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EEN FAN
‘We zouden het grandioos vinden als je
meewerkt aan onze nieuwe Resource’,
glimlacht Aalt Dijkhuizen. ‘Zeg alsjeblieft
ja.’
Willem Koert, de populaire columnist van
het weekblad voor Wageningen UR,
schuift ongemakkelijk op zijn stoel heen
en weer.
‘We gaan een geweldig redactieteam samenstellen, Willem’, zegt Viola Peulen.
‘Met een bende knotsgekke jongens en
meisjes van Communicatie, wat frisse types uit de particuliere sector - en natuurlijk ook wat mensen van Cereales.’
‘Als die tenminste niet op onze zwarte lijst
staan’, gromt Dijkhuizen. ‘Zoals Versluis.
Maar jij zou perfect in ons team passen.’
‘De rest van Wageningen UR vindt dat
ook’, vult Peulen aan. ‘Het zeikerige deel
van het gepeupel vreet je column.’
‘Het wordt tijd dat je voor dat geweldige
stukje werk goed beloond gaat worden’,
grijnst Dijkhuizen. ‘We gaan je beestachtig goed betalen.’
‘En natuurlijk krijg je een grote vrijheid
van werken’, zegt Peulen. ‘Voor elke column krijg je drie onderwerpen. Je mag
helemaal zelf kiezen welke je daarvan
neemt.’
‘Ook het nieuwe Resource is strikt onafhankelijk’, verzekert Dijkhuizen.
Afwachtend staren de leider der leiders
en de opperste communicado Koert aan.
‘Weet u wat ik altijd heb gedacht?’, vraagt
Koert na enige ongemakkelijke momenten van stilzwijgen.
‘Zeg maar ‘je’, kerel’, onderbreekt Aalt
Dijkhuizen. ‘We zitten hier als vrienden bij
mekaar.’
‘Ik dacht dat jullie op de derde verdieping
mijn bloed wel konden drinken’, bekent
Koert.
Verbluft schuift Dijkhuizen zijn bureaustoel een paar centimeter weg van zijn bureau. ‘Wablief?’, vraagt hij. ‘Hoe kom je op
dat rare idee? Ik ben een fan.’
‘Ik ook’, knikt Peulen. ‘Als ik de Resource
krijg lees ik die geinige stukkies van jou
altijd als eerste. En als ik erin voorkom,
dan knip ik ze uit.’
Koert kijkt van Peulen naar Dijkhuizen en
knippert met zijn ogen.
De leider der leiders knikt. ‘Willem, het is
waar.’
Peulen legt haar hand op de gespierde
arm van Koert. ‘Wij houden van je’, fluistert de communicado.
Schielijk trekt de gevierde columnist zijn
arm terug. ‘Ik denk er nog even over na’,
zegt Koert. / Willem Koert
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Maakt muziek gelukkig? Het zou kunnen.
In elk geval kunnen varkens muziek
associëren met een plezierige ervaring,
zo blijkt uit onderzoek van universitair
docent Francien de Jonge van de in 2005
opgeheven leerstoelgroep Ethologie.
De Jonge, gedetacheerd bij de Universiteit
Utrecht, deed onderzoek naar het biggengeluk bij het horen van cellomuziek van
Johann Sebastian Bach of Edward Elgar.
The New Scientist pikte vorige week haar
onderzoek op, dat binnenkort gepubliceerd wordt in Applied Animal Behaviour
Science.
De onderzoeker gaf een groep biggen een
speelkwartier met extra speelruimte in de
stal, en liet tegelijkertijd cellomuziek horen. Een controlegroep biggen hoorde wel
muziek, maar mocht het speelplein niet
op.
Als de biggen in een andere stal kwamen
nadat ze bij hun moeder waren weggehaald, gingen ze bij het horen van de cellomuziek opnieuw spelen, ook al was er
geen extra speelruimte. Méér dan de biggen uit de controlegroep. Maar frappant
was dat ook de controlegroep duidelijk
meer ging spelen als ze de muziek hoorde. Francien de Jonge denkt dat dat te
maken heeft met het feit dat de biggen uit
de controlegroep tijdens de muziek hun
soortgenootjes hebben horen spelen.
De Jonge deed het onderzoek vanuit de
gedachte dat er meer is waaraan een varken behoefte heeft dan een paar vierkante centimeter extra ruimte of een speeltje
in de vorm van een ketting of een bal. ‘Spel
is heel belangrijk voor de ontwikkeling, dat
geldt voor mensen én voor dieren.’
Zij vindt dat je varkens kunt houden,
maar dat je er dan wel zoveel mogelijk
aan moet doen om hun leven te veraangenamen. Ruimte en eten alleen is niet
genoeg. Een varken kan ook genieten
van muziek, en zich verheugen op het
spel. / Jan Braakman
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MINISTER OPENT NIEUWE ENERGIELEVERENDE KAS

C

Landbouwminister Gerda Verburg
heeft op 30 juni een nieuw type
energieleverende kas, Elkas, geopend in
Wageningen. Een gebogen kasdak en
speciale folie zorgen ervoor dat het
invallende zonlicht geconcentreerd door
een zonnecollector wordt omgezet in
energie, terwijl de warmte buiten de kas
blijft.
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De zon moet de Nederlandse tuinbouw
van energie voorzien, nu de fossiele
brandstoffen opraken en de energieprijzen sinds 2004 zijn verdubbeld. Maar als
je het kasdak helemaal vol legt met zonnepanelen, krijg je te weinig zonlicht binnen voor de plantengroei, legt onderzoeker dr. Piet Sonneveld van Wageningen
UR Glastuinbouw uit. Bovendien wordt de
kas in de zomer te warm. Die warmte kun
je afvoeren door ramen open te zetten,
maar dan verlies je CO2 die je liever in de
kas houdt voor de plantengroei.
Sonneveld is de bedenker van Elkas,
waarbij een tot nu toe ongebruikt deel van
het zonnespectrum – de langere golflengtes – wordt gebruikt voor energieopwekking. Met gebogen glasplaten op het dak
wordt dat licht gericht op zonnecellen. Gedurende de dag verandert de lichtinval en
verschuift de lichtfocus. Daarom werkt
Sonneveld met bewegende energiecollectoren.
Tweede noviteit is een speciale folie die
onder het dak hangt. Die laat het zichtbare licht voor de plantengroei door, maar
kaatst de warmtestraling terug naar de
zonnepanelen. Zo verhoogt Sonneveld de
energie-efficiëntie van het zonnepaneel,
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Het dak van Elkas, met gebogen glasplaten en bewegende energiecollectoren. / foto GA
en houdt hij de warmte buiten de kas, zodat de tuinder minder hoeft te koelen. Elkas levert dus niet alleen energie – Sonneveld verwacht een elektriciteitsproductie van veertig watt per vierkante meter –
maar bespaart ook energie.
De folie en het gebogen glas zijn ontwikkeld door particuliere bedrijven tijdens
een project dat is gefinancierd door het

ministerie van LNV, het productschap
Tuinbouw, SenterNovem en de stichting
Energieleverende Kas. Nu de kas van tien
bij tien meter op het terrein van Unifarm
officieel is geopend, heeft Sonneveld tot
september de tijd om zijn procedé te testen.
Elkas is nu nog erg duur, zegt Sonneveld.
Hij wil een vervolgproject om na te gaan of

AD BOT VERLAAT MEDEZEGGENSCHAP VHL
Ad Bot, voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
van Van Hall Larenstein, stelt zich niet
verkiesbaar voor een volgende periode.
Hij wil meer energie stoppen in zijn
functie als majorcoördinator.
Voor de medezeggenschap, die zich onder meer buigt over begrotingen, studentenstatuten en onderwijsregelementen en
het opleidingenaanbod, waren de afgelopen zes jaar erg druk. ‘Het was voor de
hogeschool een periode van erop of eronder’, zegt Bot. ‘Maar het gaat nu de goede
kant op. Daar heeft ook de medezeggenschap aan bijgedragen.’ Vanaf 2002 was
Bot vicevoorzitter van de MR van Larenstein en vanaf 2005 voorzitter van de
GMR van Van Hall Larenstein.
Het lastigste traject vond Bot de ict-reorganisatie. ‘Er zit een principeel aspect
aan vanwege de overname door Wageningen UR en technisch en inhoudelijk zijn de
consequenties moeilijk te overzien.’ Een
hoogtepunt was het gevecht rondom de
landelijke functieherwaardering in 2005,
waarbij docenten soms twee schalen lager werden ingeschaald. ‘Na veel overleg

is afgesproken om zittende docenten niet
meer dan één schaal lager te waarderen.
Wij waren één van de weinige hogescholen waar dat lukte.’
Bot vindt het belangrijk dat MR-leden regelmatig wisselen. ‘Iedereen die langere
tijd bij een organisatie werkt, zou er een
poos in moeten zitten. Het is belangrijk
om een krachtige stem tegen het bestuur
te vormen. Dat kan alleen als de raad de
hele gemeenschap vertegenwoordigt. Het
draagvlak berust op een goede communicatie met de achterban.’ Leeuwarden
geeft hierin het goede voorbeeld door regelmatig korte nieuwsflitsen aan het personeel te geven. In Velp en Wageningen
wordt daar nog aan gewerkt. Verder is het
belangrijk dat de MR en GMR worden hervormd zodat ze geen overlappende bevoegdheden meer hebben, meent Bot.
‘De verschillende directielagen moeten allen met één medezeggenschapsorgaan
van doen hebben. VHL-brede zaken hoeven dan alleen nog in de GMR te worden
behandeld.’
Eind augustus loopt Bots periode af. De
medezeggenschap kiest in september
een nieuwe voorzitter. / ABr

de productie van dak en folie voordeliger
kan. Aan minister Verburg zal het niet liggen. Ze vindt Elkas een ‘prachtvoorbeeld’
van innovatie en zegt dat het kabinet bereid is om samen met het bedrijfsleven in
dit type onderzoek te investeren. Over vier
of vijf jaar is Elkas rijp voor de praktijk,
verwacht Sonneveld. / AS

MILJOENEN
VOOR INNOVATIE
VAN AFRIKAANSE
LANDBOUW
Het ministerie van ontwikkelingssamenwerking draagt viereneenhalf
miljoen euro bij aan een nieuw INREFonderzoeksprogramma, het vervolg op
het programma Convergence of
Sciences.
In het programma gaan onderzoekers van
tien Wageningse leerstoelgroepen aan
het werk samen met het KIT en Agriterra.
In het eerste Convergence of Sciences
promoveerden in 2006 acht West-Afrikanen. Doel van het vervolg is het versterken van innovatiesystemen in de landbouw in Benin, Ghana en Burkina Faso.
Dit gebeurt vanuit het idee dat onderzoek
dat echt van nut is voor de boeren, vraagt
om het samenbrengen (convergence) van
wetenschappers van verschillende disciplines, van boeren en onderzoekers, en
van de verschillende instituties rond landbouwinnovatie. / JT

Ad Bot. / foto JB

Na
de
en
ve
be
nie
gin
on
tra
aa
de
sta
ve
de
ha
in
tra
aa
he
tie
te
be
he
Re
be

In
‘N
st
tie
aa
m
m
va
ge
als
als
we
Da
ve
re
jou
W
ve
on
ge

an

a.

-

ek
gt
n
-

d-

Resource 0237 4-7

09-07-2008

16:53

Pagina 5

10 JULI 2008

5

RESOURCE #37

‘Hartzeer over de
rechtszaak had
geen invloed
op het besluit
om Resource
zelf uit te geven’

CEREALES HOUDT OP, PERSONEEL OP STRAAT
Cereales Uitgeverij houdt op te bestaan.
De twintig personeelsleden staan op
straat. Dit is het laatste door Cereales
gemaakte nummer van Resource.
Dat Cereales stopt is het gevolg van het
besluit van de raad van bestuur van Wageninen UR om Resource – en waarschijnlijk ook alumniblad Wageningen Update – in eigen beheer te gaan maken.
Wageningen UR is van plan een nieuw
productieteam op te zetten, waar ook Cerealespersoneel deel van kan uitmaken.
De nieuwe redactie zou moeten gaan wer-

ken onder dezelfde voorwaarden rond onafhankelijkheid als waaronder Resource
nu wordt gemaakt.
Voorzitter Wim de Wit van Cereales noemt
het ‘wrang, vooral voor het personeel’ dat
een punt moet worden gezet achter een
dertigjarige geschiedenis. Cereales produceert naast Resource en Wageningen Update ook de bladen Boomblad en KennisOnline. Daarvoor worden nog oplossingen
gezocht.
De rechter dwong Wageningen UR een
nieuw besluit te nemen over de productie
van Resource en Wageningen Update.

Eind mei had Wageningen UR besloten de
twee bladen te gunnen aan Hemels Publishers. Eind juni bepaalde de Arnhemse
voorzieningenrechter mr. R.J.B. Boonekamp echter dat de aanbestedingsprocedure niet volgens de regels was verlopen.
De rechter vond de gevolgde procedure
‘op een aantal punten strijdig met de
grondbeginselen van het aanbestedingsrecht’. Gevolg is dat de productie van de
bladen niet mocht worden gegund aan
Hemels, noch aan Cereales.
In hoeverre de fouten consequenties hebben voor Wageningen UR is onduidelijk.

‘WE WILLEN ERVARING ÉN VERNIEUWING’
De raad van bestuur besloot afgelopen
maandag om weekblad Resource weer
in eigen beheer te gaan uitgeven. Voor
uitgeverij Cereales als aparte stichting is
geen rol meer. Aalt Dijkhuizen legt uit
waarom.
Nadat Wageningen UR de rechtszaak over
de aanbesteding van weekblad Resource
en alumniblad Wageningen Update had
verloren van Cereales, lag bij de raad van
bestuur de vraag voor: moeten we opnieuw aanbesteden? ‘Na een eigen afweging en consultatie in de organisatie was
onze conclusie: dat is geen aantrekkelijk
traject’, zegt Aalt Dijkhuizen. ‘Een nieuwe
aanbesteding zou veel tijd kosten, we zouden de hele procedure weer moeten opstarten en iedereen een kans moeten geven, terwijl de twee meest geïnteresseerde partijen, Cereales en Hemels, het al
hadden doorlopen. Bovendien zouden we
in de toekomst, bij afloop van iedere contractperiode, steeds opnieuw moeten
aanbesteden, met elke keer de mogelijkheid dat dit tot commotie in de organisatie zou leiden. Nee, dachten we, we moeten ons weekblad weer uitgeven in eigen
beheer, zoals bij de meeste universiteiten
het geval is. Dit geldt in ieder geval voor
Resource. Over Wageningen Update hebben we nog geen besluit genomen.’
Inbesteding dus?
‘Nee, inbesteding zou betekenen dat we
stichting Cereales binnen onze organisatie halen. Onze juridische adviseurs geven
aan dat de stichting dan onder controle
moet staan van de raad van bestuur. Wij
moesten dan raad van toezicht worden
van Cereales. Zo niet, dan zou Cereales
gezien worden als externe partij, zodat we
alsnog moeten aanbesteden. We willen
als bestuur geen toezichthouder worden,
we willen een onafhankelijk blad.
Dat kan als je het blad in huis gaat uitgeven. We gaan een nieuwe redactie formeren, waarbij we de intentie hebben om
journalisten van Cereales erbij te halen.
We willen een combinatie van ervaring en
vernieuwing in deze redactie. We gaan de
onafhankelijkheid op twee manieren borgen. Ten eerste blijven we werken met het

redactiestatuut dat in 2006 in overleg
met de medezeggenschap is opgesteld.
Ten tweede komt er een breed samengestelde redactieraad met mensen uit alle
geledingen van de organisatie, die gaat
toezien op de inhoud en ontwikkeling van
het blad.’
Eerst was aanbesteden van de bladen nodig, nu niet meer. Voortschrijdend inzicht?
‘Voordat we de aanbestedingsprocedure
vorig jaar zijn gestart, hebben we de optie
onderzocht om het weekblad weer zelf uit
te geven. Ook Cereales had daar op dat
moment geen behoefte aan. Toen hebben
we voor de aanbestedingsprocedure gekozen. Maar nu staan we opnieuw voor de
afweging, en is de situatie veranderd.’
Waarom gaat niet het hele Cerealesteam
mee met het blad?
‘Omdat dat gezien zou worden als overgang van de gehele stichting naar Wageningen UR. Wij moeten dus overgaan tot
individuele aanstellingen bij Wageningen
UR. Per saldo is het ook een individuele
beslissing of iemand die overgang wil maken. Daar hoort een gesprek bij, de mensen moeten gemotiveerd zijn.’
Wie gaat dat gesprek doen?
‘We hebben een soort formateur nodig
om de redactie samen te stellen. Het zou
niet goed zijn als ik of Viola Peulen dat
zou doen, omdat we neutraal de gesprekken in willen. We zoeken iemand van buiten die ons goed kent, die moet een goed
redactieteam gaan samenstellen. En
snel, want het gaat om mensen en hoe
sneller de onzekerheid weg is, hoe beter.
Bovendien willen we rond 1 september
Resource weer gaan uitbrengen.’
Heeft de rechtszaak nog meegespeeld in
de huidige afweging? Wageningen UR en
Cereales stonden immers als vijanden tegenover elkaar in de rechtszaal.
‘Zo zie ik dat niet. Je moet respecteren
dat een ieder van ons in de rechtszaak
een eigen positie verdedigde. De aanbesteding had een grote impact op Cereales. Dat je dan kijkt naar mogelijkheden
om voor je belangen op te komen, respec-

teer ik. Bij mij dus geen hartzeer daarover,
het heeft geen invloed gehad op ons huidige besluit.’
Waarom blijft Cereales voorlopig niet Resource produceren, zodat je rustig naar
uitgeven in eigen beheer kunt toewerken?
‘Dan zou je een tussenperiode van hooguit drie maanden krijgen, dat is tijdelijk
uitstel. Ons idee is: als je de bladen in
huis haalt, dan kun je de organisatie
maar beter meteen inrichten.’
Hier vult Viola Peulen, aanwezig bij het interview, aan: ‘Door de onzekere situatie
heb je kans dat er steeds meer mensen
weggaan bij Cereales. Daarom willen we
dit zo snel mogelijk.’
Enkele mensen hebben na de uitslag van
de aanbesteding een open brief aan u geschreven, die is geplaatst in Resource.
Die hebt u niet beantwoord. Waarom
niet?
‘Ik heb als reactie een samenvattende column geschreven die in Resource Insite is
geplaatst. Dat zie ik als een open antwoord op die brieven. Al die brieven hadden steeds een iets andere invalshoek.
Als ik die per stuk zou beantwoorden, dan
blijf je reageren. Wat me wel is opgevallen
in de reacties: binnen de organisatie
wordt gehecht aan continuïteit. Door de
bladen in huis te halen, leggen we een basis voor continuïteit.’
Zijn er nu winnaars en verliezers?
‘Hemels is verliezer, en niemand is winnaar. Ik kijk niet met plezier op deze aanbesteding terug. Ik heb me vooral gestoord aan hoe de onafhankelijkheid van
de redactie een rol ging spelen in de discussie over de aanbesteding. Dan kan ik
wel zeggen dat ik die onafhankelijke redactie ook wil, maar ik kreeg die boodschap niet over het voetlicht.
Daarom moeten we nu, om een omslag te
maken, snel een goed blad maken, waar
met plezier aan wordt gewerkt, met daarin
onafhankelijke opinie. Ik kan wel van alles
zeggen, maar we moeten het laten zien –
dat is de enige manier om het achter ons
te laten.’ / Albert Sikkema

Woordvoerder Simon Vink zegt dat er nog
geen claims van betrokken partijen zijn
binnengekomen. ‘We verwachten dat zulke claims ook geen succes hebben’, aldus
Vink.
Directeur Jeroen Hemels van Hemels Publishers kon deze week niet reageren in
verband met verblijf in het buitenland. / JB
Zie ook het interview met Aalt Dijkhuizen
hieronder en de reacties van hoofdredacteur Korné Versluis en andere Cerealesmedewerkers op pagina 15, 16 en 17

‘SAMENWERKING
GD EN ASG
VEREIST MEER
VOORWERK’
Het ministerie van LNV ziet knelpunten
bij de voorgenomen samenwerking
tussen de Gezondheidsdienst voor Dieren
(GD) en de Animal Sciences Group van
Wageningen UR. LNV beziet de plannen
‘vanuit een positieve grondhouding’,
maar meent dat er meer voorwerk nodig
is.
Het landbouwministerie wil dat de belangen op het gebied van de bestrijding van
besmettelijke dierziekten worden gewaarborgd. Een andere complicerende factor
is de juridische samenwerkingsvorm die
wordt gekozen, waarbij een deel van de
samenwerkingsorganisatie wel onder verantwoordelijkheid van Wageningen UR
valt en een ander deel niet. ‘Het ligt niet
vast hoe de nieuwe organisatie zich verhoudt tot WUR’, aldus de woordvoerder
van landbouwminister Gerda Verburg.
Als een deel van de nieuwe samenwerkingsvorm niet rechtstreeks juridisch onder WUR valt, zou het kunnen dat de overheid aanloopt tegen de Europese aanbestedingsregels, die vereisen dat opdrachten boven een bepaald bedrag openbaar
worden aanbesteed. Daarnaast kunnen
er problemen ontstaan met de ministeriële verantwoordelijkheid.
Enkele weken geleden zijn ASG en GD onderling al tot een raamakkoord gekomen.
Het leek erop dat ze nog voor de zomer met
concrete plannen naar buiten zouden komen, maar door de opmerkingen van het
ministerie gaat dat nu langer duren. / JB
(INGEZONDEN MEDEDELING)

Kijk voor meer nieuws op
de 'News and Events' site
van Wageningen UR:
www.intranet.wur.nl
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DISCUSSIE OVER HERKOMST BLAUWTONG LAAIT OP
Is het blauwtongvirus in Noord-Europa
(BTV-8) uit een laboratorium ontsnapt?
Er zijn wetenschappers die het geloven.
Maar moleculair bioloog dr. Piet van Rijn
van het Centraal Veterinair Instituut (CVI)
heeft argumenten die dat weerleggen, ‘al
weet je het nooit zeker’.
De discussie over de herkomst van het virus woedt al sinds de eerste Noord-Europese schapen en koeien in 2006 besmet
raakten. Al snel werd een link gelegd met
een virus dat rondwaart in Zuid-Afrika en
er waren suggesties dat het Noord-Europese virus door vaccinatie in het veld gekomen zou zijn. Met een recente publicatie in de online editie van Virology weerleggen Britse, Franse, Zuid-Afrikaanse,
Belgische en Nederlandse wetenschappers die suggestie.
Het genoom van het Noord-Europese virus is vergeleken met dat van verschillende andere bekende BTV-8-stammen. Conclusie: het virus is een nieuwe introductie
die niet voortkomt uit een bekend BTV-8vaccin. Blijft onduidelijk waar het virus
dan wel vandaan komt.
De discussie daarover is met de publicatie niet uitgewoed. Een andere opmerkelijke Nederlandse vondst heeft voeding gegeven aan nieuwe speculaties. Het CVI
heeft aannemelijk gemaakt dat het virus
niet alleen via een klein vliegje of knut
van het ene dier naar het andere gaat,
maar ook via de placenta van moeder op

kalf. En kalveren kunnen het virus ook
binnenkrijgen via de biest. Daarnaast is
samen met de Gezondheidsdienst voor
Dieren vastgesteld dat er dit voorjaar regelmatig gezonde, virusdragende kalfjes
uit geïnfecteerde koeien zijn geboren. En
gezonde, ongeïnfecteerde volwassen
koeien kunnen het virus binnenkrijgen,
als ze de placenta opeten na de geboorte
van een kalf. Koeien doen dat van nature.
Dat een veldvirus de placenta doorkomt,
kan er niet bij iedereen in. De Amerikaanse professor James MacLachlan van de
School of Veterinary Medicine van de
universiteit van Californië, zegt dat zoiets
eigenlijk alleen maar gebeurt met laboratoriumstammen. En het blauwtongvirus
hoeft de placenta helemaal niet te passeren om zich te handhaven, zegt MacLachlan.
Van Rijn zegt dat deze besmettingsroute
waarschijnlijk niet eerder opgemerkt is,
omdat het virus zich vooral ophoudt in gebieden waar de tussengastheren geen
winterstop houden, zoals de knut in
Noord-Europa. ‘Daar is de placentapassage nauwelijks van epidemiologisch belang. Hier is dat anders.’ / JB

Bacteriofagen kunnen helpen het aantal
gevallen van voedselvergiftiging te verminderen. De fagen pakken schadelijke
bacteriën als campylobacter aan, en
verlagen zo de kans op besmetting. Dat
blijkt uit onderzoek van dr. Marcel van
Bergen van het Centraal Veterinair
Instituut in Lelystad.
Van Bergen deed onderzoek naar de bestrijding van campylobacter, één van de
pathogenen die met bacteriofagen kunnen worden aangepakt. Fagen zijn eigenlijk virussen. Dat klinkt gevaarlijk, erkent
Van Bergen, maar is het niet. ‘Fagen zijn
overal. Ze zijn niet gevaarlijk voor mens,
dier en plant. Ze zijn heel specifiek en
daardoor zelfs niet eens gevaarlijk voor
andere bacteriën.’
Een bacteriofaag pakt een ziekteverwekkende bacterie aan door zich eraan te
hechten en zijn erfelijk materiaal in de cel
te brengen. Het metabole systeem van de
kwalijke bacterie raakt daardoor zodanig
verstoord dat hij alleen nog nieuwe fagen
produceert. Dat proces gaat echter niet
door tot de laatste pathogeen is opgeruimd. Er ontstaat vaak een evenwicht
tussen de bacteriofagen en de ziektever-
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Een dierenarts neemt bloed
af bij een met blauwtong besmet dood schaap. / foto
Dierenbeeldbank.nl

MINDER VOEDSELVERGIFTIGING
DANKZIJ BACTERIOFAGEN
wekker, zo ontdekte Van Bergen in proeven met fagen en campylobacter in mest
van vleeskuikens.
De onderzoeker besmette zestig kuikens
met Campylobacter jejuni. Vervolgens liet
hij daar de campylobacter-specifieke bacteriofaag op los. Wat hij zag was dat het
aantal bacteriën eerst heel snel naar beneden ging, om zich vervolgens te stabiliseren op een veel lager niveau.
Deze vinding kan maatschappelijk van
belang zijn. Campylobacterbesmettingen
kosten volgens het ministerie van volksgezondheid naar schatting jaarlijks ruim
25 miljoen euro.
Het meest voorkomende symptoom is
diarree, maar in ernstige gevallen kan
besmetting uitmonden in de zenuwaandoening Guillain-Barré Syndroom. Omdat
de besmettingskans afhankelijk is van
het aantal ziekmakende bacteriën dat iemand binnenkrijgt, kan reductie van het
aantal bacteriën in voedingsmiddelen
als kip de ziektelast – en dus de ziektekosten – verlagen. / JB

B
B

SPORTIEVE IDENTITEIT
HOUDT JEUGD GEZOND
Jongeren die veel aan sport doen roken
vaak niet. Dat heeft weinig met het
sporten zelf te maken, ontdekte
dr. Kirsten Verkooijen van de
leerstoelgroep Sociologie van
consumenten en huishoudens. Jonge
sporters laten de sigaretten alleen staan
als ze zichzelf ook als sporters zien.
‘Dit onderzoek is een logisch vervolg op
mijn promotieonderzoek naar het verband
tussen jeugdsubculturen en ongezond gedrag’, zegt Verkooijen. ‘Uit dat onderzoek
aan de universiteit van Zuid-Denemarken,
bleek dat vooral de techno’s en hippies vaker blowden en rookten dan andere jongeren. Jongeren die veel aan sport deden, de
sporties, rookten juist minder vaak – wat
al bekend was. Maar waarom sportbeoefening nou precies aanzet tot gezond
gedrag was nog onduidelijk.’
Met die vraag ging Verkooijen aan de slag
in een postdocproject, waarover ze onlangs een artikel publiceerde in de International Journal of Behavioral Medicine.
In het stuk analyseert Verkooijen vierduizend vragenlijsten ingevuld door jongeren
tussen de zestien en twintig jaar. Zo kon
de sociaalpsycholoog een aantal theo-

rieën ontkrachten over het verband tussen sport en gezond gedrag. ‘Rokers zijn
als groep somberder dan niet-rokers’, zegt
Verkooijen. ‘Ze zijn minder blij met zichzelf en de wereld. Hun sense of coherence
is lager, zeggen psychologen dan. Andersom is de sense of coherence van sporters
juist hoger dan normaal. Maar daar konden we niet mee verklaren waarom sporters minder vaak roken.’
Het aantal uren dat sporters lichamelijk
actief zijn is evenmin een factor, ontdekte
Verkooijen. ‘Wat wel uitmaakte was het
zelfbeeld van de sporters’, zegt de psycholoog. ‘Als de jongeren zichzelf als een
sporter zagen, dan rookten ze minder
vaak.’ Die ontdekking is interessant voor
instanties die via sport jongeren tot gezond gedrag willen brengen, zegt Verkooijen. ‘Het is niet genoeg om jongeren alleen
meer te laten sporten. Trainers en coaches zouden ook moeten bijdragen aan
het ontstaan van een sportieve identiteit
bij jongeren. Hoe ze dat precies zouden
moeten doen weet ik niet, maar uit eerder
onderzoek weten we wel dat trainers en
coaches veel invloed hebben op de leefstijl van jongeren. Vaak meer dan docenten.’ / WK
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‘Als jongeren
zichzelf als
sporter zien,
roken ze
minder vaak’

BURGER WIL BETALEN VOOR
BEHOUD VEENWEIDE
Om het veenweidegebied te redden,
moeten boeren soms wijken en plannen
voor woningbouw worden geschrapt. De
vraag is wie dat gaat betalen. Het LEI
zocht het uit en was verrast over de
uitkomst. De Nederlandse burger wil
gemiddeld meer dan elf euro uit eigen
zak bijdragen om het waardevolle
natuurgebied te kunnen behouden.
De veenweiden worden bedreigd door een
te laag grondwaterpeil, bedoeld om landbouwpercelen in het gebied droog te houden. Verhoging van het peil voorkomt dat
het veen verder afbreekt, maar gaat ten
koste van de landbouw. ‘Als we willen
voorkomen dat veenweiden verdwijnen,
moeten we dus een afweging maken’,
zegt dr. Ernst Bos van het LEI.
In de keuze tussen natuur en economische ontwikkeling delft de eerste vaak
het onderspit. ‘Tenzij de waarde van veenweide in euro’s is uit te drukken’, zegt
Bos. Hij vroeg inwoners in en rondom het
gebied Zegveld, wat zij bereid waren te betalen om het gebied te behouden. Gemiddeld was dat 11,44 euro. ‘Een betrouwbare uitkomst’, verzekert Bos. ‘In een vergelijkbaar onderzoek tien jaar geleden in
een ander gebied kwam ongeveer hetzelf-

de bedrag naar voren. Blijkbaar is de ecologische waarde dus constant door de tijd
heen.’
Tussen de respondenten waren wel verschillen. Mensen die dichtbij het veenweidegebied wonen, willen minder betalen
dan burgers verder weg. ‘Wij denken dat
dit komt doordat de mensen die dichtbij
wonen, menen dat ze al betalen. Hun huis
was bijvoorbeeld duurder omdat ze op die
plek wilden wonen.’
Verder blijkt de jongere generatie meer
geld te willen geven dan oudere mensen.
‘Er zit een knik bij de pensioenleeftijd.’
Dat komt omdat jonge mensen nog een
heel leven voor zich hebben en er dus
nog lang van willen genieten, denkt Bos.
‘Aan de andere kant had ik verwacht dat
de oude generatie het veengebied behouden zou willen zien voor de mensen na
hen.’
Het is dus nog even gissen naar de oorzaken. Maar het feit dat mensen gemiddeld
aardig wat willen betalen, stemt Bos
hoopvol. En hij is niet bang dat mensen
weigeren te betalen als puntje bij paaltje
komt. ‘Dit is in het buitenland getest. Daar
blijken burgers daadwerkelijk geld in een
fonds te stoppen om een natuurgebied te
behouden.’ / JT

BIOLOGISCHE
BOER BESPAART
ONS TIEN MILJOEN
De biologische landbouw bespaart de
maatschappij jaarlijks tien miljoen euro,
vergeleken met de gangbare landbouw.
Dat komt vooral doordat biologische
boeren het milieu minder schaden.
Het LEI zette de verschillen op een rij tussen de biologische en de gangbare landbouw wat betreft milieuvervuiling en sociaalethische aspecten. De gangbare landbouw maakt meer maatschappelijke kosten die de sector niet zelf betaalt, en die
ook niet terugkomen in de prijs die consumenten betalen. Daarom draaien anderen
op voor kosten zoals die van drinkwaterbedrijven, die door boeren vervuild grondwater moeten zuiveren. Ook de uitstoot van
broeikasgassen is in geld uit te drukken
door de handel in emissierechten.
Uit het onderzoek blijkt dat het verschil
vooral zit in de biologische melkveehouderij, die minder broeikasgassen uitstoot
dan de gangbare sector. De biologische
verkoop in Nederland is overigens goed
voor 460 miljoen euro per jaar. Ir. Marieke
Meeusen-van Onna, onderzoeker bij het
LEI, tekent wel aan dat lang niet alle
maatschappelijke kosten bekend zijn, en
dat niet alle kosten in geld zijn uit te drukken. / JT

VLINDERVADER LAAT KOOLPLANT
KINDERMOORDENAARS OPROEPEN
Vlindermannetjes van het grote koolwitje
stimuleren onbedoeld koolplanten om
de moordenaars van hun eigen kinderen
te lokken. Dat blijkt uit onderzoek van
de Wageningse entomoloog dr. Nina
Fatouros. Eerder ontdekte zij al dat
vlindervrouwtjes de betrokken
parasitaire sluipwespen laten meeliften
naar de plek waar zij eitjes leggen.
‘Een vlindermannetje merkt het vrouwtje
bij het paren met een anti-afrodisiacum,
waardoor ze niet langer aantrekkelijk is
voor andere vlindermannetjes’, vertelt
medeauteur dr. Ties Huigens die de honneurs waarneemt omdat Fatouros op een
congres is in Zuid-Afrika. ‘Dat is een voordeel, want zo voorkomt hij dat de moeder
van zijn kinderen hinderlijk gevolgd wordt
door andere mannen terwijl ze haar eitjes
afzet’, aldus Huigens.
Een nadeel hiervan is dat sluipwespen die
het op de eieren van het vrouwtje gemunt
hebben, juist door het anti-afrodisiacum
worden aangelokt. Een ander nadeel is de
aanleiding voor de publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS van 30
juni. ‘De vrouwtjes slaan het goedje voor
een deel op in een klier en deponeren het
tijdens het leggen van de eieren op de
plant. Wij hebben nu aangetoond dat de
aanwezigheid van deze stof – benzylcyanide, geen prettig stofje – na een paar da-

Een Trichogramma-sluipwesp beklimt een vlindereitje om daar haar eigen eitjes in te
leggen. / foto Nina Fatouros
gen leidt tot chemische veranderingen in
de plant. Die zorgen ervoor dat sluipwespen de plek waar de eitjes zijn afgezet
beter kunnen traceren’, vertelt. Welke
chemische veranderingen precies plaatsvinden, is nog niet bekend.
In vervolgonderzoek willen de entomologen kijken hoe de voor- en nadelen van de
productie van een anti-afrodisiacum precies uitpakken. ‘Het zijn uiteindelijk alle-

(INGEZONDEN MEDEDELING)

maal stappen in de wapenwedloop tussen vlinder, plant en sluipwesp. Blijkbaar
is het voor mannetjes van de onderzochte
vlinders nu nog gunstig om gepaarde
vrouwtjes te merken. Als het echter betekent dat je nauwelijks nakomelingen overhoudt doordat je de parasieten van je
kroost helpt, betaal je wel een hoge prijs’,
aldus Huigens. / GvM

De laatste
column:
Een puzzel
Onlangs daagde het me ineens
waarom sommige mensen
overtuigd zijn van het idee dat
blokroostering van de vrije keuze
de keuzemogelijkheden voor
studenten vermindert terwijl
anderen juist voorstander van
blokroostering zijn. Tegenstanders
zijn te vinden bij opleidingen met
relatief weinig contacturen en
practica. Voor de tweede groep
geldt het tegenovergestelde. Ik heb
daar een elegant betoog voor maar
deze column is te kort om dat te
bevatten.
De studeerbaarheid van
voorgeprogrammeerde minors en
het elders kunnen studeren bij
blokroostering is voor studenten in
de tweede groep van opleidingen
pure winst. Voor studenten in de
eerste groep opleidingen is dat
voordeel er ook, maar als je dat
voordeel niet meetelt nemen de
keuzemogelijkheden af.
De vraag is natuurlijk wat we met
die tegenstelling moeten. We zijn
één faculteit. Betekent dit dat alle
opleidingen zich moeten voegen
naar één model? Of sluit het één
het ander niet uit? De stuurgroep
gebruikt deze zomer om daar over
te piekeren. Vanaf begin september
volgt er een adviseringsronde en
besluitvorming door de Raad van
Bestuur in overleg met de
medezeggenschap.
Pim Brascamp,
Voorzitter stuurgroep
www.towardsflexibility.wur.nl
Your education, your future
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Het is menig reiziger overkomen: tijdens een trektocht in Verweggistan stuiten op
het logo van Wageningen UR of Van Hall Larenstein. Geen wonder voor een kennisorganisatie met studenten uit zeker honderd verschillende landen en deelname aan
talrijke internationale samenwerkingsverbanden. Daarom in dit zomernummer een
tocht rond de wereld langs twaalf exotische projecten.

R
T

door GERT VAN MAANEN
Verenigde Staten: Jagen op
stofduivels in Eloy, Arizona
De leerstoelgroep Meteorologie en
luchtkwaliteit onderzoekt uitwisseling
tussen atmosfeer en land in de vorm
van warmte, waterdamp, kooldioxide
en stof. Voor het bestuderen van stofhozen worden opstellingen gebruikt in
de woestijn van Arizona. Het onderzoek helpt om meer te begrijpen over
dust devils op Mars. Die kunnen wel
tien kilometer hoog worden en brengen ook bliksem voort, waardoor ze
een gevaar vormen voor Marslandingen. (foto Oscar Hartogensis)

Portugal: Bosbranden in Góis, Coimbra
Komend najaar zal ir. Cathelijne Stoof
bij het Portugese Coimbra een klein
stroomgebied gecontroleerd afbranden
voor haar promotieonderzoek bij de
leerstoelgroep Erosie en bodem- en waterconservering. Ze onderzoekt het effect van branden op de bodem en de
waterstroming. ‘De hitte maakt de bodem waterafstotend. Regenwater zakt
daardoor niet weg en stroomt over het
oppervlak met erosie en overstromingen als gevolg.’ (foto Cathelijne Stoof)

Mexico: Dorpshonden in Yucatán
In promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen kijkt
Eliza Ruiz Izaguirre naar het gedrag van
dorpshonden en hun impact op wilde dieren. De kuststrook van Yucatán is rijk aan
wild en op het platteland lopen honden
vaak vrij rond. Ruiz Izaguirre gaat het belang van wild in het dieet van dorpshonden
kwantificeren en onderzoeken of de honden ook zeeschildpadnesten verstoren.

Chili: Horsmakreel in de Stille Zuidzee
‘Je kunt niet op bezoek komen, ons onderzoeksgebied ligt op zo’n 800 kilometer uit de kust’,
waarschuwt ir. Sytse Ybema van Wageningen
Imares. De visserijbiologen werken aan een bestandsschatting van horsmakreel, gebaseerd op
bedrijfsgegevens van Nederlandse vissers.
Ybema: ‘Sinds 2005 is de Nederlandse trawlervloot actief in de zuidelijke Pacific. De Chilenen
vissen op de horsmakreel in hun eigen wateren
en zitten helemaal niet te wachten op buitenlandse concurrentie daarbuiten. Maar voor er internationale beheersmaatregelen opgelegd kunnen
worden, is er meer informatie nodig over het bestand.’ (foto Sytse Ybema)

Mauritanië: Duurzame vissen op garnaal en venusschelp, Noadhibou
Wageningen Imares werkt nauw samen met het Mauritaanse Visserij
Instituut IMROP. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar beperking van de bijvangst in de visserij op garnalen en duurzame exploitatie
van venusschelpen. Onderzoeker dr. Kees Goudswaard: ‘We richten ons
vooral op kennisontwikkeling van de Mauritaanse onderzoekers zodat
zij het werk op termijn zelf kunnen doen.’

Brazilië: Netwerken in de
sloppenwijken van Recife
‘We bedrijven een soort politieke antropologie die kijkt hoe mensen in de
marges van de maatschappij hun leven organiseren’, vertelt ir. Martijn
Koster, promovendus bij de leerstoelgroep Rurale ontwikkelingssociologie.
Koster woonde zelf anderhalf jaar in
een sloppenwijk in Recife en onderzocht de rol van gemeenschapsleiders. Het onderzoek is medegefinancierd uit de Vidibeurs die Koster’s begeleider dr. Monique Nuijten in 2005
van NWO ontving. (foto Martijn Koster)
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ROND DE WURELD IN
TWAALF PROJECTEN

Noorwegen: Milieuverontreiniging Barentszzee
‘We werken al vijftien jaar samen met de Noorse
olieproducent StatoilHydro in projecten rond milieumanagement en risicoanalyse’, vertelt drs.
Chris Karman van Wageningen Imares. ‘We hebben onder meer een relatieve maat voor milieueffecten ontwikkeld, de Environmental Impact
Factor (EIF). Belangrijk, want olie- en gasexploitatie zijn niet de enige milieubedreigingen. Het
poolgebied lijkt zich voor slecht afbreekbare gifstoffen te ontwikkelen tot het afvalputje van de
wereld.’ (foto Eiliv Leren, Statoil)

Indonesië: Veenbossen op Kalimantan
De veenbossen in Centraal-Kalimantan
worden bedreigd door landontginning
voor voedselproductie en oliepalmplantages, degradatie en branden.
Alterra coördineert het EU-project Restorpeat, dat probeert de oorspronkelijke hydrologie te herstellen waardoor
hergroei van moerasvegetatie mogelijk
wordt. LEI adviseert het Central Kalimantan Peatlands Project waarin samen met de lokale bevolking wordt
gewerkt aan herbebossing, brandpreventie en het ontwikkelen van
alternatieve activiteiten die een
inkomen opleveren.
Burkina Faso, Mali en Niger:
Fruitbomen in de Sahel
In het door Brussel gefinancierde project
Safruit onderzoekt het LEI samen met
Afrikaanse onderzoeksinstituten en lokale
ngo’s het belang van inheemse fruitbomen
voor Sahelbewoners. ‘Het gaat om producten die we hier niet kennen en die een belangrijke rol spelen als lokale inkomensbron en in de voedselzekerheid van miljoenen mensen. Je kan denken aan bladeren
en vruchten van de baobab of tamarinde
en de zaden van de néré’, vertelt drs. Jolanda van den Berg. (foto Safruit)
Zuid-Afrika: Verspreiding van olifanten in
het Kruger Park
In het Kruger Park bestuderen zes PhD-studenten de ruimtelijke verspreiding van olifanten onder invloed van het voedselaanbod. Dit Temboproject wordt geleid door de
leerstoelgroep Resource Ecology. ‘We maken modellen die de verspreiding van olifanten kunnen voorspellen’, vertelt dr. Fred
de Boer. ‘Die worden gebruikt om het beheer te optimaliseren.’ (foto Fred de Boer)

Filippijnen: Kokosnoot tegen woningnood, Lagunas
Van de bolster van de kokosnoot kan je niet alleen matten maken, maar ook meubelplaten en ecologisch
bouwmateriaal. Dat gebeurt in het Ecocoboardproject
gecoördineerd door AFSG. Onderzoeker dr. Jan van
Dam: ‘Het mooie is dat de platen voor honderd procent
uit kokosnoot bestaan. Er worden dus geen chemische
binders gebruikt, wat ze goedkoop houdt.’ De technologie is ontwikkeld in samenwerking met Filippijnse instituten. Een eerste productiefabriek wordt momenteel
opgezet in Lagunas.

Australië: Koala’s en dolfijnen in
New South Wales
‘Voor exotische projecten ben je bij de
majoren Kust- en zeemanagement en
Wildlifemanagement aan het goede
adres’, vertelt Romke Kats van Van
Hall Larenstein in Leeuwarden. Flamingo’s monitoren op Curaçao en
zeegras bestuderen op Madagascar;
er zijn tientallen studentenstages of
-projecten. In New South Wales in
Australië onderzoeken twee studenten momenteel het gedrag van dolfijnen. Alexandra Haydn staat op het
punt te vertrekken naar het dorpje Tibooburra in dezelfde staat om koala’s
en andere buideldieren te monitoren.
(foto Sydney Wildlife World)
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Ellen Marks is een selfmade manager die groot is geworden in het bedrijfsleven. En
dat zal Van Hall Larenstein de komende jaren merken. De nieuwe algemeen directeur
neemt geen genoegen met vrijblijvend gepraat over verbeteringen. ‘Je merkt dat
mensen in het hoger beroepsonderwijs niet altijd gewend zijn om te werken vanuit
kaders en concrete afspraken. Maar het is nodig.’

door ALEXANDRA BRANDERHORST, foto GUY ACKERMANS

H

et grijze bureau en de kasten in haar
werkkamer bij Van Hall Larenstein
(VHL) in Velp ogen nog leeg. Ellen
Marks heeft een pittig programma, zodat iedereen uit de organisatie haar
leert kennen voor de zomer. ‘Dan kunnen we in augustus met volle schwung
van start. Daarna gaan we mijn kamers in Leeuwarden,
Wageningen en Velp wel een beetje opleuken.’
De nieuwe directeur van de hogeschool spreekt snel en
geanimeerd. Ze is direct en gebruikt klare taal. Een
selfmade manager noemt ze zichzelf. Na 22 jaar in het
bedrijfsleven, maakte ze zes jaar geleden de overstap
naar het onderwijs. De eenzijdige focus op targets was
haar tegen gaan staan. ‘Ik werk graag resultaatgericht,
maar dat moet altijd hand in hand gaan met aandacht
voor de mensen waarmee je die resultaten behaalt.’
Marks kwam toevallig een vacature bij InHolland in Diemen tegen en werd opleidingsmanager.
‘De eerste weken had ik wel een paar cultuurshocks te
pakken’, herinnert Marks zich. ‘Mijn eerste vergadering
met het managementteam vergeet ik van mijn leven
niet. Ter voorbereiding had ik een heel stuk doorgeakkerd dat op de agenda stond. Er werd een rondje gemaakt en iedereen vond het een goed stuk. Op naar
het volgende agendapunt. Ik stak mijn vinger op en zei:
ho, wacht even. Wie gaat nou wat wanneer daarmee
doen? Nou, ze moesten aan de zuurstof.’ Dit voorbeeld
is illustratief voor wat Marks tegenkwam en soms nog
tegenkomt in hbo-land, vertelt ze. ‘Maar ik ben optimistisch ingesteld. Daar waar het me in de weg zit, verander ik het.’

steeds een slecht imago heeft. ‘Er zijn heel veel dingen
die goed gaan. En destijds zeiden concullega’s van andere hbo’s soms: bij ons in het ook niet helemaal op orde, maar wij staan godzijdank niet in de schijnwerpers.’
Ondanks, of misschien juist dankzij de hectiek, heeft
Marks met veel plezier bij InHolland gewerkt. ‘Vooral in
mijn rol als directeur in het Alkmaarse heb ik veel bereikt. Intern is alles nu goed op orde en de contacten
met de buitenwereld zijn aangehaald. Er was veel te
doen, maar dat vond ik heerlijk. Ik moet iets hebben
om mijn tanden in te zetten.’
Aan de ervaringen bij InHolland zal ze bij VHL veel hebben, verwacht Marks. ‘VHL is op instellingsniveau nog
niet gefuseerd en ook de verschillende locaties zijn nog
niet echt dicht bij elkaar gekomen. Je moet elkaars pareltjes weten te pakken en benutten. Dat krijg je niet
voor elkaar door vanaf een zeepkist te roepen: gij zult
vanaf heden samenwerken. Maar je moet kijken hoe je
toch van elkaar kunt leren.’ Als voorbeeld noemt Marks
het competentiegerichte onderwijs, dat op de VHL-locaties op andere manieren is opgezet. ‘Daar kun je nu je
voordeel mee doen door ze gezamenlijk te evalueren
en de best practices uit de trajecten te halen.’
Daarnaast is het volgens Marks belangrijk om te zorgen dat medewerkers warm gaan lopen voor VHL en er
trots op zijn om voor die organisatie te werken. ‘VHL is
nog geen organisatie met één cultuur. Mensen praten
nog over Van Hall én Larenstein. Het enige wat we gemeenschappelijk hebben is dat we allemaal als hbo-instelling werkzaam zijn in het groene domein en onderdeel zijn van Wageningen UR. Je kunt het nieuwe merk
VHL niet laden binnen de organisatie als je het nog niet
met elkaar hebt gehad over de gemeenschappelijke
BEDRIJFSMATIGE AANPAK
identiteit. We moeten gezamelijk onze kerncompetenMarks meent dat een bedrijfsmatige aanpak bij hboties, toekomstvisie en strategie bepalen. Daar gaan we
instellingen noodzakelijk is. ‘Een onderwijsinstelling
na de zomer mee beginnen.’
bekleedt een maatschappelijke functie. De middelen
Marks wil bovendien de doelen van de organisatie kopdie de overheid daarvoor ter beschikking stelt, moet je pelen aan de persoonlijke doelen van mensen. ‘Als je
deugdelijk besteden. Dat betekent bijvoorbeeld dat je
die doelen zodanig faciliteert dat medewerkers zelf ook
niet te hoge overheadkosten mag hebben op personeel een stap verder komen, creëer je een wisselwerking.’
en dat je afspraken met studenten nakomt, zoals goed Als directeur bij InHolland was Marks nauw betrokken
onderwijs en kloppende roosters. Je merkt wel dat
bij de hervorming van het onderwijshuis. ‘Competentiemensen niet altijd gewend waren om te werken vanuit
gericht onderwijs is niet meer of minder dan het combikaders en concrete afspraken. Maar dat het nodig is,
neren van houding, vaardigheden en kennis. De kenbehoeft geen betoog.’
niscomponent moeten we in de gaten houden’, benaHogeschool InHolland heeft een turbulente periode
drukt Marks. ‘Daarbij moet je goed kijken naar de verachter de rug. Marks kwam er werken toen er net een
schillende docentrollen en wat wel en niet bij iemand
grootschalige fusie aan de gang was. Tegelijkertijd ging past. Er moeten ontwikkelingstrajecten komen om domet de invoering van het competentiegerichte ondercenten beter te faciliteren om die rollen uit te voeren.
wijs het onderwijshuis op de schop. ‘Achteraf gezien
heeft InHolland een iets te grote broek aangetrokken.
Op alle fronten was de trein in beweging. Je had nergens een station om even uit te stappen of op te frissen. Mensen konden niet altijd aan boord blijven en bovendien richtten mensen zich intern, omdat daar veel
op orde moest komen. De instelling verloor de verbinding met de buitenwereld en het beroepenveld.’
Toch vindt Marks het niet eerlijk dat InHolland nog

‘Erg interessant om
een universiteit in je
achtertuin te hebben’

ELLEN MARKS
1963 Geboren in Heemskerk
1980 Na de havo aan het werk in het bedrijfsleven
1981 Werkzaam bij kredietverzekeraar NCM, vanaf
1987 in het management
1996 Manager bij Vedior, eindverantwoordelijk voor
vijf vestigingen
2002 Opleidingsmanager bij InHolland in Diemen
2005 Directeur van de School of Economics Alkmaar/Zaanstad van InHolland
2008 vanaf 1 juni algemeen directeur van Van Hall
Larenstein
Ellen Marks is getrouwd, heeft twee honden en mag
graag hardlopen, fietsen en schaatsen
Het kan niet zo zijn dat je als docent bijvoorbeeld twintig jaar lang management doceert, maar nog nooit een
bedrijf van binnen hebt gezien. Deskundigheidsbevordering gaat verder dan je vakliteratuur bijhouden.’
VAKIDIOTEN
Het komende jaar focust Marks zich bij Van Hall Larenstein op de evaluatie en, waar nodig, bijstelling van het
competentiegerichte onderwijs. De evaluatie gaat dit najaar van start. Ze stelt alvast gerust: ‘Het is een valkuil
om als een idioot overal meteen aanbevelingen te implementeren. Daar stappen we niet in. Mogelijke veranderingen gaan we weloverwogen en gefaseerd invoeren,
zodat studenten en docenten er geen last van hebben.’
Een tweede grote lijn vormt het op orde krijgen en houden van ‘de beruchte dagelijkse kwaliteit’. ‘Bijna alle
hbo-instellingen hebben daar moeite mee. Als je dagelijkse kwaliteit op orde is, geeft niemand je een pluim.
Maar als het niet deugt is het een bijzonder grote bron
van ontvredenheid. En terecht.’
Overigens kwam Marks nieuwe baan bij VHL toevallig
op haar pad. Ze werd gevraagd en toen ze zich erin ging
verdiepen, raakte ze enthousiast. ‘Het is natuurlijk erg
interessant om een universiteit in je achtertuin te hebben. En het groene domein op zich – natuur, gezonde
voeding en leven – spreekt me persoonlijk waanzinnig
aan. Ik ben een buitenmens, dit is een domein waar ik
me in thuis kan voelen. Ik kom in hbo-land overal gedreven en tot op het bot betrokken mensen tegen die allemaal hun stinkende best doen. Maar hier vind je de
echte vakidioten, en dat bedoel ik heel positief. En studenten kiezen hier echt voor. In het economische domein zie je nog wel eens mensen die later snel veel geld
willen verdienen of nog niet weten wat ze willen. Maar
als je iets met dieren wilt doen of met je poten in de klei
wilt staan, kies je vanuit een intrinsieke motivatie.’
Van cultuurverschillen tussen InHolland en VHL heeft
de nieuwe directeur nog geen last. ‘In de organisatie
zie ik qua ambitieniveau of drive geen verschil. Misschien nemen we hier alleen meer tijd voor elkaar, om
over dingen te praten en tot stand te brengen. Dat vind
ik ook wel plezierig.’ <
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IN BEELD
Tweedejaars studenten Landschapsarchitectuur van
Van Hall Larenstein dachten mee. Zo bedacht Carola
van Dorst een Mega Mindyspeurtocht en ontwierp Mark
Spaan een opstelling met tafels en sierappelbomen
voor recreatieve doeleinden op het erf. De samenwerking met kunststudenten is Mark goed bevallen.
‘Op school werken we vanuit vraagstelling en analyse.

U

D

SUMMERSCHOOL/ foto’s JURJEN BERSEE
Met high tea op het erf van fruitboerderij De Woerdt in
Ressen, een kinderspeurtocht door de boomgaard en
presentaties van studentenprojecten werd op zondag
29 juni de summerschool Lingezegen afgesloten. Studenten van verschillende creatieve opleidingen bogen
zich tweeënhalve week lang over de inrichting van het
nieuwe park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen.

O

Dit was zweveriger doordat kunstenaars vrijer denken.
Dat leverde ons een andere kijk op.’ De summerschool
was een samenwerking tussen kunstenaar Ton Matton,
de opleiding Tuin- en landschapsinrichting en het
VHL-lectoraat Groene leefomgeving van steden, de
Arnhemse hogeschool voor de kunsten Artez en de
Academie van Bouwkunst./ ABr
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OUDE KOEIEN
UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR
DE SEKSLESSEN VAN KIPPEN-ROELOF
De Drentse handelsreiziger en dichter
Roelof Houwink Hzn (1869-1945),
medeoprichter van het Rijksinstituut
voor de Pluimveeteelt Het Spelderholt in
Beekbergen, was veelzijdig. Hij schreef
hét standaardwerk voor het fokken van
Nederlandse hoenders, maar ook een
van de eerste voorlichtingsboekjes over
‘sexueele samenleving’.

l
n,

Roelof Houwink
Hzn. / foto uit het
tijdschrift Avicultura (1927)
Links: De omslag
van Houwinks
voorlichtingsboekje.

‘Ik wil trachten te bereiken, dat door verbetering van de geslachtelijke opvoeding
van onze jeugd, een gelukkiger samenleving kan ontstaan’, zo schrijft Houwink in
het voorwoord van ‘Wat ieder voor en na
het huwelijk moet weten’. Het voorlichtingsboekje, verspreid door de Nieuw-Feministische Vereeniging, verschijnt voor
het eerst in 1925 en wordt zeven keer
herdrukt.
Eerlijke seksuele voorlichting is volgens
Houwink het middel om uitwassen te
voorkomen en jongelieden te leren echte
liefde te geven en daarvan ook te genieten. ‘Onverantwoordelijk zijn de ouders,
die hun kind onvoorgelicht overgeven aan
het andere kind – om hen samen dien
sprong in het duister te laten ondernemen.’
Houwinks uiteindelijk streven is een gelukkig huwelijk. Om dat te bereiken moet
iedereen zich wel realiseren dat ‘niets
menschelijks ons vreemd is’. Hij gebruikt
de metafoor van de tuin: ‘Het huwelijk is
het rijk der werkelijkheid, het ligt slechts

aan den man en de vrouw zelf, er een
bloementuin vol kleuren en zonlicht van
te maken, of een wildernis.’ Voor inhalige
mannen heeft hij een waarschuwing. ‘Zij
willen in hun egoïsme als een maaier alles tegelijk afmaaien en houden onkruid
over.’ Maar ook overdreven kuisheid keurt
hij af. ‘Predik nooit geheelonthouding,
want niets werkt zoo verlammend op het
zondige gevoel als een verbod, dat toch
niet gehandhaafd kan worden.’
Een harmonieus samenleven is volgens
Houwink niet eenvoudig, met name omdat de man veel polygame eigenschappen heeft behouden. ‘Krachtens zijn
aard, zijn natuur, is voor hem de echtelijke omarming dikwijls een kortstondig genot, terwijl dat voor de vrouw een volledige bevrediging is.’ Hij geeft veel praktische tips. Zo waarschuwt hij mannen niet
te veel te onaneren of alcohol te consumeren omdat dit fnuikend is voor ‘de
kracht om tot volledige bevrediging van
beiden te komen’. Jonge vrouwen kunnen
deze situatie redden door te simuleren.
‘Doe alsof de paring wel bevredigt en herhaal dit eenige malen. Uw man zal dan
beginnen met zelfvertrouwen te krijgen.
Tracht hem te overtuigen dat de samenkomst, als ze goed wil zijn, niet te vaak
moet plaats hebben. Als eenmaal het zelfvertrouwen terug is, bemerkt de man dat
de beperking hem tevens zijn kracht terug
geeft. Snel accommoderen de geslachtsorganen nu – en op zekere avond komt

plotseling de kracht die gewenscht is.’
De boodschap van Houwink is bij vlagen
opmerkelijk liberaal en modern, bijvoorbeeld waar het gaat over geboortebeperking, homoseksualiteit of voorspel. ‘Het is
van het grootste gewicht dat de jonge
man weet, hoe door streeling en liefkozing de vrouw eerst meestal moet worden
opgewekt, opdat zij zich ook gelukkig en
gaarne geven zal, wat zijn geluk ook weer
oneindig verhoogt.’
Het blijft een beetje een mysterie waarom
Houwink het initiatief nam voor het voorlichtingsboekje. Literatuurhistoricus dr.
Henk Nijkeuter claimt dat de schrijver
door zijn ‘jarenlange experimenten met
hoenderen’ op het idee kwam een boek
over het seksuele leven van de mens te
schrijven. Een wonderlijke verklaring.
Houwinks band met Wageningen UR komt
in ieder geval wel voort uit dit kippenonderzoek. De handelaar zet zich in voor het
behoud van het Drentse landhoen, en is
actief in de Nederlandsche Hoenderclub
(NHC) en de vereniging Avicultura. Het bezorgt hem de bijnaam Kippen-Roelof. In
zijn eigen proeftuin voert hij kruisingsexperimenten uit die de aandacht van de
wetenschap trekken. En in 1921 richt hij
met anderen het pluimveeproefstation
Het Spelderholt op, dat nog voortleeft in
het huidige proefbedrijf van de Animal
Sciences Group in Lelystad. / Gert van
Maanen

WERKPLEK
JOHN HORREVORTS
‘IK KOM NOOIT STINKEND THUIS’
De geur neemt John Horrevorts op de koop
toe. ‘We hebben gelukkig goede douches’,
zegt de proevencoördinator van het Praktijkcentrum voor de Varkenshouderij in het
Brabantse Sterksel. John coördineert alle
technische proeven op het bedrijf. Hij zorgt
er onder meer voor dat de mestvergister
en de mestverwerker goed blijven draaien. ‘En als je de hele dag met mest werkt,
dan krijg je wel eens wat over je heen.’
Als hij op een verjaardagspartij over zijn
werk moet vertellen, dan laat John het
meestal maar bij ‘proevencoördinator’.
‘Want de meeste mensen haken af als
het te technisch wordt. Als je melkboer of
timmerman bent, is het toch wat anders
dan wanneer je werkt met biogasinstallaties. Mensen weten toch niet precies wat
ze zich daarbij moeten voorstellen. Alleen
onder varkenshouders is dat anders, die
zijn heel geïnteresseerd.’
De varkensmest van het praktijkbedrijf
wordt samen met organische restproducten eerst in een biogasinstallatie omgezet

in gas, dat wordt gebruikt om via een dynamo stroom op te wekken, vertelt John.
De vergiste mest gaat vervolgens in een
mestverwerker, waar een kleiachtige dikke massa uitkomt en een dunne waterachtige vloeistof. De vloeistof kan nog verder worden verwerkt in een mestconcentraat met vooral veel stikstof en schoon,
loosbaar water.
Met de installatie wekt het bedrijf voldoende stroom op om zevenhonderd woningen van energie te voorzien. Daarnaast voorziet het bedrijf in zijn eigen
energiebehoefte. De biogasinstallatie
werkt niet alleen op mest. Er gaan ook levensmiddelen en veevoer in die niet meer
geschikt zijn voor consumptie.
John draagt tijdens zijn werk altijd handschoenen en een overall. ‘Je wordt vies,
maar dat hoort erbij. Vooral het digestaat,
het restproduct dat uit de mestvergister
komt, kan behoorlijk ruiken. Maar ik kom
nooit stinkend thuis.’ Dankzij de fijne
douches. / Jan Braakman
foto Guy Ackermans
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In het najaar begint bij Van Hall Larenstein een grootscheepse
evaluatie van het competentiegerichte onderwijs, dat twee
jaar geleden werd ingevoerd. Een extern bureau gaat op de
hogeschool in Leeuwarden, Wageningen en Velp bekijken wat
er van de destijds bedachte aanpak terecht is gekomen en of
er aanpassingen nodig zijn. Studenten en docenten worden
daar natuurlijk bij betrokken. Hier alvast een voorschot.

BEVALT COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS?
door JAN BRAAKMAN, WIM BRAS en ALEXANDRA BRANDERHORST

Elona Manders, docent Engels bij
VHL Wageningen

‘Voer een stage
tijdens het
eerste of
tweede jaar in’

Drs. Renate Wesselink, universitair
docent bij de leerstoelgroep
Educatie- en competentiestudies
van Wageningen Universiteit
‘Uit onderzoek dat ik in 2006 en
2007 heb gedaan, blijkt dat docenten beter weten wat de bedoeling is
van het competentiegericht onderwijs dan studenten, maar dat is een
heel normaal verschijnsel in onderwijs. Voor studenten is het soms
moeilijk om aan een project te beginnen als ze niet eerst wat achterliggende informatie en kennis hebben. Studenten geven aan dat ze behoefte hebben aan inleidende colleges, voordat ze aan de slag kunnen.
Vervolgens zou het goed zijn als docenten en studenten samen onderzoeken wat ze nodig hebben om een
bepaald project uit te voeren. Daarna kunnen de studenten in projecten best verder werken en gaat het
ook goed. Op basis van ervaring is
overigens de mate van zelfsturing
van de studenten teruggeschroefd,
tot tevredenheid van zowel studenten als docenten.
Studenten ervaren tijdens hun stage wat de echte beroepspraktijk is.
Daar hebben ze wat aan in het vervolg van het leerproces. Misschien
is het een idee om ook in het eerste
of tweede jaar een soort stage te
realiseren, zodat studenten beter
weten wat er van hen wordt verwacht in de beroepspraktijk.’

‘Voor mijn vak zijn de veranderingen
niet zo groot geweest, toen we begonnen met het competentiegericht
onderwijs. Engels is vooral ondersteunend bij andere vakken, maar
het is wel een vak dat je goed moet
onderhouden en daarom loopt het
Engels in de eerste twee jaar als
een lint door de opleiding heen. We
proberen het vak zo aantrekkelijk
mogelijk te maken door steeds een
link te leggen met de major van de
student.
De meest merkbare verandering bij
de invoering van het competentiegericht onderwijs was dat we de losse
vakjes en toetsen hebben afgeschaft, maar we hebben wel de assessments waarin we het Engels
van de studenten beoordelen. Het
Engels is meer ingebed in de majorspecifieke projecten, waarbij we de
studenten vakspecifiek Engels bijbrengen, English for specific purposes. Op die manier sluit het Engels
aan bij de major waar de studenten
mee bezig zijn. We beoordelen de
studenten op hun spreek- en schrijfvaardigheid bij de presentaties die
ze geven en de papers, die ze schrijven. Uiteindelijk moeten de studenten independent professional users
van het Engels zijn.’

‘Mijn vak sluit
aan bij de
projecten’

Frits Dröge, docent Milieukunde bij
VHL Leeuwarden
‘If it ain’t broke, don’t try to fix it luidt
een Engels gezegde en dat verwoordt volgens mij kernachtig de
praktijk van het competentiegericht
onderwijs (CGO). Want wat was nou
het probleem dat we met deze onderwijsvorm wilden oplossen? Ik
hoop dat het onderzoeksrapport
daar een antwoord op geeft. Studenten en stagebieders tonen zich
tevreden, kennelijk doen we het dus
goed, maar tevreden waren zij voor
de introductie ook al.
Bij Milieukunde hebben we niet zoveel hoeven veranderen; op het
oude Van Hall in Groningen werkten
we al student-, markt- en probleemgericht. We gaven er niet apart
scheikunde, dat kwam vanzelf aan
bod bij modules over bodemsanering of luchtvervuiling. Mijn manier
Tom Thijssen, tweedejaars Tuin- en van lesgeven is ook niet wezenlijk
veranderd. Ik geef college voor het
landschapsinrichting bij VHL Velp
en lid van de opleidingscommissie kader en dan gaan ze aan de slag.
Je snapt het, je doet het, en je laat
T&L
het zien.
Enkele basisvakken van toen – Ne‘Zelf heb ik het eerste jaar volgens
het oude onderwijssysteem gevolgd derlands, Engels, wiskunde – horen
er niet meer bij. Ik beschouw dat
en het tweede jaar competentiegericht onderwijs. In het oude systeem niet per se als verlies, maar meer
hadden studenten meer houvast en als verandering. Die vaardigheden
overzicht. Modules en competenties hangen nu aan een module. Hoe dat
zijn veel vager dan afgekaderde vak- uitpakt kan je pas echt beoordelen
als CGO-afgestudeerden maatken. En de gemiddelde student
schappelijke posities gaan innemen
heeft moeite om zelf structuur aan
die er toe doen. Meer in het algete brengen in zijn leerweg, omdat
meen moet je toch constateren dat
het grotere plaatje nog onduidelijk
CGO echter een slecht onderbouwd
is.
onderwijsprincipe is waaraan iederMaar ik heb ook positieve ervarineen zijn eigen draai kan geven.’
gen met het competentiegerichte
onderwijs. Je wordt er wel zelfstandiger en ondernemender door. Tijdens
een onderzoek voor stedelijke inrichting heb ik veel geleerd over samenwerking én het onderwerp inhoudelijk. De betrokken docent
heeft ons procesmatig heel goed begeleid en hield de grote lijnen in de
gaten.
Toch vraag ik me af of het oude systeem zo slecht was. Leraren krijgen
nu minder de kans hun vakkennis
over te dragen, terwijl afgestudeerde Larensteiners juist in trek zijn
vanwege hun inhoudelijke kennis.
Het is een goed idee om de vakkennis beter in te bedden in het competentiegerichte onderwijs. Daarmee
kun je studenten inspireren en een
goed beeld geven van het vakgebied.’

‘Leraren krijgen
te weinig kans
om kennis over
te dragen’

‘Wat was nou
het probleem
met het oude
onderwijs?’

‘Fijn dat je
je eigen
opleiding
kan sturen’

Cynthia Zwart, tweedejaars
Forensic Sciences aan VHL
Leeuwarden
‘Ik kan het hbo alleen maar vergelijken met wat ik gewend was op de
middelbare school en dat is een wereld van verschil. Je werkt hier veel
zelfstandiger en de invulling van je
opleiding ligt helemaal bij jezelf.
Maar dat had ik wel verwacht, ik
heb er ook niet zoveel moeite mee.
Plannen en organiseren gaan me
goed af. Ik vind het wel fijn dat je je
eigen opleiding kan sturen.
Voor het onderdeel Researchmanagement moesten we bijvoorbeeld
zelf een onderzoeksvoorstel bedenken. Dan kom je met een onderwerp, in mijn geval agressie in het
middelbaar onderwijs, dat je werkelijk interessant vindt. In de uitvoering kom je dan vanzelf in aanraking
met zaken als statistiek en dat
wordt vervolgens weer gewoon klassikaal onderwezen en getoetst. Die
vaardigheid pas je direct weer toe in
de praktijk.
Wat ik wel prettig vind is dat ik kan
terugvallen op de studieloopbaanbegeleider. Die houdt me op mijn
doelen gericht en herinnert me
eraan om aan mijn zwakke punten
te werken. Zo moet ik me wat zakelijker leren opstellen, tegenover mijn
medestudenten maar ook tijdens de
stages. Dan blijft het niet bij een
zwakke presentatie, hij geeft me net
het zetje om er nog een te doen, en
nog een als dat nodig is.’
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RESOURCE #37

V.D.REDACTIE
TERUGBLIK
Cereales heeft de rechtszaak gewonnen, en de strijd om haar toekomst
verloren. De raad van bestuur wil verder met een eigen redactie. Bij het
samenstellen zal ze een deel van de
journalisten die nu in dienst zijn bij
Cereales een aanbod doen om voor
die nieuwe redactie te gaan werken.
De aanbesteding, en de daaropvolgende rechtszaak hebben daarmee
verschillende verliezers opgeleverd.
De redactie is er uiteindelijk, ondanks het gelijk van de rechter, één
van. Een gemotiveerde groep mensen die met veel plezier samenwerkte, valt nu uit elkaar.
Terugkijkend hadden wij de discussie
over onafhankelijke journalistiek die
de afgelopen weken is gevoerd, beter
twee jaar geleden naar buiten kunnen brengen. Toen we met Wageningen UR in gesprek waren over een
nieuw blad hebben we ervoor gekozen om die discussie achter de
schermen te voeren. De raad van bestuur wilde een nieuw blad, omdat
de hogeschool aansloot bij Wageningen UR. Bovendien zou er een intranetsite komen met organisatorisch
nieuws.
Wij zijn naar het bestuurscentrum
gegaan met de boodschap dat wij
graag nadachten over een nieuwe
formule, maar dat één onderwerp
voor ons belangrijk was: de zekerheid dat we als journalisten en niet
als tekstschrijvers aan het werk kon-

den. Een onafhankelijke positie
hoort daarbij. Maar garanties kregen
wij niet. Wij voelden ons het mes op
de keel gezet.
Uiteindelijk heeft Cereales zich neergelegd bij een regeling die we als redactie net konden slikken. Een inderhaast opgestelde afsprakenlijst gaf
de raad van bestuur de mogelijkheid
om een veto uit te spreken over een
deel van de berichtgeving. Wij waren
ongelukkig met dat compromis,
maar hoopten wel voldoende ruimte
te krijgen om een blad te maken
waarin genoeg plaats was voor opinie en debat.
Dat is de afgelopen twee jaar ook gebleken. De raad van bestuur heeft
terughoudend gebruik gemaakt van
de mogelijkheden om berichten uit
het blad te houden. Na een moeizame start dachten we vorig jaar een
goede werkrelatie te hebben gevonden. Het mes was van de keel. Een
artikel waarin een anonieme promotiebegeleider zei dat hij het grootste
deel van het proefschrift van een
promovendus had geschreven – potentieel schadelijk voor Wageningen
UR – kreeg bijvoorbeeld na een intern debat op het bestuurscentrum
groen licht van Aalt Dijkhuizen.
Het bestek waarin staat wat Wageningen UR verwacht van de nieuwe
bladen, voedde ons wantrouwen echter opnieuw. Het gaf de raad van bestuur nog meer ruimte om in te grij-

HR

pen in de berichtgeving, en bevatte
bovendien doelstellingen die meer
passen bij een pr-blad dan bij een
journalistiek medium. En waarom
zou je dat in een bestek opnemen
als je er geen gebruik van zou willen
maken? Wij hebben daarom getwijfeld of wij mee moesten doen aan de
aanbesteding.
Uiteindelijk hebben we dat ondanks
onze reserves toch gedaan. Wij wilden niet op voorhand buitenspel
staan, maar hebben onze reserves
wel laten doorklinken in onze offerte
en de presentatie daarvan. De beoordelingscommissie heeft die twijfels ook gevoeld en ons minder punten gegeven dan concurrent Hemels,
die geen moeite had met het bestek
en enthousiast een voorstel voor een
nieuw blad heeft gepresenteerd.
Het is jammer dat de raad van bestuur er niet voor gekozen heeft om
de huidige redactie bij elkaar te houden. Dat had best gekund. Hoewel
een aantal van ons al een nieuwe
baan heeft geaccepteerd, zijn er voldoende mensen om in september
een blad te maken. De eerste maanden van het nieuwe collegejaar zouden dan gebruikt kunnen worden om
een goede constructie te verzinnen
voor het nieuwe blad.
De discussie over de onafhankelijkheid van de berichtgeving heeft in
elk geval wel opgeleverd dat onafhankelijke berichtgeving een grote

rol zal spelen bij de opzet van de
nieuwe redactie en het redactiestatuut. Dat is winst. Voor een goede positie van de nieuwe redactie is het
haastige afsprakenlijstje dat twee
jaar geleden is opgesteld niet voldoende. Aalt Dijkhuizen heeft gezegd
dat hij alleen wil ingrijpen als het
gaat om de bekendmaking van benoemingen en ingrijpende organisatorische ontwikkelingen, zoals reorganisaties. Als dat alles is, kan het
redactiestatuut scherper worden geformuleerd. De huidige afspraken
kunnen ruim worden uitgelegd, en
zijn dus geen betrouwbare basis voor
een onafhankelijke redactie.
Een goed geformuleerd statuut geeft
de nieuwe redactie een betere positie dan nu. Dat het blad dan niet
meer gemaakt wordt door een onafhankelijke uitgeverij hoeft zeker geen
nadeel te zijn. Andere universiteitsbladen worden ook gemaakt door
een redactie die in dienst is bij de
universiteit. De ruimte van de redactie is daarbij in veel gevallen groter
dan die in Wageningen. Een zakelijke
relatie is kortom zeker geen voordeel
voor een onafhankelijk medium. Dat
hebben de afgelopen jaren wel laten
zien. / Korné Versluis
Zie ook het nieuwsbericht en interview met Aalt Dijkhuizen op pagina 5
en reacties van andere Cerealesmedewerkers op pagina 16/17
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Henk van Ruitenbeek

Wat was nou eigenlijk die VOC-mentaliteit
waarvan sommigen menen dat we hem
kwijt zijn? Ik ben onze onvolprezen Leeuwenborchbibliotheek ingedoken en die
bevat planken vol geschiedenisboeken.
Daaruit leerde ik dat de VOC zich in 1602
vormde als een soort nationaal elftal van
voorheen onafhankelijke handelaren. De
aanleiding was dat ‘we’ in oorlog waren
met de Spanjaarden. Dankzij de VOC konden we ze op zee de baas. Het was ook
erg goed voor onze portemonnee en al
snel zaten we midden in de Gouden
Eeuw.
De mentaliteit van de VOC was onversneden kapitalistisch. Op een schip voer behalve een zeekapitein een bewindhebber.
Deze voerde het militair en commercieel
bewind en werd beloond naar omzet, als
een moderne manager. Er ging ook een
arts mee, maar die zal zijn aandacht wel
onevenredig hebben verdeeld, want plusminus éénderde van de bemanning stierf
op een retourtje naar de Oost aan scheurbuik en zo meer. En u en ik waren natuurlijk matroos, geen kapitein.

Eenmaal in Oost-Indië laadde men specerijen in. Die kon men goedkoop krijgen
door verdeel-en-heerstactieken jegens de
plaatselijke bewoners. Hoezo fair trade?
Thuisgekomen ging de peper en nootmuskaat voor vette prijzen naar de snobs uit
de groeiende middenklasse. Waar de
Spanjaarden zich in Oost-Indië hadden
gericht op goud en zilver waren wij grootgrutters.
Al met al geloof ik niet dat we terug hoeven te verlangen naar de VOC-mentaliteit.
Nog steeds verdienen we ons goud met
bloemen, planten en kruidenierswaren.
Alleen, ons personeel is zijn leven tegenwoordig meer zeker. Er zijn minder
have-nots, dat vergeten we misschien te
snel.
En hier in Wageningen is het helemaal
beter geworden. Hier leiden we nu mensen uit verre landen op in plaats van ze
ginds als slaaf te gebruiken, en maken we
nu slimme elektriciteit uit planten in
plaats van louter geld. Stroom uit een
boom, of scheurbuik – ik verlang niet
terug! / Gert Jan Hofstede
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DE GESCHIEDENIS VAN STICHTING CEREALES
1943: Het landelijke illegale studentenblad De Geus
krijgt een Wagenings supplement genaamd Cereales.
1965: Het eerste nummer van LH-berichten verschijnt, een mededelingenorgaan van de Landbouwhogeschool.

Alexandra Branderhorst, redacteur
VHL Wageningen en Velp
‘Door mijn werk voor Resource heb
ik het afgelopen jaar veel contact
gehad met studenten en medewerkers bij Van Hall Larenstein. Meestal
aardige, bevlogen en kritische mensen, die gericht zijn op de inhoud
van hún vakgebied. Ook mijn collega’s bij Uitgeverij Cereales heb ik leren kennen als vriendelijke, onafhankelijk denkende lieden met een
enorme kennis van hun terrein. Het
is een verlies voor Wageningen UR
dat deze expertise nu deels verloren
gaat. En eeuwig zonde dat zo’n kleine en sympathieke uitgeverij, one of
a kind, moet stoppen. Ik zal de collega’s en de sfeer van vrijheid en vertrouwen bij Cereales missen.’

‘De academie
wordt geofferd
op het altaar
van de winst’

1969: Het eerste nummer van BeLHamel komt uit,
een onafhankelijk blad gevuld met ‘gedachten, meningen en informatie uit de Landbouwhogeschoolgemeenschap’.
1977: Op 30 augustus verschijnt het eerste nummer
van het Wagenings Hogeschoolblad (WHB of WaHoBla), een fusieproduct van de LH-Berichten en BeLHamel. Om de redactionale vrijheid te bewaken wordt
het blad ondergebracht bij de Stichting Wagenings
Hogeschoolblad, in 1992 omgedoopt tot Stichting Cereales.
1986: WHB wordt Wagenings Universiteitsblad (WUB)
1992: Vormgever Hans Weggen wordt ‘weggekocht’
bij huisdrukker Ponsen & Looijen. Hij verzorgt al sinds
1979 de opmaak van het WHB, WUB, Wb en Resource.
1992: Het eerste nummer van het LT Journaal verschijnt, een driewekelijks ledenblad van alumnivereniging KLV. Hiermee wordt Cereales een echte uitgeverij.
1994: Het eerste nummer van het Wagenings Alumniblad (WAB) verschijnt, een coproductie van de
Landbouwuniversiteit en alumnivereniging KLV voor
álle Wageningse afgestudeerden.

opdracht een corporate magazine te maken getiteld
Resource (niet te verwarren met het huidige weekblad met dezelfde titel). Van dit blad verschijnen zestien nummers totdat het in 2005 opgaat in Wageningen Update.
2002: Het Wagenings Alumniblad en LT Journaal
gaan op in Wageningen Update. De eerste column –
‘Geen gemakkelijke klus’, over het ontslag van meesterreorganisator Peter Booman – van Willem Koert
verschijnt in Wb. Rector Bert Speelman neemt in een
mail aan de gehele WUR-gemeenschap afstand van
de column.
2005: Cereales neemt het uitgeven van KennisOnline – een maandelijks magazine voor beleidsrelevant onderzoek van Wageningen UR – over van
Nieuwe Koeien Bladenmakers.
2005: Wageningen Update verschijnt in een nieuw
compact jasje en drie edities: relaties, alumni en internationaal.
2006: Wb wordt samen met hogeschoolblad Lava
Resource. Hoofdredacteur Korné Versluis legt in het
eerste nummer uit dat het blad een gevolg is van
nieuwe afspraken met de raad van bestuur ‘waarbinnen wij menen een geloofwaardig, leesbaar blad te
kunnen blijven maken’.

Sara van Otterloo-Butler, English
language editor
‘I’ve worked for almost fourteen
years with a great group: good
writers, professional workers and
wonderful colleagues. As a footloose freelancer I decided a month
ago that it was time to move on to
new challenges, despite the carrot
dangled from the ‘other side’ that
the number of English pages will
double in the future. My sympathy
lies with the anguish and turmoil
those working at Cereales have
gone through in recent weeks. I
think we’ve served our readers well
and I’d like to thank those who have
shown their appreciation, especially
in letters to Resource. Let’s hope
that there will always be a forum
where the active reader can contribute to critical debate, as befits a
university and research centre.’

2006: Cereales gaat Boomblad uitgeven, een blad
dat sinds 1989 werd gemaakt door (voorlopers van)
Alterra.

1999: WUB wordt Wb, Weekblad voor Wageningen
UR, als DLO en de universiteit samengaan.

2008: Wageningen UR besluit na een mislukte Europese aanbesteding haar bladen Resource en Wageningen Update zelf uit te geven. Cereales Uitgeverij
ziet zich genoodzaakt om zichzelf op te heffen. / GvM

2001: Het nieuw benoemde hoofd Communicatie Simon Vink geeft zijn voormalige werkgever Cereales

Bron: De luis in de toga – 25 jaar universitaire pers
in Wageningen, Cereales Uitgeverij, 2003

‘Het is wrang
dat Cereales
ophoudt te
bestaan’
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Wim de Wit, bestuursvoorzitter
Stichting Cereales

‘Het lijkt op een
kinderachtig
machtspel’
Joris Tielens, redacteur Social
Sciences

Wim Bras, redacteur VHL in
Leeuwarden

‘Ik ben een nieuwsgierige wetenschapsjournalist en wil zelf kunnen
bepalen waar ik over schrijf en welke vragen ik stel. Die onafhankelijkheid hoort ook bij een academische
instelling. Dat de raad van bestuur
van Wageningen UR die onafhankelijkheid lastig vindt is triest, maar
past in de trend waarin Wageningen
UR steeds meer een bedrijf wordt en
steeds minder een universiteit. Ik
denk dat het offeren van de academie op het altaar van de winst een
strategische fout is van de huidige
raad van bestuur. Want het bedrijf
Wageningen UR verdient daardoor
misschien wat meer geld, maar de
onafhankelijke universiteit verliest
er haar bestaansrecht door. Ik ga de
gedreven, vrolijke en vrije mensen
van Cereales missen.’

‘Afscheid nemen is een beetje
doodgaan, beweert een literaire
wijsheid. Ik kan er niet zoveel mee;
afscheid nemen is in het geval Resource vooral een beetje raar. Resource leeft namelijk nog, het is uitgever Cereales die het loodje heeft
gelegd. Ten onder gegaan in wat
van een afstandje lijkt op een kinderachtig machtspel. Moet ik daar
in het verre Friesland om treuren?
Eigenlijk wel, want in de afgelopen
twee jaar dat ik vanuit Leeuwarden
berichtte heb ik een paar Cerealesmensen leren kennen. Hoofdzakelijk per mail, maar toch wekelijks
en dat schiep een band. Lieke,
Alexandra en Korné, het ga jullie
goed.’

Cindy Kramer, financiële
administratie
‘Wat mij betreft waren wij nog lang
niet klaar om afscheid te nemen.
En terwijl mijn plek binnen Cereales juist met de cijfers te maken
heeft, schrijf ik nu dus voor onze
laatste Resource. De afgelopen
tijd was een tijd van ups en
downs, strijd en onzekerheid.
Maar vooral ook een tijd waarin
we bovenal een team waren van
betrokken collega’s. Alle collega’s
maakten Cereales tot de geweldige club die het is, met voor iedereen een eigen plekje in het geheel. Ik vond het heerlijk om met
jullie allemaal te werken en ben
trots op datgene waar Cereales altijd voor heeft gestaan.’

Amrish Baidjoe, studentredacteur
‘Game over voor Cereales, jammer
maar helaas. Ik heb er bijna een
jaar met plezier gewerkt. Treurig
voor mij – ze betalen goed – en voor
veel van mijn collega’s. Maar laten
we niet te lang treuren. Op de eerste
plaats ben ik student, en ik kijk
graag vooruit. Een blik in mijn glazen bol laat zien dat het nieuwe universiteitsblad übergaaf wordt, en vol
staat met scherpe stukken. Ze zullen niets afdoen aan de mooie universitaire gemeenschap die we allen
liefhebben. A proud strong organization like ours deserves a critical magazine. Why? Because we can handle criticism and debate, it makes
us what we are. The day we stop
being critical is on the day we stop
being an academic community.’

‘Het bestuur van Cereales heeft
moeten besluiten de bedrijfsactiviteiten te beëindigen. Tijdens de aanbesteding hebben voor ons de journalistieke onafhankelijkheid en het
belang van de medewerkers als uitgangspunt gegolden. Helaas heeft
de rechterlijke uitspraak niet geleid
tot een nieuwe kans voor Cereales.
Wageningen UR gaat Resource in eigen beheer uitgeven. Voor het bestuur van Cereales staat nu het belang van de medewerkers voorop.
Op zo kort mogelijke termijn moeten
zoveel mogelijk medewerkers weer
perspectiefvol werk hebben.
Na dertig jaar werken voor de bladen van WUR, waarvan de laatste
zes jaar zelfstandig, komt er nu voor
Cereales noodgedwongen een eind
aan het bestaan. Dat is wrang. Vooral voor de medewerkers, die zich
voortdurend enorm hebben ingezet.
Maar ook voor de lezers die het
werk van Cereales waardeerden, en
ons bovendien moreel steunden. Ik
bedank hen daarvoor.
Bij Cereales gaat de deur dicht. Het
bestuur van Cereales wenst WUR
veel succes met de realisering van
een journalistiek hoogstaand product met ingang van september.’
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‘Onderzoekers,
bedankt voor
jullie geduld en
motivatie om
zaken simpel
uit te leggen’

‘Voor mij blijven
twee visies over:
een afrekening
of geklungel’

RESOURCE #37
‘Ik had in ieder
geval één fan’

Iris Roscam Abbing, columnist en
studentredacteur
‘Laatst deed de huisgenote van een
vriendin de voordeur open. Zij slaakte daarbij een kort gilletje. ‘Ben jij
die Iris?’ vroeg ze. Verbaasd ant‘Bijna dertig jaar, meer dan duizend
woordde ik ‘ehmm, uhhh, welke Iris
nummers, zo’n twintigduizend pagiLieke de Kwant, eindredacteur
bedoel je precies?’ Ze pakte mijn
‘Toen ik ruim vijf jaar geleden de
Laurien Holtjer, redacteur
na’s en dan afscheid nemen in
Resource
hand en sleurde me mee naar de
overstap maakte van het bestuursslechts honderd woorden? Onmoge- Environmental Sciences
wc. Daar hing één van mijn columns
centrum van Wageningen UR naar
lijk. Dit is immers dé kans voor een
‘Helemaal van gisteren was ik niet
aan de muur. Ik keek er naar en ik
Cereales, was dat mede om te ont‘Van luchtzuiverende regenwouden toen ik dik vier jaar geleden bij Cevormgever om met eigen woorden
snappen aan de zich toen opdrinalle lieve, aardige, fijne collega’s uit en gruwelende grutto’s tot abrupte
reales kwam werken. Ik had een Wa- besefte dat ik een fan had. En dat
betekende dat mijn verhalen door
gende bestuurscultuur. Terwijl ik als het verleden en heden publiekelijk
verwoestijning, koelkasten in het
geningse bul op zak en had acht
wetenschapsvoorlichter vooral inte- te bedanken voor al die prachtige ja- bos en alcohol uit stro. In de paar
jaar voor onder meer Haarlems Dag- minstens één persoon op deze wereld werden gelezen. Bij deze mijn
ressant onderzoek naar buiten wilren bij die fijne club die Cereales is. jaar die ik werkte voor Resource heb blad geschreven over stadsuitbreide brengen, bleek er in het manage- Ik begon in 1979 het Wagenings Ho- ik meer kennis opgedaan dan tijding, bloemencorso’s en vluchtelin- dankwoord hiervoor: lezers en bronnen, I love ya all... you rock, without
ment toen meer behoefte te zijn aan geschoolblad te maken. Dat was
dens mijn hele studie aan Wagenin- gen in hongerstaking. Toch was dit
you this wouldn't be possible! Gelukcommunicatie- en projectplannen.
gen UR. Onderzoekers, bedankt
destijds knippen en plakken op de
het zinnetje dat ik op de redactie
kig ben ik verder heel gewoon gebleGelukkig heb ik bij Cereales het ge- zetterij, met Simon of Harry ‘aan
voor jullie geduld en motivatie om
van Wb – later Resource – het
ven.’
voel teruggevonden waarom ik Wazelfs de meest ingewikkelde zaken
steen’, Gerard die af en toe kwam
vaakst te horen kreeg: wéét jij dat
geningen zo leuk vond: de inhoud,
zo simpel mogelijk uit te leggen. Col- niet?! Het is in mijn ogen tekenend
kijken en Loet die elke woensdag
de toegepaste biologie, fascinerend zijn tekening kwam brengen.
lega’s, bedankt voor jullie immer kri- voor de club ‘wandelende encycloonderzoek, opmerkelijke discussies Dertien jaar later kwam de overstap tische blikken die mij persoonlijk en pedieën’ die Cereales is. Wetenen mensen die gepassioneerd met
de redactie als geheel scherp hielnaar dtp op de Mac en kwam ik op
schap staat op nummer één, en gehun vak bezig zijn. Het afgelopen
de redactie werken. Vanaf augustus den. Elke vergadering weer wist wel bakkenluchtmannetjes worden met
half jaar was een rollercoaster ride
iemand actueel nieuws te koppelen argwaan bekeken. Het is de houding
1992 heb ik alle WUB, Wb’s en Rewaarbij ik opeens weer de slechte
aan een feitje van lang geleden.
sources vormgegeven bij Cereales
van een goed universitair journalist.’
adem van de Costerweg in mijn nek en is geen enkel nummer van het
Over een onderzoeker, een project
voelde. Ondanks alle mantra’s – ‘on- universiteitsblad uitbesteed. Zesof gewoon een leuke Wageningse
vermijdelijk’, ‘zorgvuldig’ – blijven er tien jaren zonder één week ziek te
anekdote. Ik, maar Wageningen UR
voor mij twee visies op de gebeurte- zijn, dat ligt ook en misschien wel
uiteindelijk nog veel meer, zal jullie
nissen over: een afrekening of geervaring en kennis missen.’
vooral aan de werkomgeving en
klungel. Ik ga het straks van een iets werksfeer bij Cereales, de luis in de
grotere afstand bekijken, misschien pels van Wageningen UR.
dat ik het dan begrijp.’
De laatste jaren rommelt het tussen
Cereales en de raad van bestuur. En
bliksems, als deze prachtige klus
dan via een Europese aanbesteding
naar Hemels in Hilversum lijkt te verdwijnen, steekt de rechter daar geLinda Grijpstra-Glasmacher,
lukkig een stokje voor. Dus moet de
redactiesecretariaat
luis op een andere manier pootje
worden gelicht. Uitbesteden wordt
‘Voor mij betekent afscheid van Ceinbesteden. In de week dat de Eerreales afscheid van een club menJan Braakman, redacteur Animal
ste Kamer de aanbestedingswet afsen die ik heb leren kennen als
Sciences
wijst maak ik de laatste Resource bij
hardwerkende getalenteerde menCereales. Iedereen die uitwaait of insen met hart voor de zaak. Met som‘Eén jaar en twee maanden, langer
waait, het ga jullie goed, wat je ook
mocht het feest voor mij niet duren. migen werk ik al acht jaar samen en
Yvonne de Hilster, (eind)redacteur
doet. We komen elkaar misschien
met anderen weer wat korter. Aan
Werken bij Cereales betekende: ladit alles komt nu een eind. Lieve
chen om de nooit gepubliceerde
‘Veel bijzondere interviews blijven
Sandra van den Brink, secretariaat nog wel eens tegen.’
me bij, zoals met Ingrid die als erva- grappen van Koert; twee weken wer- Henk, lieve collega’s (van Guy A. tot
ken aan één verhaal en nog was het Martin W. op de telefoonlijst), menringsdeskundige drinkvoeding on‘Sinds twee jaar werk ik bij Cereales.
niet af; opbouwende terechte kritiek sen van het bestuur (Huub: wellicht
derzocht voor anorexiapatiënten,
Ik beheer de abonnementenadminimet Jan die herplaatsingskandidaat van eindredacteuren Yvonne en Lie- komen we elkaar in september testratie en de Alterra rapportenbegen bij de Sounds of Science): beke steeds weer lijdelijk ondergaan;
was, en met de drie studenten die
stelservice. We werken bij Cereales
uit hun brandende huis ontkwamen. het veto van Wageningen UR over het dankt voor jullie support en onze sain een hecht team dat trots is op de
menwerking, dit ga ik missen. Ik ga
organisatorische nieuws; de WURBijzonder zijn ook de vele sporters
bladen die ze maakt. De universibestuurder die het organisatorische jullie missen. Het ga jullie goed.’
met een drive die hier rondlopen –
teitskrant, nu Resource, heeft een
nieuws zelf elders lekt; door rood
Tartléten, Argonauten, schaatsers,
jarenlange traditie en is diepgeworwielrenners, zwemster Rieneke – en licht lopen (en andere wetsovertreteld in het Wageningse. Daar een
de mensen op het sportcentrum. Ze dingen). Het was mooi, maar te kort.’
deel van te zijn geweest vind ik heel
verdienen aandacht en steun. Ik
bijzonder. Dat het bestuur van Waben er nog niet gerust op of er in de
geningen UR die traditie zomaar
nieuwe krant nog wel genoeg ruimte
overboord zet, vind ik op zijn zachtst Marcel van den Hark, redacteur
is voor die menselijke kant en andegezegd verbijsterend. Ik wil iedereen Resource Insite
re verhalen van en voor studenten.’
bedanken die in de laatste maanden spontaan zijn steun heeft be‘Dag Cereales, kleine ruw onderbrotuigd. Dat waren er velen.’
ken droom. Eeuwige slaapster. Uitgever van een universiteitsblad. Je
ging ervoor met ziel en zaligheid.
Zonder concessies. Zelfs niet aan
de tijd. En die was mooi.’
Gert van Maanen, adjuncthoofdredacteur en redacteur Plant
Sciences
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Hans Weggen, vormgever
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‘Losing the court
case has had no
influence on the
decision to make
Resource an
in-house publication’

‘WORLD TRADE NEEDS REGULATING TO FIGHT FOOD CRISIS’
In the long term world food trade needs
more regulation to prevent shortages
and wild price fluctuations. This was the
main theme of a press conference that
Wageningen UR experts held on Friday
27 June.
Although his opinion differs from that of
his colleague economists at LEI, Dr Niek
Koning delivered the main part of a
Wageningen UR presentation on the
current high food prices. Koning’s
position is that the agricultural policy of
the EU and the US is the underlying cause

of the price instability. These countries
support their farmers through direct
subsidies, but no longer combine these
with price stabilisation and supply control
as in previous agricultural policies. Since
that approach has been dismantled, food
prices can no longer be controlled. Koning
is in favour of a new system of market
stabilisation. ‘This should be done by a
UN-type of organisation, or by the WTO,
but then a WTO with a different agenda,’
said Koning.
Professor Ruud Huirne, director of the

Social Sciences Group, indicated that the
experts are divided in their opinions, while
Bram Huijsman also said that ‘a kind of
Common Agricultural Policy is needed for
regions such as West or East Africa’.
Huijsman, who is director of Wageningen
International, argued for a regional
approach to working out Koning’s ideas.
As Huijsman put it, there could be a bit
less agricultural policy in Europe and a bit
more in Africa.

Rabbinge. According to him, the high
prices have resulted in an increased
political will to double food production in
Africa. This doubling is definitely set to
happen, said Rabbinge, especially as
there is increasing support for the
development of local farmers’ organisations, which will help Africa’s production
capacity to grow. / JT

For Africa, the high food prices are a
blessing in disguise, said Professor Rudy

ZHU XIAOXIAO WINS WRITING CONTEST
In celebration of the 90th anniversary of the LEB Foundation, and in cooperation with
Resource, a writing contest was organised on the topic ‘Export of knowledge: blessing
or curse’. The contest was open to all students and staff of Wageningen UR. Six
contributions of the prescribed maximum of 450 words were received. A jury
evaluated them on their argumentation, originality and use of language. The winner
of the contest is Zhu Xiaoxiao, and her article is published below. She will receive her
prize of one thousand euros at the opening of the academic year in September.

EXPORT OF KNOWLEDGE:
BLESSING OR CURSE
Export of knowledge is probably one of
the hottest topics being discussed in the
academic field under the impact of globalisation. The development of new information and communication technologies has
created more possibilities for knowledge
export between different countries. However, with the dramatic growth of export of
knowledge, a question has arisen: is the
export of knowledge a blessing or curse?

YUCATÁN STREET DOGS/

It’s happened to many a traveller:
while in faraway places they stumble across a Wageningen UR or Van Hall Larenstein
logo. It’s not that surprising for an institution that has students from over a hundred
different countries and so many international cooperation agreements. Pages 8 and
9 of this summer edition of Resource are devoted to a world tour of twelve exotic
projects, one of which is pictured here. For her doctoral research at the Animal
Production Systems group, Eliza Ruiz Izaguirre is studying the behaviour of village
street dogs and their impact on wild animals. The coastal strip of the Yucatán peninsula is rich in wildlife and many dogs roam freely in the countryside. Ruiz Izaguirre
intends to quantify the importance of wild animals in the diet of street dogs and investigate whether the dogs disturb sea turtle nests. / GvM, photo Eliza Ruiz Izaguirre

New Zealand is a good example for
analysing this question. As the fourth
largest service export earner, the export
of education makes a huge contribution
to the New Zealand economy. In 2001,
the value of the export education industry
was about 1.5 billion dollars (1.4% of New
Zealand GDP). Now it contributes almost
2 billion dollars annually to New
Zealand’s foreign exchange reserves. We
can therefore say that the export of
knowledge is a blessing for New
Zealand’s economy. However, this also
brings a number of problems to local
society, for instance the participation of
international students in criminal leisure
activities, gambling and road traffic
accidents. This has led to a series of
negative reports in both the national and
international media, which has in turn
increased conflict between international
students and host communities. Does
this mean that the export of knowledge
has also brought a curse to New Zealand?
Maybe there is no unified answer to this
question. However, by analysing the case

of New Zealand, we discover that export
of knowledge is not a one-way discourse,
but is an interactive process. It is not only
about export, but also about import.
Import new knowledge, but also new
problems. What kind of knowledge should
be exported and to whom? How should it
be exported? These questions should be
discussed, not only by the institutions
doing the exporting, but also by the
people importing this knowledge. What
knowledge do they want to learn? And
how should they learn it?
When talking about export of knowledge,
we have to consider international
students, who are at the forefront of
knowledge export. They directly acquire
knowledge and may also be the ones who
spread that knowledge in their home
countries. They can play a key role in the
sustainable development of the process
of exporting knowledge. More attention
should be paid to and research done, not
only on their demand for education and
the knowledge that they export, but also
their quality of life in foreign countries.
New Zealand is a good example that can
lead us to rethink those international
students’ needs and expectations. It is
not only about money and knowledge, but
also about life and relationships (students
and host community). For export of
knowledge to become more fruitful, international students’ demands ought to be
considered more seriously by both export
(knowledge) countries and import
(knowledge) countries. / Zhu Xiaoxiao
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WHO?
Solomie Gebrezgabher from Ethiopia, just
graduated; now working at the Business
Economics group of the University,
lunching in the Leeuwenborch canteen.

AND IN YOUR FREE TIME NOW?
It’s quiet here, as the holidays have
started. I work out around three times a
week in the gym after work, and some
friends are still here as well.

NO HOLIDAY?
Not yet, I am working on an assignment
I have to finish, maybe after that I’ll look
for something, visit some cities.

PLANS OUTSIDE WAGENINGEN?
I’m planning to tour France with friends.
And I’m going to Germany to visit a friend.
So it’s not that bad. /ABa

THE END OF CEREALES, PERSONNEL OUT OF A JOB
Cereales Publishers has come to an end.
After this last edition of Resource, its
twenty-strong team of personnel will no
longer have a place of work,

staff should work under the same
conditions concerning editorial independence as those under which Resource is
currently produced.

That this is the last edition of Resource is
a consequence of the decision by the
Executive Board of Wageningen UR to
bring the publication of Resource – and
probably the alumnus quarterly
Wageningen Update – under its own
control. Wageningen UR intends to set up
a new production team, of which Cereales
personnel may be part. The new editorial

Chairman of the board of Cereales, Wim
de Wit, calls it ‘unpleasant, especially for
the personnel’ that a thirty-year history
has come to an end in this way. In
addition to Resource and Wageningen
Update, Cereales also produces the
publications Boomblad and KennisOnline. Solutions are being sought for
these.

At the end of May, Wageningen UR
decided to award the contract to Hemels
Publishers after the EU tender procedure.
Cereales contested the tender procedure
in a summary trial. At the end of June,
judge R.J.B. Boonekamp said in his
verdict that the tender procedure had not
been carried out in accordance with the
rules. As a result the production of the
newspapers cannot be awarded to
Hemels or to Cereales. The judge’s verdict
forced Wageningen UR to take a new
decision concerning the production of
Resource and Wageningen Update.

It is unclear to what extent the errors
made will have consequences for
Wageningen UR. Spokesman Simon Vink
said that Wageningen UR has not yet
received any claims from the parties
involved. ‘We do not expect any claims to
be successful either,’ said Vink.
Jeroen Hemels, director of Hemels
Publishers, was abroad this week and
unavailable for comment. / JB

‘WE ARE LOOKING FOR EXPERIENCE AND RENEWAL’
The Executive Board decided on Monday
7 July to bring the publication of the
weekly newspaper Resource under its
own control again. For Cereales
publishers there is no longer a role as a
separate entity. Aalt Dijkhuizen explains
why.
After Wageningen UR had lost the court
case on the public tender procedure for
the Resource weekly newspaper and
Wageningen Update quarterly alumnus
magazine to Cereales, the Executive
Board was faced with the question:
should we start up a new procedure?
‘After due consideration and consultation
within the organisation we concluded that
this would not be an attractive course of
action,’ says Dijkhuizen. ‘A new tender
would cost too much time, we would have
to start up the whole procedure again and
give everyone an opportunity, while the

two most interested parties, Cereales and
Hemels, have already gone through the
procedure. Furthermore, at the end of
each future contract period we would
have to have a new public tender
procedure, with the renewed possibility of
commotion within the organisation. No,
we thought, we should bring the
publication of our weekly newspaper
under our own control again, as is the
case in most universities. This we will do
with Resource at least; we have not yet
made a decision about Wageningen
Update.’
What now?
‘The Executive Board does not intend to
become an inspector, we want an
independent newspaper. This is possible
with an in-house publication. We will form
a new editorial staff, and we intend to
include Cereales journalists in this. We

are looking for a combination of
experience and innovation in the editorial
staff. We will ensure independence in two
ways. First, we will work with the editorial
statute that was drawn up in 2006.
Second, an editorial board will be formed
consisting of people from all parts of the
organisation, which will oversee the
content and development of the
newspaper. We want Resource to appear
again at the start of September.’
Several people wrote open letters to you
after the result of the tender, and these
were published in Resource. You have not
replied to these. Why not?
‘I wrote a column which summarised my
response to all of these, and this was
placed in Resource Insite (in Dutch, Ed.). I
regard this as an open reply to those
letters. It was noticeable in the letters that
there is a wish for continuity within the

organisation. By bringing the publication
in house, we are laying the basis for that
continuity.’
Are there winners and losers in this
affair?
‘Hemels is the loser, and nobody is the
winner. I do not look back on the tender
procedure with a feeling of satisfaction. I
was particularly annoyed by how the issue
of editorial independence came to play a
role in the discussion about the tender.
Even though I can say that I also want an
independent editorial staff, this was not
highlighted. Now it’s time for a change, we
need to produce a good newspaper
quickly, put together by motivated people
and expressing independent opinions. I
could say more, but it’s a question of
showing we can – it’s the only way to put
this behind us.’ / Albert Sikkema

LANDSCAPE ARCHITECTURE STUDENT WINS PRIZE
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Tomas Degenaar, a student of
Landscape Architecture at Wageningen
University, won second prize in the
International Landscape Architecture
Student Competition 2008 held by the
International Federation of Landscape
Architects (IFLA). The prestigious prize
worth 2,500 dollars was awarded for his
project ‘Landscape architecture for
need/slums’.
Degenaar showed how landscape
architects can add value to the lives of
slum dwellers in Bangladesh by helping to
transform slums into more sustainable,
solid residential neighbourhoods. The jury
wrote in its report: ‘Degenaar's project
underlines the ethical responsibility of
landscape architecture to tackle difficult
issues’. Degenaar received his prize
during the IFLA Congress at the start of
July, which was held this year as part of
the Apeldoorn Landscape Architecture
Triennale. ‘I’m really pleased and the
whole chair group was completely
euphoric,’ said the student. Three of

Computer graphic of Tomas Degenaar’s prize winning project ‘Landscape architecture for need/slums’ / Illustration Tomas Degenaar
Degenaar’s fellow students were also
nominated out of the 380 submissions:
Jaap van der Salm and Rens Wijnakker
for their project on how sustainable water

management can contribute to spatial
quality, and Sabine van Ruijven for her
project on water problems in the
Netherlands. Despite being nominated,

these contributions did not win prizes.
This year twice as many entries were
submitted to the competition, and over
half were from Chinese students. / ID
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Op 14 juli begint in China het kampioenschap voor robotvoetballers: RoboCup
Soccer 2008. De drie Nederlandse TU’s
zijn gevraagd een inzending te verzorgen
onder de naam TUlip. Echt goed
voetballen kan hij nog niet, maar keepen
gaat ‘m al redelijk af. De Delftse
teamleider verwacht overigens dat pas in
2050 een robotteam een menselijk
voetbalteam kan verslaan. Al zal het
penaltyschieten een zwak punt blijven
voor de Oranje cybersoccers.

S T IJ N

EINDE
Ik heb niet zo veel met afsluiten. Ergens
aan beginnen, geen probleem, maar afsluiten, nee. Ik ben geen stopper, op geen
enkel vlak. Aan tentamens kan ik goed
beginnen, maar mijn antwoorden op de
laatste vragen missen binding met de
werkelijkheid. Praten met mij is op z'n tijd
best leuk, maar vraagt om afkappend vermogen van mijn gesprekspartner. Zuchten en wegkijken heeft op mij geen effect.
Over mijn versierkunsten wil ik het niet
eens hebben, daarin gaat het na glimlachen onmiddellijk al bergafwaarts. Wat
dat betreft lijk ik wel op het Oranje van dit
EK. Begon ook wel aardig.
Het is niet dat ik een weke softie ben, zo
een die knopen doorhakken een wrede,
onzorgvuldige manier vindt om knopen
los te maken. Nee, ik ben psychisch gewoon te zwak om daverende beslissingen
te nemen.
Dat is niet erg, ik dender maar een beetje
door en drijf de spot met mezelf. In tegenstelling tot velen uit mijn omgeving. Zij zijn
– zielig op hun kamer zittend en soms
met de deuren slaand – geregeld op zoek
naar zichzelf. Ze klimmen, vallen, starten,
stoppen en zoeken naar de zin van het leven. Ik niet, ik ben net een klein kind. Niks
identiteit; vandaag ben ik een woeste ridder, morgen een cowboy met lasso en zolang ik mezelf maar niet al te serieus
neem, kan dat best.
Wel jammer dat ik, onbekwaam in het afronden, net de laatste studentencolumn
voor Resource schrijf. Ik geloof dat er nog
iets van verwacht wordt ook. Mijn tabakverbouwende klasgenoot met een voorliefde voor Russische treinen had heel
graag een rol gespeeld. Anderen hebben
weer liever dat ik de directeur – 'maakt
niet uit waarmee' – afzeik. Een daad stellen moet ik, of een verrassende openbaring doen over mijn liefdesleven.
Maar in plaats daarvan zit ik buiten op
een stoel met mijn benen omhoog te genieten van de wind. Geen clou, geen moraal, geen einde, zelfs geen ergernis. Nee,
ik geniet van de wind en hobbel vrolijk
door. Niks jachtig dromen achterna rennen, maar eindeloos genieten. Zou dat
soms de bedoeling van het leven zijn?
Fijne vakantie! / Stijn van Gils

VHL-studenten vieren feest op de Sinnefretter. / foto Tjamme Tilstra

VHL WINT FAIR PLAY CUP
Al tijdens de proloog van de Frisian Solar
Challenge viste VHL-bemanningslid
Tjamme Tilstra een deelnemer van een
andere hogeschool uit het water die klem
zat onder een zonnepaneel van zijn
omgeslagen vaartuig. De reddingsactie
leverde het team van de Sinnefretter
zaterdag 28 juni in Leeuwarden de
sportiviteitprijs op na de laatste etappe
van het Elfstedentraject.
In de eindrangschikking behaalde het
team van Van Hall Larenstein Leeuwarden de zesde plaats in de B-klasse, de categorie voor low budget tweemansboten
met in totaal achttien deelnemende
teams. ‘Een machtig resultaat’, zegt teamcaptain Theike Roelofs tevreden. ‘Onze
doelstellingen – de race uitvaren en onze
deelname klimaatsneutraal volbrengen –
hebben we ruimschoots gehaald.’
Om telkens binnen de tijdslimiet de etappes tussen de Friese steden af te leggen,
volgde de ploeg een behoudende tactiek
om voldoende energie over te houden,
vertelt stuurman Tjamme Tilstra. ‘De hightechboten uit de A- en C-klasse waren alleen maar gefocust op snelheid, wij voe-

ren onze eigen koers en hebben er ook
een vakantietochtje van gemaakt.’ Tot zijn
verbazing finishte de wat logge Sinnefretter op het zonloze traject Bartlehiem- Dokkum dankzij de zuinige strategie zelfs als
eerste.
Tijdens de proloog van de Solar Challenge
op zondag 22 juni blies de harde wind enkele zonneboten ondersteboven. Op de terugweg naar de camping aan de andere
kant van Leeuwarden zagen Tjamme en
zijn medebemanningslid Jan Harmen dat
de Phoenix van de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden op de kop tegen de hoge walkant lag aan te beuken. ‘De bemanning van
de boot van de TU Delft lag op een afstandje toe te kijken. Die had Rescue gebeld,
maar deed verder niets’, vertelt Tjamme.
Het VHL-team manoeuvreerde de Sinnefretter vlug langszij en terwijl Jan Harmen
de Phoenix van de wal afhield om verdere
schade te voorkomen, wist Tjamme de ongelukkige stuurman op de wal te trekken.
‘Die jongen was helemaal overstuur. Hij
zat onder een zonnepaneel geklemd en
kon amper zijn hoofd boven water houden. Gelukkig had hij een zwemvest aan,
anders had hij het niet overleefd.’ / WB

De gift van Wageningen Universiteits
Fonds aan de jubilerende WU heeft een
natuurlijk Bulgaars neefje.
Bomendeskundige ir. Sven de Vries van
Alterra liep in een bosreservaat aan
tegen deze wonderlijke beuk. ‘Dat maffe
standbeeld van een boom met drie
vingers/takken in de lucht bij Forum
blijkt nog niet eens zo wereldvreemd te
zijn als ik dacht. Deze beuk heeft vier
vingers, maar op dezelfde manier
omhoog gericht’, aldus De Vries.
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BUNGELENDE
BORSTEN
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Een stage als spannend boek. Het is Geert
van de Wiel aardig gelukt met Die
Bushranger sal regkom, een verhaal van
ruim driehonderd pagina’s over een jaar in
Zuid-Afrika dat volgende week verschijnt.
Van het regelen van een rit door de bush
met een bloedmooie meid tot een
neushoorn die ineens achter de bosjes
ligt; hij kan het boeiend vertellen. Je hoeft
bijna niet meer zelf op safari.
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Om meer te leren over ecotoerisme, volgt
biologiestudent Geert in 2006 een jaar
een erkende opleiding tot veldgids, wildbeheerder en lodge manager; het was net zo
duur als drie maanden stage in het Krugerpark, en je hebt er nog wat aan ook. Om
een wandelende natuurencyclopedie te
worden en verzorger van toeristen op safari
moet hij uren studeren en met een Landrover de bush in, in het holst van de nacht opstaan en hard werken. Maar saai wordt het
verhaal allerminst.
Beeldend beschrijft Geert hoe hij gehavend
uit een boom komt na een vlucht voor een
neushoorn en hoe hij stokt in zijn verhaal
over een mierennest als er voor zijn neus
twee prachtige borsten bungelen. Je lijdt
mee als het dak van zijn kamer lekt en hij
slaapt in de geur van beschimmelde sokken, en voelt de euforie als hij een trein olifanten ziet van een paar honderd meter.
Maar het verhaal boeit vooral omdat Geert
zichzelf niet spaart. Rustig schrijft hij over
zijn twijfels bij het doodschieten van een
kip, en zijn stomme poging een dief te pakken te krijgen. Zijn liefde voor het land is alleen maar gegroeid: over twee weken emigreert hij met zijn vriendin – lees het boek
– naar Zuid-Afrika om te gaan werken als
onderzoeks- en projectmedewerker. / YdH
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Geert van de Wiel – Die bushranger sal
regkom. Uitgeverij Ndlovu-Umkhhoma.
ISBN 9789081325523. Onder meer verkrijgbaar bij de WUR-shop en boekhandel
Kniphorst in Wageningen.

WILDLIFESTUDENTEN ONDERZOEKEN WADDENNATUUR
Het onderzoekstation van Wageningen
Imares op Texel haalt studenten Wildlife
Management in huis om effecten te
onderzoeken van een eventuele werelderfgoedstatus op de Waddenzee. De
VHL’ers uit Leeuwarden hebben praktijkervaring opgedaan met soortgelijk
onderzoek in een natuurreservaat bij het
Poolse Biebrza.
‘Wildlife Management richt zich op de relatie tussen mens en dier, daarin verschillen
we van Wageningen’, vertelt studiecoördinator Berend van Wijk. ‘Wij onderzoeken
ook in hoeverre duurzaam natuurbeleid
aan de verwachtingen voldoet en op steun
kan rekenen van publiek en belanghebbenden.’ De Wildlifestudenten kunnen volgens Van Wijk een rol vervullen in de voor-

lichting en communicatie over beleidsmaatregelen die moeten leiden tot de
World Heritage-status van de Waddenzee.
Eerder togen de Wildlifestudenten naar
Polen om onderzoek te doen in een moerasgebied bij Biebrza, waarvan delen nog
ongerept zijn. Nadat ze de te verwachten
biodiversiteit met behulp van geografische informatiesystemen (GIS) hadden
bepaald, controleerden zij met veldwerk
of hun uitgangspunten klopten. De studenten deden ook ervaring op met het
verzamelen van data in het oerbos van Bialowieza, en ze beoordeelden de methodes van PAN Parks.
PAN Parks, in het leven geroepen door het
Wereld Natuurfonds, stimuleert toeristische activiteiten in natuurgebieden om de
lokale bevolking bij het behoud van de wil-

dernis te betrekken, legt Van Wijk uit. De
onafhankelijke organisatie kent nationale
parken een keurmerk toe bij zorgvuldig
natuurbeheer. Uit het onderzoek van de
studenten bleek dat de belangen van de
lokale bevolking nog niet altijd strookten
met het ideaal van PAN Parks. Het kost
tijd voordat kleine ondernemers de economische waarde van de natuur erkennen. Eén van de aanbevelingen was dan
ook om gradaties in de PAN-waardering
aan te brengen die de ontluikende toeristensector tot duurzaamheid moeten aanzetten.
De ervaringen met PAN Parks en het nieuwe samenwerkingsverband met Imares
zullen verder vorm krijgen in de minor Integrated Biodiversity Management in Europe, aldus Van Wijk. / WB
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Wageningen heeft haar Chinezen, op de
Nijmeegse campus vormen Duitsers
verreweg de grootste groep buitenlanders.
Universiteitsblad Vox ondervroeg daarom
haar hoogleraar Duitslandstudies naar de
verhouding die Nederland met de oosterbuur onderhoudt. Zo grimmig als na de
wedstrijd Nederland-Duitsland waarin
Koeman zijn kont afveegde met een Duits
shirt, zal het volgens hem niet meer worden.
De cartoon over dit incident wordt door de
jeugd in ieder geval niet meer herkend.

We zitten al volop in de komkommertijd.
Amerikaanse studenten zijn er in
geslaagd thee te maken van
komkommers, zo meldt het Agrarisch
Dagblad. Er waren volgens het blad maar
liefst 150 pogingen nodig om iets
drinkbaars te brouwen uit gewenste,
gezonde ingrediënten. ‘Sommige
varianten waren ongelooflijk vies.’ Het
blijft een beetje in het midden of
komkommerthee tot die categorie
behoort.

LEREN DOOR DOEN
IN DE SAPFABRIEK
‘Het is hartstikke leuk om met echte
bedrijven te werken, en het gaat om echt
geld. Dat motiveert meer dan een fictieve
case’, vertelt Roderik de Harder. Samen
met enkele klasgenoten onderzocht de
tweedejaars student Food Innovation
Management aan Van Hall Larenstein in
Wageningen de houdbaarheid en smaak
van een frambozendrankje in de Edese
Sapfabriek.
In de Sapfabriek wordt geleerd door te
doen. Alle functies worden vervuld door
hbo, mbo en vmbo-leerlingen. De VHL-studenten traden op als business developers
en assistent productiemanagers. Er is
een productielijn voor vruchtendranken,
en tafels met opengewerkte apparatuur.
Zogenaamde werkmeesters, mensen uit
het bedrijfsleven, leggen daar de techniek
achter de productie uit. En een trap naar
boven leidt naar ‘de verdieping’, waar de
leermeesters, oftewel de docenten hun
studenten begeleiden.
Roderik deed er onderzoek in opdracht
van de Vrije Universiteit in Amsterdam,
dat het effect van niet-suikerhoudende
vruchtendranken op onder andere obesitas wil testen bij kinderen tussen de vijf
en tien jaar. ‘Kinderen moeten het drankje anderhalf jaar lang dagelijks drinken,
dus het moet aangenaam smaken’, licht

Roderik toe. Zijn projectgroepje testte onder meer een bestaande frambozendrank
in de versies light en normaal op houdbaarheid en smaak. Voor zes weken
houdbaarheid zijn extra conserveermiddelen nodig.
Kees Rosman onderzocht met zijn groepsgenoten een kant-en-klaar sapje voor kinderen gebaseerd op diksap, op technische mogelijkheden, kostenplaatje en veiligheid. ‘Dat het echt is, maakt het leuk’,
vindt ook Kees.
Maandag 7 juli presenteerden de studenten hun onderzoeken aan de opdrachtgevers. Waarschijnlijk worden ‘hun sapjes’
ook echt in productie gebracht bij de Sapfabriek. ‘Zeker voor het VU-project is de
kans erg groot’, aldus VHL-docent Franka
Bossers. Ze begeleidde studenten bij opdrachten variërend van een nieuw drankje
ontwikkelen tot het onderzoeken van een
drankje met een min of meer bekende receptuur. ‘De kleine productielijn van de
Sapfabriek is ideaal voor het produceren
van kleine hoeveelheden’, zegt Bossers.
Vorig jaar waren VHL-studenten al betrokken bij de ontwikkeling van het energiedrankje Boost your body, van geconcentreerd vruchtensap in de smaak rode sinaasappel-framboos. Scholen in het
voortgezet onderwijs verkopen dit product
van de Sapfabriek al. / ABr
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BOERENMEID HAALT KALENDER
Volgend jaar kan iedereen haar aan de
muur hangen: de Leeuwarder VHLstudent Annemarie de Jong. Ze komt als
trotse boerendochter op de
Stoereboerenmeidenkalender van
weekblad de Boerderij.
Annemarie meldde zich aan als kandidaat-model om te laten zien dat als je veel
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tussen de koeien loopt, dat niet wil zeggen dat je er niet leuk uit kunt zien. Na
een voorselectie en een internetstemming werd de studente, die ook graag
paardrijdt, eind juni geselecteerd. De modellen worden op moderne landbouwbedrijven geportretteerd. De kalender komt
in november in de winkels. / YdH, foto de
Boerderij

Volgens ornithologen van de Duitse
vogelbescherming gaan wilde vogels
steeds vaker de beltonen van mobiele
telefoons imiteren. Dit door de
toegenomen verstedelijking en de snelle
groei van de mobiele telefonie.
Spreeuwen, kauwen en gaaien kunnen
tot 78 melodieën zingen, waarvan er een
paar sterk lijken op eenvoudige
ringtones. De imitatie van de beltonen
verdringt voorlopig gelukkig nog niet de
originele zang van de vogels.

HET ECHTE
WERK

BIDDEN VOOR ’N POT HONING
Als ze over een jaar klaar is met haar
studie aan VHL in Leeuwarden keert
Anne Velenturf terug naar Oost-Europa.
Tijdens haar stage zwierf de studente
Wildlife Management dagelijks door het
oerbos van Bialowieza. Ze raakte
verknocht aan de ongerepte natuur en
aan de ongedwongen manier waarop
Oost-Europeanen met elkaar omgaan.
Daar hebben de bezoekjes van de
pastoor niets aan veranderd.
‘De pastoor kwam regelmatig langs bij het
gastgezin waarbij ik was ondergebracht,
een jong en voor Poolse begrippen modern stel. Zij was rooms-katholiek en hij
Russisch-orthodox. Een ongewone verbintenis waar hun families problemen mee
hadden, met als gevolg dat zij nauwelijks
meer naar de kerk gingen. Die pastoor ondernam herhaaldelijk pogingen om hen
over te halen tot kerkbezoek, en wilde dan
ook met mij praten over het geloof. Toen
ik duidelijk maakte dat ik daar geen behoefte aan had, probeerde hij mij met een
potje honing te verleiden om een gebedje
op te zeggen.
Bialowieza is het laatste oerbos in Europa
en daardoor een belangrijk referentiegebied voor laaglandbossen. Elke dag trok
ik er in mijn eentje op uit om bij zonsopgang en zonsondergang de life traps te
controleren waarmee het Mammal Research Institute wezels vangt om ze vervolgens met een zendertje weer los te laten. Met behulp van telemetrie worden
hun activiteiten in kaart gebracht. Omdat
ik toch de hele dag in het bos rondliep rolde ik ook in een ander project dat de in-

vloed van begrazing onderzoekt op soorten. Boompjes tellen dus. Dat vereist een
zekere behoedzaamheid, want voordat je
er erg in hebt sta je tussen de wilde zwijnen. Zelfs een wisent weet zich achter
een kleine struik te verbergen.
Omdat ik de hele dag buiten was, heb ik
ook heel veel geslapen. Niet erg, want het
sociale leven in Bialowieza speelt zich
voornamelijk in huiselijke kring af. Met
mijn huisgenoot Yvonne, een studente van
InHolland, heb ik allerlei Poolse gerechten
uitgeprobeerd in de keuken. Als die al niet
bezet was, want om de haverklap was er
een familiefeest waarbij wij dan ook moesten aanschuiven. Ik heb nog geprobeerd
Pools te leren om met de opa’s en oma’s
te kunnen praten, maar dat heb ik opgegeven. De uitspraak is te moeilijk om in korte
tijd onder de knie te krijgen.
Met Yvonne ben ik nog steeds bevriend.
Zij werkte in Bialowieza mee om de World
Heritage-status van het nationale park uit
te breiden. Door haar raakte ik geïnteresseerd in duurzaam toerisme en na mijn
stage in Polen heb ik bij InHolland een
specialisatie gevolgd. Yvonne komt trouwens dit jaar voor een minor naar Leeuwarden.
Ik wil actief bijdragen aan natuurbehoud
in Oost-Europa en denk dat de combinatie
Wildlife en Duurzaam toerisme de weg
voor me vrijmaakt. Je zou verwachten dat
veel meer mensen dat idee oppakken,
maar dat is dus niet zo. En er valt daar
nog wel het een en ander te doen. Zo
loopt er dwars door het oerbos een hek
dat het Poolse deel van het Wit-Russische
scheidt.’ / Wim Bras
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STUDENT
De website opwielijkjij.nl zoekt bij je
ingestuurde portretfoto een beroemde
look-a-like. Wij konden ons niet
bedwingen. Volgens de site lijkt rector
Martin Kropff voor ’59 procent op John
Williams’. ‘Een gelijkenis die je
misschien zelf niet had verwacht maar
let maar eens goed op de stand van jullie
ogen!’ Voor de tv-beten onder u: Williams
begon bij Call TV en is nu acteur. Aalt
Dijkhuizen heeft een beroemdere standin: hij lijkt voor 68 procent op Tom Hanks.

PRIKBORD
PIMP MY BIKE
Biologiestudent Kim van Groningen
beschildert een fietskar met restjes
verf. ’Aan voorbijgangers vroegen
we of we hun fiets mochten
versieren’, mailt Aster Wijsman,
student Bos- en natuurbeheer en
maker van de foto. ‘Dat doen we
vaker. We laten ermee zien dat de
fiets een geweldig vervoersmiddel is
en maken mensen blij. Én het is
heel leuk om te doen!’ De studenten
halen van te voren halflege
verfblikken op bij de vuilstort
– ‘ongelofelijk wat een goede
dingen mensen weggooien’ –en
gebruiken decoratiematerialen die
al jaren bij vrienden en familie in de
kast liggen. ‘Het initiatief komt van
HappyJMA Wageningen, dat is
Jongeren Milieu Actief
gecombineerd met de Blijbrigade’,
schrijft Aster. ‘We doen zowel
positieve milieuacties zoals pimp
my bike, als blije acties zoals free
hugs.’

HERKANSINGEN EN
ZOMERDEPRESSIES
Het is vrijdagochtend. Beteuterd staan een paar studenten voor de ingang van
de Leeuwenborch te roken.
De vijfde periode is al een
week afgelopen, maar in de
pauzes zit de kantine van
de maatschappijwetenschappers van Wageningen
UR nog vol met studenten
met grijze wallen onder hun
ogen. Wat doen al die socio’s – die toch bekend
staan om hun relaxte studiehouding – toch op de uni in de zomervakantie? Student Internationale ontwikkelingsstudies F. weet het antwoord: ‘Verslagen typen die ze de afgelopen jaren in
hadden moeten leveren natuurlijk.’ Oh ja.
Ook in de bibliotheek zitten nog behoorlijk
wat studenten voor zich uit te staren. Zo
ook vriendin M., die vandaag weliswaar
haar bachelorscriptie heeft ingeleverd,
maar nog lang niet op haar lauweren kan

RESOURCE #37

24

rusten. ‘Ik moet nog drie
verslagen en drie herkansingen deze zomer.’ Arme
M. zonder vakantie.
Maar zelfs mensen mét vakantie zien redenen om in
een zomerdepressie te belanden. Neem gekke J., die
wilde dat ze hertentamens
had. Zij is bang voor verveling, die twee weken dat ze
in Nederland zal zijn deze
vakantie. ‘In Wageningen is
echt niets te doen in de zomer, het loopt helemaal leeg. Met herkansingen had ik tenminste nog iets te doen.’
Tja…
Mijn advies: pak je spullen, neem het
vliegtuig en chillen maar. Laat de miniatuurwereld van Forum en Leeuwenborch
achter je en geniet twee maanden lang in
zwemkledij van het echte leven! Zomerdepressies zijn nergens goed voor. / Iris Roscam Abbing

De vrouwtjes van de rode eekhoorn zijn
weinig kieskeurig. Ze paren met veel
mannetjes en zijn zelfs niet vies van seks
met neven of broers. Dit concluderen
onderzoekers op basis van een driejarige
studie in het Kluane National Park in
Canada. In hun partnerkeuze maken de
vrouwtjes geen onderscheid in
genetische verwantschap en de
nakomelingen lijken geen schade te
ondervinden van de incest. Het geeft je
wel een andere kijk op eekhoorns. / GvM

stuur je foto’s naar
prikbord@cereales.nl
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