afscheid in
Utrecht ook nog eens benadrukt. En dat
zal ik ook blijven zeggen iedere keer dat ik
daar de kans toe krijg.’ / Korné Versluis

WERKPLEK
GERBEN BAKKER EN HARM GOOREN
EEN LAB BEZAAID MET WORMEN
Een oorverdovend gebrom vult één van de
vier laboratoria op de begane grond van
het Atlasgebouw. Onderzoeker Gerben
Bakker valt even stil, om rustig verder te
praten zodra het geluid is verstomd. ‘De
compressor van de drukpan’, verklaart
technisch medewerker Harm Gooren even
later. De twee beheerders van de bodemfysische labs van de centra Bodem en Water
& klimaat zijn de herrie gewend.
Gerben werkt bij Alterra en zat eerst in
Gaia. Harm is in dienst bij de universiteit
en werkte voorheen op De Nieuwlanden.
‘We waren betrokken bij de bouw van Atlas’, vertelt Gerben. ‘We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de labs aan de
noordkant kwamen, zodat de klimaatcondities zo min mogelijk verstoord worden.’
De beheerders hebben nu de helft minder
labruimte dan voorheen. Toch heeft de
nieuwe situatie volgens hen alleen maar
voordelen. ‘Alterra heeft bijvoorbeeld apparatuur die wij niet hadden’, vertelt Harm.
‘Die delen we, net als de kosten en het
werk.’ Ingewikkeld is het wel, vult Gerben
aan. Vooral de afrekening. ‘Alterra moet
geld verdienen en wil dus kosten in reke-

ning brengen, terwijl de universiteit vrijuit
gebruik wil kunnen maken van de labs. We
hebben het nu zo geregeld dat aio’s en medewerkers gratis in het lab kunnen, maar
dat leerstoelgroepen jaarlijks geld in een
pot storten voor het onderhoud.’
Nieuwe apparatuur ontwikkelen doen
Harm en Gerben ook. In een hoek staat
iets wat lijkt op twee aan elkaar gekoppelde magnetrons, omgeven door een wirwar
aan slangetjes. Het zijn Polymeer Tensiometers, kortweg POT's. Er is door de mannen in totaal acht jaar aan gewerkt. ‘Je
kunt ermee meten hoe hard planten moeten zuigen om water aan de grond te onttrekken’, vertelt Harm. ‘Dat kon met een
gewone tensiometer ook al, maar deze
meet tot aan het verwelkingspunt, waardoor je zo laat mogelijk kunt irrigeren.’
De ruimte waarin de POTs staan is wat fris
voor korte mouwen: vijftien graden, de gemiddelde bodemtemperatuur in Nederland. ‘De klimaatinstallatie is wel eens uitgevallen tijdens een wormenproef’, vertelt
Gerben. ‘De wormen ropen uit hun bakjes,
want die hadden het niet meer lekker. De
grond lag er bezaaid mee.’ / Lieke de Kwant
foto Guy Ackermans
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De voedsel- en landbouworganisatie FAO hield vorige week in
Rome een topconferentie over de hoge voedselprijzen. Heet
hangijzer zijn de biobrandstoffen en de vraag of die nu wel of
niet de armen van deze wereld het brood uit de mond stoten.
Landbouwminister Gerda Verburg presenteerde op 4 juni in
Rome een LEI-rapport met de strekking dat de invloed van
biobrandstoffen meevalt. Maar de meningen blijven verdeeld.

‘Effect van
biobrandstoffen
gebagatelliseerd’

Dr. Prem Bindraban, onderzoeker
bij Plant Research International
‘Wat zou jij doen als je geen eten
had? Ik vind het een heel begrijpelijke maatregel van voedselproducerende landen om hun export te beperken, om zo het voedsel voor hun
inwoners beschikbaar te houden.
Landen met sociale onrust door
voedseltekorten moeten zich niet
nog afhankelijker maken van de grillen van de internationale markt.
Je moet dus niet te hard van stapel
lopen met die liberalisering. Want
het gaat hier wel om voedsel. Als ik
geen fiets heb ga ik lopen. Maar als
ik geen eten heb ga ik dood. Dat is
wel wat anders.
Wat me tegenvalt van het rapport
van het LEI, is dat het niet ingaat op
specifieke gevallen. Hoe zit het bijvoorbeeld in Mexico? Tien jaar geleden is daar de vrijhandelszone ingeDr. Hans van Meijl, onderzoeker bij steld met de Verenigde Staten en
het Landbouw Economisch
Canada. De Mexicaanse markt is
Instituut
overspoeld met goedkope maïs uit
de VS, waar de Mexicaanse maïs‘De vraag naar biobrandstoffen
boeren niet mee konden concurreheeft invloed, maar die moeten we
ren. Die verdwenen dus. Nu stoppen
niet overdrijven. Andere factoren
Amerikanen hun mais in hun tank,
hebben net zo veel invloed. En omwaardoor er minder mais naar Mexidat ze tegelijkertijd optreden, zijn ze co gaat. Het zou goed zijn als er onmoeilijk uit elkaar te halen. Sommi- derzoek komt naar de vraag of dat
ge landen die voedsel produceren,
inderdaad de Tortillacrisis veroorzoals Argentinië, Maleisië en China, zaakte, en of er daardoor nu honger
leggen exportbeperkingen op om
is in Mexico.
het voedsel dat ze produceren goed- De productie wordt nu wel weer herkoop te houden voor hun eigen bevat in Mexico, maar veelal door rijke
volking. Maar dat is onverstandig
herenboeren. Zo zal het ook elders
vanuit wereldoogpunt, want het
gaan. Als de markt al goed reageert,
drijft de wereldmarktprijzen op.
zoals de LEI-economen hopen, dan
Het is wel goed om stil te staan bij
zal dat zelden ten gunste zijn van de
de voedselprijzen. Decennialang
kleine boeren en geen brede rurale
was er een dalende trend, en daar
ontwikkeling opleveren.’
zijn we van uit blijven gaan. Dat kan
niet meer. We moeten nu meer gaan
investeren in landbouw en landbouwkennis.
Het armoedeprobleem hangt hier
trouwens maar deels mee samen.
Dat ligt vooral aan slecht functionerende markten, slechte overheden
en niet-functionerende grond- en arbeidsmarkten. Het armoedeprobleem was enkele jaren terug even
groot met lage wereldmarktprijzen
en zonder biobrandstoffen. Wat verschilt is dat nu consumenten in de
problemen komen, waar bij lage prijzen de armoede vooral producenten
trof.’

‘Invloed van
biobrandstof
niet overdrijven’

‘De markt
reageert zelden
goed voor kleine
boeren’

‘Areaal genoeg
voor productie
van voedsel én
non-food’

Prof. Johan Sanders, hoogleraar
Valorisatie van plantaardige
productieketens
‘De directe invloed van biobrandstoffen is niet groot. Maar anderhalf
procent van het landbouwareaal ter
wereld wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. Andere
invloeden op de prijs zijn minstens
zo belangrijk, zoals exportbeperkingen voor voedsel, de kleine voedselvoorraden, of de hoge olieprijs waardoor boeren hun oogstmachines
niet kunnen gebruiken en hun oogst
verloren zien gaan.
De honger in de wereld heeft niet zoveel te maken met een gebrek aan
landbouwareaal. Er is genoeg areaal
om voedsel én non-food te produceren. En biobrandstoffen kunnen ook
juist kansen bieden aan boeren in
ontwikkelingslanden. Honger houdt
meer verband met gebrekkige infrastructuur, en leiders die het niet
goed met hun eigen mensen voor
hebben. Landen zouden moeten investeren in hun landbouw. Ook Wageningen UR heeft een rol in het
goed laten landen van kennis die bijdraagt aan ontwikkeling van de
landbouweconomie van ontwikkelingslanden.’

Gerda Verburg, minister van LNV, in
een toespraak over Bio-energie en
voedselzekerheid tijdens de
FAO-conferentie
‘Wat betreft de biobrandstoffen wil
Nederland een duidelijke balans
tussen het produceren van biomassa voor de mond (voedselzekerheid)
en voor de motor (opwekken van
energie). Als er strijdige claims zijn
kiest Nederland voor het produceren van biomassa voor voedsel. (…)
De ontwikkeling van bio-energie kan
ook een kans bieden voor ontwikkelingslanden. (…) Vooral als het om
biobrandstoffen gaat, moeten we
het gebruik van biomassa voor energie alleen ondersteunen als het geproduceerd wordt op een duurzame
manier.’

‘Bio-energie kan
ontwikkelingslanden ook
kans bieden’
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WAT MAAKT VOEDSEL ZO DUUR?
door JORIS TIELENS

P

Dr. Niek Koning, onderzoeker
agrarische economie en
plattelandsbeleid
‘De invloed van biobrandstoffen op
de voedselprijzen wordt in het rapport van het LEI ten onrechte gebagatelliseerd. En in het persbericht
van de woordvoerder van Wageningen UR zelfs overdreven sterk. Uit
verschillende studies blijkt dat een
kwart tot een derde van de prijsstijging van voedsel direct is toe te
schrijven aan de verhoogde vraag
naar biobrandstoffen. Tel je daar de
indirecte effecten van speculatie bij
op, dan kom je op een derde tot de
helft van de prijsstijging. Biobrandstoffen zijn dus één van de grote
factoren in de huidige hoge voedselprijs.
De reden om die invloed te bagatelliseren is het eigen commerciële belang dat Wageningen UR heeft bij de
biobased economy. En het rapport
spaart ook LNV, in wiens opdracht
dit rapport gemaakt werd. Want het
LEI durft niet te zeggen dat de liberale hervormingen die LNV de afgelopen tien, twintig jaar heeft gesteund een grondoorzaak zijn van
de hoge voedselprijzen. Vroeger werden de landbouwprijzen zowel in Europa als Amerika gestabiliseerd.
Daardoor was er minder ruimte voor
varkenscyclusachtige schommelingen. Door afbouw van dit beleid is er
meer prijsinstabiliteit op de landbouwmarkten. Ook heeft liberalisatie aan beide kanten van de oceaan
geleid tot het afbouwen van buffervoorraden. Daardoor leidt een tijdelijk tekort nu veel eerder tot prijsstijgingen.’
Wil je echt iets doen aan hoge prijzen, dan moet er weer een mondiaal
systeem van prijsstabilisatie komen.
En in plaats van subsidies moet er
een belasting komen op biobrandstoffen zodra de internationale
graanprijzen boven een bepaald
maximum stijgen.’
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POST
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.

COMMUNICATION
ON SUSTAINABILITY
Communication within the organisation
seems to be one of the difficulties of this
Executive Board. This point is well illustrated
by the troubles the board has in communicating about the measures they are taking to
improve sustainability within Wageningen UR.
Last year, PSF and WSO organised a big
action, The Inconvenient Truth about WUR,
to raise awareness about the lack of effort
WUR is making to implement sustainability
in its own organisation. The action hit a bull’s
eye and many students and staff members
supported the action. Over a thousand
signatures were collected and the
Wageningen Environmental Platform (WEP)
was founded.
On 22 March, 2007, right after the action,
Resource reported: ‘Breukink [member
of the Executive Board, Ed.] does not agree
that internal management ignores sustainability. ‘There’s a lot being done, but not
everyone knows about it.’ …the problem,
according to Breukink, is the lack of
awareness of the measures. For this reason
a communication plan is being prepared.’
Thus, according to Tijs Breukink, the whole
action was not necessary, because all the
Board had to do was communicate more
about what they are already doing.
Another quote from Resource: ‘According to
Joris Fortuin, head of Forum, Wageningen is
getting better, but many people don’t know
exactly what the organisation is doing: ‘Maybe everyone needs to communicate better
about the initiatives that are being taken’.’
Fortuin uses the same words as Breukink,
the only difference being that he did so in
Resource of 15 May, 2008.
These two quotes illustrate the alarming
difference between what is being said and
what is being done. More than one year has
passed since the action and there is still no
communication whatsoever from the Executive Board about their efforts to improve the
sustainability of the organisation.
Hereby, WEP offers its services to help
make a plan to communicate better about
the the communication plan!
Mattijs Smits, on behalf the Wageningen
Environmental Platform (WEP)
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PLATTELANDSVERNIEUWING
In Resource 33 staat het artikel met de titel
‘Pionieren in praktijk en onderwijs’ van de
hand van Alexandra Branderhorst. Het artikel stelt dat de opleiding plattelandsvernieuwing in Leeuwarden en Wageningen is gesloten. Dat is echter volstrekt onjuist. De Wageningse locatie van VHL is trots op haar opleiding Plattelandsvernieuwing met een jaarlijkse instroom van tussen de 20 en 25 studenten. De bijbehorende major is Regional
Development and Innovation. Er is dus geen
sprake van dat de opleiding niet meer bestaat.
Eddy Hesselink, course co-ordinator Regional Development and Innovation

15

RESOURCE #34

V.D.REDACTIE
WAAKHOND
Gebrek aan overeenstemming over wat
onafhankelijke journalistiek is, vertroebelt
de discussie over de aanbesteding van
Resource. Als de bestuurders van Wageningen UR stellen dat ze de onafhankelijkheid niet willen aantasten, zijn ze ongetwijfeld oprecht. Ze denken dan aan de
‘journalistieke wijze’ waarop ook de nieuwe Resource gemaakt zal worden, met
naast ‘objectieve informatie’ ruimte voor
debat, kritiek, hoor en wederhoor.
De bestuurders en hun communicatieadviseurs menen – terecht – dat dergelijke
journalistiek prima kan worden uitgevoerd
met een bestek dat hen meer mogelijkheden biedt om verhalen tegen te houden
als het belang van de instelling in het geding is. Dat is in hun ogen geen censuur,
maar gezond verstand.

Dat vindt ook een oud-medewerker van
Cereales, Arno Boon. In een open brief
(pag. 7) schrijft hij dat de redactie van Resource vergeten is dat een universiteitskrant vrij is ‘in gebondenheid’. Boon meent
dat de redactie ten onrechte steeds partij
kiest voor ‘de onderliggende partij’ en de
bestuurders neerzet als boemannen.
Zowel de Wageningse bestuurders als
Boon vergeten in hun visie op onafhankelijke journalistiek echter één belangrijk
element: de waakhondfunctie. Vrije media hebben onder meer tot taak om mensen zonder macht te informeren over wat
mensen mét macht doen. Wat doet de
overheid met uw belastinggeld, wat doet
uw werkgever met uw baan, wat doet je
universiteit met je studie? Journalisten informeren hier niet alleen over, ze interpre-

teren ook en slaan alarm als er iets gebeurt dat nadelig kan zijn voor ‘gewone
mensen’.
Dat gaat verder dan het keurig toepassen
van enkele journalistieke begrippen zoals
hoor- en wederhoor. ‘Beheerste’ persvrijheid, gebaseerd op vertrouwen en redelijk
overleg, is dan niet voldoende. Want wat
heb je aan een waakhond die geregeld op
de thee gaat bij de potentiële inbreker?
Goede Haagse journalisten worden geen
vrienden met ministers. Goede Wageningse journalisten worden geen vrienden met
Aalt. Die houden bewust afstand van de
bestuurders, bekijken ze met argwaan en
nemen het op voor de ‘onderliggende partij’ als het nodig is. Dat is geen onredelijke
dwarsigheid, dat hoort bij de ware aard
van vrije journalistiek. / Lieke de Kwant

HR

Henk van Ruitenbeek

HOFFMAN
SYMPOSIUMTASJES
Afgelopen week was ik op een symposium
in Praag. Ik ga graag naar symposia. Je
kunt dan lekker ongegeneerd de hele
week rondlopen met een linnen symposiumtasje dat ieder bij aanvang plechtig
krijgt uitgereikt. Heerlijk. Thuis in Nederland wordt er toch altijd een beetje raar
gekeken als je met zo’n sullig bungelend
linnen tasje aan je schouder rondzwalkt.
Tenminste, buiten Wageningen. Zo’n symposium geeft een vrijbrief. Als ik vrijwel zeker weet dat niemand kijkt, huppel ik stiekem wel eens een stukje. Dan hupst het
tasje zo vrolijk heen en weer.
Voor het opdoen van nieuwe kennis en
voor netwerken is zo’n symposium natuur-

lijk ook nooit weg. Nieuwe mensen en gewoontes leren kennen: ‘What’s that terrible noise behind me?’ ‘Don’t worry; a Chinese man is eating his soup.’ Met een
Turk die tijdens het avondprogramma in
een stijlvol Praags kasteel voor het eerst
een klassiek concert bezocht: ‘Is it allowed to dance here?’ ‘Well yes it is allowed, but you would make a fool of yourself.’ ‘Okay then I keep sit down.’ Met een
slungelige Engelsman: ‘Where do you
come from?’ ‘From outside the building.’
‘No I mean, which country do you come
from?’ ‘Oh, I come from The Netherlands.’
‘I don’t like Dutch humour.’
Het meest productieve en diepgaande ge-

sprek voerde ik met een vooraanstaande
Amerikaanse professor. ‘Do you like symposium bags?’ ‘Ehhh, well they’re functional, and you?’ ‘I like them very much, I collect them.’ ‘Did you say you collect those
silly symposium bags?’ ‘Yes I do-dele-did.’
De Amerikaanse prof keek mij ongelovig
aan en gaf me vol medelijden zijn symposiumtasje. Meteen daarna trok hij wit weg
en vroeg weifelend:
‘Do you think there is a chance that I
wasn’t dreaming yesterday when I saw someone hopping through the hall with his
symposium bag?’ Ik keek hem diep in zijn
onzeker tollende ogen en antwoordde fier:
‘Nothing is impossible.’ / Marco Hoffman
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‘A task of the free
press is to inform
people without
power about the
activities of people
with power’

COURT CASE
Cereales, the current publisher of this
newspaper, is to appeal in court against the
result of the tender procedure for Resource
and Wageningen Update. Cereales claims
that the procedure was not transparent. The
case will be heard on 20 June in Arnhem. / KV

QUESTIONS IN
PARLIAMENT
Jasper van Dijk, a Socialist Party member of
parliament has posed questions about
Resource. He wants to know from education
minister Ronald Plasterk whether the tender
procedure for Resource could have been
avoided, and whether the editorial staff of
other university newspapers should be
concerned about their position. Van Dijk has
asked Plasterk to support the continued
existence of independent university
newspapers. The minister has three weeks’
time in which to answer the questions. / KV

POST
A letter from Wageningen Environmental
Platform is printed on page 15.

WHAT’S ON
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.
Friday 13 June
20.15 / Student orchestra De Ontzetting
perform American music: Gershwin,
Bernstein, Sinatra. Junushoff.
23.00 / Rasta Vibes Party at International
Club.
Saturday 14 June
15.00 & 19.00 / It’s summertime, local
dance school show in Junushoff.
15.30 / Blues café in Café XL.
21.00 / De Zingende Schilder sings in café
Het Wapen van Wageningen.
22.00 / Ladies’ night at International Club.
23.00 / Bassball Major League at Unitas.
Sunday 15 June
11.00 / English language service,
Wagenburcht Church, Beatrixlaan.
Tuesday 17 June
20.30 / Lucky Number Slevin, film at Unitas.
22.00 / Empty the Beer Tank Party at De
Bunker flat pub.
Thursday 19 June
20.30 / No Country for Old Men at Movie W.
21.00 / Wine tasting at International Club.
21.00 / Open podium in WICC: instruments
present.
23.00 / Dance café, Unitas.

D
German high-school students at the joint VHL and Wageningen University open day, Saturday 7 June. / photo GA

WUR AND VHL IN GERMAN
During the open day for Van Hall
Larenstein and for Wageningen
University, on Saturday 7 June, all the
usual signs are evident: coffee and tea,
students in brightly coloured t-shirts with
name badges, and PR material in
abundance. There’s one difference
though. Everyone’s speaking German.
It’s the first time the University has held
an open day especially for Germans. Van
Hall Larenstein’s being doing it for several
years. This is reflected in the numbers of
visitors: nearly sixty young Germans have
come to take a look at VHL, but only
fifteen have come for the University.
‘Wageningen UR decided to go along with
VHL this year because they want to attract
more Germans. There are already quite a
few, but nowhere near as many compared
to the numbers of Germans at the univer-

sities in Nijmegen and Maastricht,’ says
Ramona Langanki, herself German and
studying International Development
Studies at the University. ‘The things that
attract Germans are the special studies
and the education system here. German
universities are very big and that puts
some students off. Very little student
recruitment is done in Germany, so an
open day in Holland draws lots of visitors.’
Van Hall Larenstein students show
visitors around and hold workshops. A
noticeable difference with the University
hosts is that the VHL team speaks
German and English, but no Dutch. ‘It’s
not necessary,’ says tour guide Liza
McKenna. ‘All our study is in English, and
eighty percent of the students doing
Equine, Leisure and Sport are German.’
Undergraduates at Wageningen University
often have to do courses in the first year

in Dutch, so they have to have some
command of the language.
And what about the visitors themselves: is
the open day worthwhile? Not all are
positive. At the chocolate workshop, a
group of high-school students who have
come to look at the Fair Trade
Management study comment that an
open day for all nationalities would have
been better. ‘I had no idea that it was a
day especially for Germans. It’s a bit silly
really. If you want to study here I assume
you speak enough English to be able to
ask questions at the open day. A special
day like this makes it look as though you
can survive here if you only speak
German, but I bet that’s not the case,’
says a German schoolgirl as she dips an
almond into the chocolate fondue. / IRA
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‘DROUGHT AND DOLLAR ALSO INFLUENCE FOOD PRICES’
The combination of low food reserves,
bad harvests as a result of drought, high
oil prices and increased demand for
crops for biofuels is largely responsible
for the current high food prices,
according to economists at the LEI
agricultural economics institute. The
report in which they state this was
presented on 4 June by Dutch minister of
agriculture Gerda Verburg at the FAO
food summit.

oilseeds that are also food sources. The
LEI researchers refer to various studies in
their report. According to the OECD, the
price of maize is likely to rise by an extra
13 percent in the coming decade if
demand for biofuels doubles. The International Food Policy Research Institute
(IFPRI) estimates that the effect will be
greater, saying that 39 percent of the
current higher maize price is due to
increased demand for biofuels.

The causes and severity of the current
high food prices are the subject of much
discussion. The main question is the
extent to which the growing demand for
biofuels is influencing the price of food.
Biofuels are made from grains and

Dr Hans van Meijl of the LEI thinks that
the IFPRI figures are on the high side.
‘Biofuels do have an influence, but we
mustn’t exaggerate this. Drought and the
dollar exchange rate are equally
important factors. And because

everything is going on simultaneously, it’s
difficult to separate issues.’
The best medicine against high food
prices is high food prices, say the LEI
researchers. The ‘invisible hand’ of Adam
Smith will see to it that the market adjusts
itself: farmers will produce more in
response to higher prices, and as the
supply increases, prices will go down.
Nevertheless, the researchers argue in
favour of more money for emergency
assistance, and for building up food
reserves so that food prices fluctuate
less. They also recommend that
investments be made in agriculture and
agricultural research in developing
countries. / JT
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SNAPPED
WHO?
Vyza Narayana Reddy from India, doing a
professional master’s in Management of
Development at VHL in Wageningen,
outside the VHL reception in Forum.

FOR EXAMPLE?
You’d never see a boy and a girl kiss in a
university in India. Also striking is the low
number of female teachers here, even
though this is the Netherlands.

USEFUL STUDY?
Yes, and the cultural aspects are
interesting too. People from different
countries have different perceptions.

OTHER SURPRISES?
It’s strange to find political parties based
on religion in Europe. / ABr

STUDENTS DISTRIBUTE PROTEST PAPER
A thousand copies of Rebel Resource
were printed by the WSO. Like the
Progressive Student Fraction, the student
union is worried about the consequences
of the recent tender procedure for
Resource.
The student associations believe that the
procurement guidelines, which specify
the conditions under which Hemels the
new publisher will make the weekly
newspaper for Wageningen UR, give the
Executive Board more opportunity for
censorship. ‘Eighteen months ago the
Executive Board already tried to get more
control over the content of the

newspaper,’ said Wilma Smilde of the
WSO. ‘That’s when we published the first
Rebel Resource, with our objections. And
now the Executive Board is trying it again.’
The second edition of the protest paper,
with articles and reactions from students
and employees, was distributed on
Wednesday afternoon, 11 June, in Forum
and the Leeuwenborch. The students and
staff were happy to receive Rebel
Resource, but most reactions were
lukewarm. ‘I’m not that sure what it’s all
about,’ said one student, although this led
to a discussion about Resource with her
neighbour.

On Thursday 12 June at half past twelve,
there was a silent protest in the head
office on the Costerweg in Wageningen.
The WSO handed out handkerchiefs so
that participants could silence themselves symbolically. The WSO presented
the signatures collected through their
online petition to the president of the
Executive Board Aalt Dijkhuizen. / YdH
Pages 6 and 7 are devoted to articles and
letters concerning the future of Resource.
A translation of the article on Dijkhuizen’s
position can be found on the international
page of Resource website: www.resourceonline.nl.

DINNER WITH A WISE MAN
present were flattered by the interest in
them. ‘I was afraid the occasion would be
quite formal, but it was a great pleasure to
meet the person who helps so many
students,’ comments Justyna Lukasiak
who is doing a master’s in Biotechnology.
Moses Sila Matui from Kenya first got
sponsorship while studying at Larenstein
three years ago, and is now studying InterThe Anne van der Ban Fund awarded 25
scholarships this year, supporting students national Development. ‘I sometimes meet
the professor cycling, and once in a while
from abroad who are doing agricultural,
we stop and have short conversation. He’s
food or environmental studies. At eighty,
the former Wageningen professor Van den down to earth, and if you want you can
visit him at home. I admire that simplicity
Ban still takes an active interest in eduand his commitment to a better world.’
cating students and in world matters. He
and the board members of his fund like to
get to know the students they support, so It is through Van den Ban that she
understands that learning is a life-long
they organise a dinner each year. Rowing
club Argo was happy to host the dinner, as activity, says Shoa Shuyi. Van den Ban
also shares copies of The Economist with
Van den Ban still rows most weekends.
the students, reveals the Chinese student
of Management, Economics and ConsuBecause of commitments elsewhere –
mer Studies. ‘He told me that he likes to
fieldwork and excursions – only ten
keep up with global events, but once he’s
students were able to attend. But those
A relaxed dinner by the river, with the
friendly old man who made their study in
Wageningen possible: that was how ten
international students spent a sunny
Sunday afternoon last weekend. ‘I was
surprised at how friendly and cheerful
Anne van den Ban is,’ commented one.
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read the magazines they are just waste
paper. So he thought maybe others would
like to read them, and a few days later he
dropped an envelope in my mailbox.’
Without the scholarship, the students
would not have be in Wageningen. ‘I
couldn’t have afforded to study here,’ says
Justyna. After graduation she would like
to return to Poland and work in biotechnology, which is on the rise there. Moses
Sila is interested in developing commodity
chains for indigenous plants like baobab
and jatropha. ‘I want to stimulate rural
entrepreneurship and generate
alternative sources of income to reduce
poverty. After my study here I believe I can
get a good job.’
Besides the great weather and the good
company, the food was also good. ‘And it
was the first time I’ve seen a rowing boat,’
says Shuyi. It made Moses Sila wish he
had more time for such activities. / YdH

EDITORIAL
WATCHDOG
Lack of agreement on a definition of
independent journalism is clouding the
discussion on the tender for Resource.
When the Wageningen UR managers
state that they do not want to interfere
with the independence of the newspaper,
they undoubtedly mean this sincerely.
They are referring to the ‘principles of
journalism’ according to which the new
Resource will be made, in which there is
not only ‘objective information’, but also
room for debate, criticism, and presenting
both sides of an argument.
The managers and their communication
advisors believe – and rightly so – that
this kind of journalism can be practised
with a mandate that gives them the
possibility to withhold stories if the
interests of the institution are at risk. In
their eyes this is not censorship, but
common sense.
A former employee of Cereales, Arno
Boon, shares this opinion. In an open
letter (printed on page 7) he writes that
the Resource editors have forgotten that a
university newspaper is free ‘in restraint’.
According to Boon, the current Resource
editorial staff mistakenly sides with the
‘underdog’ and portrays the managers as
bogeymen.
However, in their view of independent
journalism, both the Wageningen
managers and Boon forget one important
element: the watchdog function. One of
the tasks of a free press is to inform
people without power about the activities
of people with power. What is the
government doing with your tax money,
what is your employer going to do with
your job, what is the university planning to
do with your study? Journalists not only
provide information, they also interpret
and raise the alarm if something happens
that may be to the disadvantage of ‘the
man in the street'.
Their job goes beyond merely applying the
principles of journalism, such as
presenting both sides of an argument.
‘Controlled’ freedom of the press, based
on trust and reasonable discussion is not
sufficient in this case. What is the use of a
watchdog that regularly visits the
potential intruder?
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Anne van der Ban shares dinner and conversation with students who have a scholarship from his fund, at rowing club Argo. / photo GA

Good political journalists do not make
friends with government ministers. Good
journalists in Wageningen do not make
friends with Aalt. They deliberately
maintain their distance from
management, regard them with distrust,
and take the side of the ‘underdog’ if
necessary. That is not unreasonable
obstinacy, that is true freedom of the
press. / Lieke de Kwant
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>
S T IJ N
WAARHEID
Een leeg borrelnotenzakje ligt verkreukeld
op tafel. Peinzend lig ik, met mijn benen
omhoog, op de bank. Het was een slecht
voornemen, daar ben ik nu wel achter.
Hoe heb ik ooit kunnen verzinnen om te
stoppen met slijmen? Waarom moest ik
zo nodig de wereld de waarheid vertellen?
Ja, grappig was het soms wel, als ik openlijk aan de competenties van studiegenoten twijfelde. Een hele groep lachende
ogen, met als middelpunt een knalrood
hoofd dat, de wenkbrauwen gefronst, blikdodend in mijn richting kijkt. Al gaan beledigingen op den duur ook wel vervelen.
Verder heeft mijn zoektocht naar de waarheid me, op wat bijdehante opmerkingen
na, alleen maar ergernissen gebracht.
Ik grijp met mijn hand in de lege zak borrelnootjes, blijkbaar zitten er ook geen
kruimeltjes meer in. Misschien had ik
eerst wat waarheid moeten zoeken, alvorens met de verspreiding te starten. Hoe
dan ook, mijn kennismaking met de werkelijkheid is grandioos mislukt.
Waar haalde ik het ook vandaan, een land
met ruim baan voor slijmjurken en ik dan
zo nodig met de waarheid. Eigenlijk meer
iets voor verbitterde gepensioneerden.
Ouderen die, niets meer te verliezen, hun
leugens van het leven aan het licht brengen terwijl ze, bij de slager, een pond gehakt bestellen. Daar moet ik me als nietszeggend studentje niet mee bezighouden.
Ik grijp het lege zakje, prop het ineen en
gooi het met een boogje in de prullenbak.
Misschien is het nog niet te laat? Ik ben
het slijmen vast nog niet verleerd.
Onwennig loop ik de aula van VHL Velp
binnen, mijn kaken stijf op elkaar. Vandaag geen enkele kritische opmerking.
Met uitspraken als ‘ja, ik ben ook gek op
poedels’ en ‘Mooie trui!’, bedelf ik mijn kritisch vermogen langzaam onder een dikke laag slijm. Voor ik het zelf in de gaten
heb zijn al mijn woorden zacht en week
geworden.
Kritiek op mijn omgeving heb ik niet meer.
Hulde aan Van Hall Larenstein en complimenten voor Wageningen UR. Fijn ook dat
er woningen op het leerlandgoed Larenstein komen.
De nieuwe uitgever van Resource zal me
vast snel bellen. Ik ben ongetwijfeld kritisch genoeg om ook na de zomer columnist te blijven. / Stijn van Gils
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We hadden altijd al het idee dat
stoeipoezen ergens goed voor zijn, maar
nu is het ook wetenschappelijk
aangetoond: bloot in reclame werkt.
Belgische marketingonderzoekers
stelden mannelijke proefpersonen bloot
aan plaatjes van ontklede dames, en
maten vervolgens hun neurologische
reactie op diverse soorten aanbiedingen.
Conclusie: als een deel van het brein
seksueel gestimuleerd is, zegt een ander
deel eerder ‘ja’ tegen een aanbieding.

Rupsen op guave en eucalyptus in
Brazilië worden als babysit en lijfwacht
gebruikt door parasitaire wespjes. De
larven van de wesp eten de rups van
binnenuit leeg en kruipen dan door zijn
huid naar buiten om te verpoppen. Als
deze poppen worden belaagd door
andere beestjes, beschermt de
onbaatzuchtige rups zijn moordenaars
door keiharde kopstoten uit te delen,
alvorens hij het loodje legt.

VIJVER VOL ZIEKMAKENDE BLAUWALG
Zin in een frisse duik in de vijver bij het
Forumgebouw? Daar kun je dan beter
nog even mee wachten. Er zit nu nogal
wat blauwalg in, zo blijkt uit onderzoek
door studenten van het practicum
Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer, vorige week. En daar kan je
behoorlijk ziek van worden.
‘We hebben in de vijver zuurstofmetingen
gedaan en allerlei proefjes’, vertelt docent
Miquel Lurling van Wageningen Universiteit. ‘We deden dit altijd in de vijver op de
Dreijen, maar nu is dit dichterbij.’ Studenten moesten met de metingen onder
meer modellen maken die de zuurstofdynamiek simuleerden. In het water zat veel
blauwalg, een bacterie. ‘We vonden vooral de blauwalg Anabaena, een bekende
producent van neurotoxines’, vertelt Lurling. Die stoffen tasten het zenuwstelsel
aan. Verder kun je van zwemmen in water
met blauwalg last krijgen van hoofdpijn,
maag- en darmklachten en irritaties aan
ogen en huid. Al zul je niet snel gaan
zwemmen in water met een blauwalgexplosie; dan plons je door een drijvende algensmurrie, en het kan behoorlijk stinken.
Niet alleen voor mensen zijn de omstandigheden in de Forumvijver slecht. Door
de grote hoeveelheid algen komt het licht
niet meer dan een meter diep. Daaronder
is het te donker voor planten voor hun fotosynthese – waterplanten zijn er dan ook
nauwelijks. En vissen kwamen de jonge
onderzoekers ook niet tegen. ‘Maar dat is
niet gek, want ze kunnen er ook slecht
hun voedsel zien, en niet schuilen tussen
de planten.’ Toch sluit hij niet uit dat er
wat zwemt, zoals karpertjes en stekelbaarsjes. ‘Het zal niet voor het eerst zijn
dat er iemand wat uitzet.’ Verder varieerden de omstandigheden op de bodem
enorm. Toch is Lurling optimistisch. ‘Het is

Negen Thaise studenten en achttien Nederlandse studenten lieten zien waar ze
tijdens hun stage aan werkten. Met soms
klinkend succes. De pastasalade die Miriam Scholten ontwikkelde, is binnenkort
waarschijnlijk te koop bij de AH to go en
benzinestations. Miriam: ‘De salade is bedoeld als een gezonde tussendoorsnack.
In de meeste maaltijdsalades zit bladsla,
maar dat belemmert de houdbaarheid.
Behalve de pastasalade komen er ook va-
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De vijver bij Forum. / foto GA
een jonge vijver. Ik denk dat er vanzelf
planten in gaan groeien. Volgend jaar

gaan we tijdens het practicum gewoon
weer meten.’ / YdH

‘VERSE CHOCOLA RUIKT HEERLIJK’
Yoghurt, snacks en chocola proeven. Dat
kon in een groot lokaal bij Van Hall
Larenstein in Wageningen. Naast eten
waren er posters over onderzoek naar
voeding. Alle stagiaires en afstudeerders
van Food Innovation Management
presenteerden donderdag 5 juni op hun
werkzaamheden. Wat opviel: de Thaise
studentes met oer-Hollandse producten
als worsten van Stegeman.
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rianten met couscous, macaroni en rijst.’
De derdejaars student Rungnapa Boonpawa uit Thailand liep stage bij chocoladeproducent Droste. ‘Voor ik daar stage
liep, at ik nooit veel chocola. Nu wel. Vooral de geur van verse chocola is delicious’,
vertelt ze. Vijf maanden werkte ze aan verschillende opdrachten en in het lab. ‘De
natuurkundige eigenschappen zijn heel
specifiek bij chocola. Het product is op vet
gebaseerd. Alles hangt bij het verwerken
af van de temperatuur, oftewel het opwarmen en het afkoelen.’ Rungnapa zou in de
toekomst wel verder willen met chocolade. ‘Bijvoorbeeld chocolade ontwikkelen
die niet zo snel smelt bij warm weer, zoals
in Thailand’, lacht ze.
Hoewel de mensen op kantoor vaak wel
Engels spraken, gold dat niet voor de labmedewerkers, was ook de ervaring van
Somsri Phatruantong. Maar met veel gebaren, een paar woorden Nederlands en

wat Engels, kwamen ze er altijd wel uit.
Somsri deed praktijkervaring op bij worstfabrikant Stegeman. ‘Niet veel Thai kennen dit product, maar ik ben wel gewend
geraakt aan de smaak’, aldus Somsri. Zij
werkte onder meer aan de verwerking van
gedroogd vlees in worst en de ontwikkeling van een worstje in donutvorm, dat
over enige tijd in de winkel moet liggen.
De Thaise studenten hebben veel gehad
aan de stages. ‘Op school leer je de theorie, tijdens stage de praktijk’, vinden zowel Somsri als Rungnapa. Stagecoördinator Jacques Molmans is trots op zijn studenten. ‘Ze zijn vreselijk gegroeid tijdens
de stage en hun Engels is goed vooruit gegaan. In het begin waren bedrijven wel
wat gereserveerd. Maar nu zijn ze erg positief over de Thaise studenten en hun inzet. Dat biedt ook perspectief voor de toekomst.’ / ABr
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Omdat het EK-voetbal rond de Alpen worden
gehouden, belicht het Amsterdamse universiteitsblad Folia een ander volksvermaak
uit deze regio: de Tiroler sekskomedie. De
films met koddige vrijpartijen beleefden
hun hoogtepunt in de jaren zeventig. Door
de ‘vrolijke onschuld en de vaak hilarisch
slechte nasynchronisatie is de Tiroler
seksfilm niettemin camp geworden.’
Kortom: ‘Kom met je waldhoorn tussen mij
Alpen’ is een cultureel verantwoord
alternatief voor een avondje voetbal.

De Belgische Partij Van De Arbeid is niet
goed op de hoogte van winkelprijzen. In
een actie tegen de stijgende voedselprijzen deelden ze vorige week in
Antwerpen gratis aardappelen uit. Tegen
het zere been van Belgapom, de federatie
van de aardappelhandel. Aardappelen zijn
dit seizoen juist goedkoper geworden.
Bovendien de federatie erop dat de pieper
in het kader van het Internationaal Jaar
van de Aardappel juist wordt gepromoot
als wapen in de strijd tegen honger.

‘ONDERWIJS SLUIT SLECHT
AAN OP BEROEPSPRAKTIJK’
Tien jaar bestaat Agrojobs, het
arbeidsbemiddelingbureau van de
groene hogescholen, deze week in
Leeuwarden. Met een borrel voor
studenten en onderwijskrachten viert de
dependance het jubileum vrijdag 13 juni
in het grand café van Van Hall Larenstein.
Agrojobs hielp het afgelopen decennium
zo’n vijfhonderd noordelijke VHLstudenten aan een baan, aldus
vestigingsmanager Franco Hamelink.
‘Agrojobs is eigenlijk uit nood geboren’,
vertelt Hamelink. ‘Vanwege krapte op de
arbeidsmarkt konden afgestudeerde
hbo’ers destijds moeilijk aan een baan
komen. De vakgroep Bedrijfskunde van
de Christelijke Hogeschool in Dronten
vatte dertien jaar geleden het idee op om
de stagecontacten in te zetten voor arbeidsbegeleiding en dat leidde tot resultaat.’ Het wereldje van de groene hogescholen is maar klein en de aanpak van
de CH vond snel navolging. Omdat arbeidsbemiddeling en detachering niet tot
de kerntaken van het onderwijs behoren
werd na een paar jaar besloten tot ver-

zelfstandiging. Agrojobs telt momenteel
zes vestigingen in de hogescholen van
Leeuwarden, Velp, Den Bosch, Dronten,
Delft en Wageningen.
‘Omdat we binnen de hogeschool kantoor
houden, zitten dicht op het onderwijs’,
zegt de vestigingsmanager. ‘Voor bedrijven en instellingen hebben we dus goed
zicht op de juiste kandidaten, andersom
stappen studenten weer makkelijk op ons
af.’ Met gastcolleges probeert Agrojobs
de studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar nog niet elke opleiding
staat open voor deze vorm van samenwerking, constateert Hamelink. ‘Het onderwijs sluit slecht aan op de beroepspraktijk en zou met onze marktkennis
haar voordeel kunnen doen.’ In Leeuwarden wordt de expertise van Agrojobs vooral door agribusiness opleidingen op waarde geschat, meent Hamelink. De samenwerking met Life Sciences zou wel wat inniger kunnen. ‘Die richten zich wat ons betreft te weinig op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet breder denken en daar kunnen wij een bijdrage in leveren.’ / WB

MET OUDERWETS ZWEMPAK
TOCH DRIE PLAKKEN
Het scheelt misschien wel twee procent,
het nieuwste zwempak, de LZR Racer
van Speedo. Toch zwom Rieneke Terink
zonder dat superpak dit weekend maar
liefst zes persoonlijke toptijden op de
open Nederlandse Kampioenschappen
zwemmen in Eindhoven. En pakte ze
opnieuw een titel op de vierhonderd
meter wisselslag.
Het lijkt niet helemaal eerlijk als in de banen naast je allemaal zwemmers liggen
met een gestroomlijnd, ondersteunend
pak van hypermodern materiaal, waarmee al veel records sneuvelden. Maar dat
is nu wel de praktijk. ‘Ik droeg een gewoon, ouderwets haaienpak’, vertelt Rieneke, student Biologie aan Wageningen
Universiteit. ‘Maar ik zwem bij een kleine
club in Amersfoort, en die heeft niet genoeg sponsorgeld om LZR Racers te kopen zoals de clubs in Amsterdam en Eindhoven. En als student kan ik dat zelf niet
betalen.’ Zo’n volledig bedekkend pak
kost zeshonderd euro, en verliest naar
verluidt al vrij snel zijn bijzondere eigenschappen.
Rieneke behaalde evengoed een derde
plek en twee eerste plaatsen, op de vierhonderd meters vrije slag en wisselslag.
Op die vrijeslagtitel is Rieneke het meest
trots, omdat ze twee meiden versloeg die
op de halve afstand in Peking mogen uitkomen op de estafette. Het toernooi gaf
Rieneke verder hoop voor de Europese
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HET ECHTE
WERK

STRAKS TERUG NAAR LAOS
Vijfdejaars MAKS-student Mattijs Smits,
ging in oktober 2007 voor acht maanden
naar Laos om onderzoek te doen naar de
toepassing van kleinschalige waterturbines en de haalbaarheid van
biomassavergassing. Dat is zo goed
bevallen dat hij na zijn afstuderen in
september weer teruggaat.

kampioenschappen in december in
Kroatië. ‘De persoonlijke limiet voor de
tweehonderd wissel ga ik dit jaar vast
halen.’ / YdH, foto AZ&PC

‘Het belonen van toppublicaties leidt tot
wetenschappelijke pornografie’, dat zei
een Tilburgse hoogleraar Consumentenwetenschap vorige week in zijn oratie.
Het zorgt namelijk voor ‘korte verhalen,
snel thuis’, wat ten koste gaat van eigenzinnigheid en creativiteit. ‘Onderzoekers
worden stukloonwetenschappers die
geen interessante onderzoeksvragen of
wetenschappelijke uitdagingen zien,
maar geinige effectjes en aardige
resultaatjes.’

‘Toen ik aankwam in Vientiane, de hoofdstad van Laos, werd ik goed opgevangen
door collega’s van het Lao Institute for Renewable Energy. We gingen meteen wat te
eten halen en Beerlao drinken. Het eindigde die avond niet bij één kroeg; meteen
een goeie manier om in te burgeren.
Ik wilde graag iets doen met duurzame
energie in een ontwikkelingscontext. Ik
ben daarom begonnen met het e-mailen
van organisaties en docenten die zich
hiermee bezighouden. Uiteindelijk kreeg
ik een mailtje terug van de Nederlandse
ontwikkelings- en consultancyorganisatie
ETC Energy. Die wilde graag voet aan de
grond krijgen in Laos en dit sloot ook aan
bij een suggestie van Simon Bush, een
van mijn begeleiders in Wageningen.
Ik heb in Laos geprobeerd de taal te leren,
wat niet altijd even makkelijk was. Ik raad
het echter toch iedereen aan om iets van
de lokale taal te leren, want het opende
voor mij erg veel deuren. Mensen vinden
het geweldig als je hun taal spreekt en ik
werd vaak uitgenodigd voor feestjes en
etentjes. Bovenal kreeg ik hierdoor een

veel beter beeld van het land.
Van het stereotype van de ‘gesloten Aziaat’ heb ik weinig gemerkt. Omdat ik in de
hoofdstad zat, had ik eigenlijk geen moeite met aanpassen. Het blijft een hoofdstad zoals vele anderen. Het platteland leverde mij meer een cultuurshock op. Mensen leven daar soms erg eenvoudig en
vaak ook in bittere armoede.
Ik heb natuurlijk ook gereisd door het
land zelf en een aantal omringende landen. Toen ik op een gegeven moment terugkwam uit Cambodja heb ik het moeilijk
gehad. Ik had waarschijnlijk net voor mijn
reis iets verkeerds gegeten of iets opgelopen wat een slechte invloed had op mijn
darmstelsel. De terugreis werd daardoor
een ware hel. Harde stoeltjes, volle treinen en bussen en dan ik, die om de zoveel tijd met hoge nood naar het toilet
moest.
Ik heb aan mijn reis naar Laos ook een
aantal vrienden aan overgehouden. Een
paar Duitsers die samen met mij in Laos
gewerkt hebben komen bijvoorbeeld binnenkort langs in Wageningen.
Ik ben blij dat ik weer even terug ben in
Nederland, maar Laos en het werk zijn mij
erg goed bevallen. In september, na mijn
afstuderen, kan ik weer terug naar Laos
om voor tenminste zes maanden mijn lopende projecten voort te zetten. Na die
tijd zie ik wel weer wat ik doe. Maar dat ik
daar blijf is zeker niet uitgesloten.’ / Amrish Baidjoe
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De studentensite Soggen.nl heeft hem al
de koosnaam ‘Brakke baas’ gegeven. De
Groningse rector magnificus Frans Zwart
viel vorige week tijdens de universiteitsraadvergadering herhaaldelijk in slaap. De
collegevoorzitter vroeg de aanwezigen om
alle ‘nare vragen’ vooral tot hemzelf te
richten, de rector had immers ‘de belangen
van de universiteit vannacht tot half zes
gediend.’ Zwart had tot in de vroege uren
doorgehaald in een benefiettocht voor
WarChild langs de studentensociëteiten.

PRIKBORD
NEDERLAND - ITALIË
Populair is voetbal niet onder de studenten van VHL
Velp. Niemand kleedt zich in Oranje en in een Rhedens studentenhuis bekeken amper twee bewoners
de wedstrijd Nederland–Italië, van maandag 9 juni.
Dat nam niet weg dat het duo ‘hun mannen’ luidkeels aanmoedigde. Na drie doelpunten – en een
veelvoud aan bier – schalmde een enthousiast loflied voor Van Basten door de straat.
Wat ben je lief en aardig
Slim en origineel
Verrassend en slagvaardig
Vóór de Nederlandse leeuw
Je bent de beste, basta
Fransen krijg je geel en groen
Van Italianen maak je pasta
En we worden kampioen
We willen je vereren
Voor de eerste zware strijd
Ons landje heeft nog veel te leren
Maar we winnen toch geheid
We gaan Roemenië belasten
We verslaan ze tot wat gruis
Oranje met Van Basten
Neemt de beker mee naar huis!
Over de houdbaarheid van hun nummer is volgens
de studenten geen enkele discussie mogelijk. ‘Natuurlijk wordt Nederland kampioen!’ / Stijn van Gils

‘WIE NIET LUISTERT, WORDT
NAT GESPOTEN’
Zin om Leaf, de band achter de TMF-superclip Motherfucker te verwennen met
hapjes en drankjes? Of vang je liever The
Girls op? Geen meisjes maar vier hippe
jonge mannen met dito liedjes. En voor
rockliefhebbers is er Pinkpopband Voicst
om in de watten te leggen. De CAID zoekt
nog minstens veertig crewleden die Wageningen op haar grondvesten kunnen laten
schudden. Want Rock this city is het thema van de Algemene Introductiedagen
(AID) 2008.
‘Wie niet luistert wordt nat gespoten’, vertelt Heleen Boswijk, commissaris publiciteit van de CAID 2008 en crewmember in
2007. ‘Tijdens de biercantus stond ik achter de bar vrolijk mee te zingen met de
liedjes die werden gespeeld. Wie het liet
afweten met meezingen werd genadeloos
afgestraft door iemand met een Supersoaker.’
Laat jij liever je zwembroek thuis, dan is
het cateren van (internationale) straatartiesten wellicht jouw ding. ‘Het is trou-
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wens een misvatting dat crewmembers
de hele week van zeven uur ’s ochtends
tot drie uur ’s nachts mee moeten doen.
Alleen een avondje, middag of ochtend
kan ook.’
Er is volop keuze. Voor spierballenkwekers zijn er legio podia, kramen en hekken die opgebouwd en afgebroken moeten worden. Stembanden kun je trainen
tijdens de begeleiding van spellen en evenementen. En voor echte coureurs valt er
van alles te brengen en te halen met een
busje.
Oefen je liever je Chinees, Engels, Spaans
of andere vreemde taal, of wil je in contact komen met doorstroomstudenten?
Dan kun je als mentor masterstudenten
wegwijs maken in Wageningen.
Zin om alvast in de feeststemming te komen? De CAID viert donderdagavond 12
juni vanaf elf uur haar veertigjarige bestaan op KSV met als thema ‘40 degrees
– Rock this summer’. / Ingrid Dammer

Tweeduizend badeendjes zijn vorige week
door de Eindhovense studentenvereniging
Demos voor een goed doel – SOS-kinderdorpen – in de Dommel gedumpt. Ze waren
voor vijf euro per stuk ‘geadopteerd’. De
ouder van het eendje dat als eerste de brug
bij Stratumseind bereikte, won een flatscreen-tv. Veel deelnemers aan de Duckrace bleven echter hangen in oeverbegroeiing. Mocht u deze zomer een eenzaam
badeendje de Dommel zien afzakken, dan
weet u waar die vandaan komt. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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