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Voordat er Resource was, was er Wb. En
voordat er Wb was, was er weer een
ander blad, en daarvoor weer een ander.
En helemaal aan het begin was er de
Belhamel. Niet onderworpen aan enige
censuur genoten de makers van de
Belhamel een vrijheid die nu, dertig jaar
na dato, in de wetenschappelijke
gemeenschap schaars is geworden. 

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

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

naar de Belhamelcolumnist en latere mi-
lieugoeroe Lucas Reijnders, kreeg de bio-
chemicus daarvoor de volledige voorpagi-
na tot zijn beschikking. Reijnders, zo
schreef Veeger op 8 mei 1974, was on-
danks zijn aanzienlijke productie een be-
roerde wetenschapper en een leugenaar.
‘Men ziet in zijn recente stukken een luc-
tor et abortus- (ik worstel en drijf af) com-
plex naar boven komen’, schampt Veeger.
‘Onbeheerstheid, gekoppeld aan hele en
halve onwaarheden, zinsverdraaiingen en
woordveranderingen. Zijn drang om te pu-
bliceren is zo groot dat hij zich niet meer
bekommert om de waarheid.’ 
In zijn column scheldt Reijnders vrolijk te-
rug. Als Veeger het zo belangrijk vindt dat
er alleen goede wetenschappers in Wage-
ningen werken, vraagt Reijnders zich af,
waarom lopen er dan uitstekende onder-
zoekers gillend bij hem weg? 
In 1977 fuseerde De Belhamel met de LH-
berichten, het wekelijkse periodiek van de
LH, tot het Wageningse Hogeschoolblad
(WHB). ‘Wageningen groeide en had be-
hoefte aan een professioneler blad, sa-
mengesteld door journalisten’, zegt Aben.
‘Maar net zoals bij de Belhamel moest
het een vrij podium blijven voor de menin-
gen van alle studenten en medewerkers.
Het bestuur moest zich niet met de in-
houd bemoeien.’ / Willem Koert
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Grote, fier opstaande lichtroze lelies die
de lucht bezwangeren met hun zoete
geur, of kleine, sprookjesachtig fijne han-
gende rode. ‘Mister Lilium’ Jaap van Tuyl
van Plant Breeding – de combinatie van
de universitaire leerstoelgroep en een
eenheid van Plant Research International
– werkt met liefde al dertig jaar aan al dit
schoons. Wil je alles over lelies leren, dan
moet je bij Jaap zijn.
Als student kwam Jaap naar Wageningen
voor een studie Plantenziektekunde, en
hij is nooit meer weggegaan. ‘Ik veredel
siergewassen zoals lelies, tulpen, horten-
sia’s, narcissen, irissen en callalelies’, ver-
telt de onderzoeker. ‘We maken andere
kleuren, en zorgen dat ze resistent wor-
den tegen ziektes zoals fusariumrot.’ 
Tienduizend lelierassen bestaan er. De
kas op Wageningen Campus is de kraam-
kamer van de wereld. Jaap kent deze kin-
ders vrijwel allemaal bij naam. Het meest
trots is hij op ‘het kasteel van onderzoek’
dat hij heeft opgebouwd. Wat de mooiste
lelies is kan hij niet zeggen. ‘Ik kan er zo
tien aanwijzen. Mooi zijn hun geur en uit-

straling. Ze zijn groot en maken indruk.
Met één tak heb je al een bos in huis.’
Het meeste werk doen Jaap en zijn colle-
ga’s in het lab. Ze kweken onvolgroeide
zaadjes die het in de natuur niet zouden
redden in vitro op, en manipuleren ze zo
dat ze ook weer vruchtbaar worden. Veel
onderzoek wordt betaald door verede-
lingsbedrijven. ‘Wij ontwikkelen lelies die
veredelingsbedrijven vervolgens verder
ontwikkelen tot rassen.’
Een jaar of tien geleden is een bol van
Jaap voor 300 duizend euro verkocht: de
eerste roze trompetlelie (Longiflorum), uit
een soortkruising die tetraploid gemaakt
werd en teruggekruist met de witte trom-
per. ‘Van de opbrengst kon ik weer een
tijdje onderzoek doen.’ 
Jaap begeleidt momenteel ook zeven stu-
denten, drie PhD’ers en vier MSc- en
bachelor studenten. Vijf van hen komen
uit China, waar de lelie één van de belang-
rijkste snijbloemen is. Het begeleiden van
buitenlandse studenten is leuk maar niet
makkelijk, vindt Jaap. ‘Ze zijn soms moei-
lijk te doorgronden.’ / Yvonne de Hilster
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Het laatste nummer van de Belhamel. In 1977 fuseerde
het met de LH-berichten tot het Wageningse Hoge-
schoolblad.

‘MOOISTE LELIE? IK WEET ER ZO TIEN’

OUDE KOEIEN
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