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Het Wagenings Universiteitsblad, de
voorloper van Resource, krijgt in 1996 te
horen dat het een artikel over ATO niet
mag afdrukken. Albert Eenink, directeur
van het onderzoeksinstituut, zet de
redactie en het bestuur van Wageningen
Universiteit onder druk. Kritiek op ATO is
verboden.

Het is halverwege de jaren negentig een
publiek geheim dat plantenveredelaar
Eenink geen heil ziet in de naderende fu-
sie tussen de DLO-instituten en de Land-
bouwuniversiteit Wageningen (LUW). In de
zeven jaar dat hij de scepter over het ATO
zwaait, is het aantal werknemers van het
instituut gegroeid van enkele tientallen
tot zo’n vijfhonderd. Ongekend, in een pe-
riode waarin alle andere Wageningse par-
tijen terugtrekkende bewegingen maken.
Volgens Eenink is ATO daarom te goed
voor het Kenniscentrum Wageningen, zo-
als Wageningen UR dan nog heet.
ATO’s groei is deels het gevolg van Eeninks
harde management. De directeur saneert
businessunits die een jaar slecht draaien
onverbiddelijk, en laat zijn mensen op-
drachten wegkapen voor de neus van an-
dere instituten en de universiteit. Hij heeft
dan ook weinig vrienden in Wageningen,
al oogst hij respect voor de half militaire,
half geslepen wijze waarop zijn instituut
successen boekt op de moeilijke markt
voor derdegeldstroomonderzoek en geld

binnenhaalt uit het bedrijfsleven.
Als duidelijk is dat de fusie niet meer te-
gen te houden is, besluit Eenink dat de
tijd is gekomen voor een nieuwe uitda-
ging. Hij stapt over naar Nutricia, het late-
re Numico. Een paar maanden voor zijn
vertrek interviewt het Wagenings Universi-
teitsblad (WUB) hem, met de bedoeling
om het succesvolle instituut te portrette-
ren. Het stuk verschijnt in het WUB van 10
oktober. In het gesprek vertelt Eenink vol
trots over zijn instituut. Dat is jong, dyna-
misch en ambitieus. Het wetenschappelij-
ke niveau van ATO stijgt bovendien ‘niet
zelden uit boven dat van de universiteit’. 
Naast het artikel staat een cursief van
hoofdredacteur Simon Vink, die de lezers
vertelt dat de afgedrukte lofzang op ATO
een slap aftreksel is van een ander stuk,
waarvan Eenink de publicatie heeft ver-
hinderd. ‘De lange arm van ATO-directeur
Eenink reikt tot over de muren van zijn in-
stituut’, aldus Vink. 
Eenink verwijt het universiteitsblad dat
het ‘zonder toestemming aan het artikel
passages heeft bijgevoegd van LUW-me-
dewerkers’, schrijft Vink. Achter de scher-
men heeft de directeur medewerkers van
ATO en de universiteit onder druk gezet
om zich van het stuk te distantiëren. Die
belden daarna huilend met het WUB. Bo-
vendien heeft Eenink volgens Vink ge-
dreigd dat ATO uit onderzoeksschool Vlag
stapt als het WUB het artikel afdrukt. 

De weggegomde kritiek in het stuk komt
er op neer dat ATO met al zijn snelle on-
derzoekssuccessen vergeet dat expertise
snel veroudert. Het instituut doet van al-
les, maar vergeet te investeren in de ken-
nisgebieden waarin het echt sterk is, al-
dus de critici. Het verwaarloost zijn funda-
mentele onderzoek. 
Als Eenink eenmaal is vertrokken naar
Numico zit hij niet stil, suggereert een be-
richt dat op 22 maart 2003 verschijnt in
het Financieele Dagblad. Volgens het dag-
blad heeft directeur Hans van der Wielen
van Numico Eenink in 2001 tevergeefs
proberen te wippen omdat die een coup
zou voorbereiden. Directeur Van der Wie-
len krijgt de taaie Wageninger echter niet
weg. Die houdt het bij Numico net zo lang
uit als Van der Wielen zelf. De twee wor-
den uiteindelijk tegelijk weggestuurd door
de nieuwe sterke man van Numico, Jan
Bennink. Als afscheidspresentje ontvangt
Eenink enige miljoenen, waarvan hij een
alleraardigst landhuis in de Achterhoek
koopt. Eindelijk ruimte voor zijn kunstcol-
lectie.
ATO bestaat inmiddels niet meer. Op 
18 januari 2005 viel het doek officieel.
Sindsdien praten de oudgedienden nog
wel eens over hun oude directeur. ‘Eenink
was een dictator’, zeggen ze. ‘Maar hij
kreeg wel wat voor elkaar. 
Als hij was gebleven, waren we nooit op-
geheven.’ / Willem Koert

DE LANGE ARM VAN ‘DICTATOR’ EENINK

UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR

‘Mijn favoriete eten uit ons eigen aanbod
is een broodje paté. Dat wissel ik wel
eens af met een croissantje of een kren-
tenbol’, zegt Tineke Suk van Avenance ca-
tering. Met drie collega’s verzorgt ze vijf
dagen per week de inwendige mens bij
Van Hall Larenstein in Velp. ‘De brandstof
hier is eigenlijk koffie’, merkt Tineke op.
‘Niet alleen de student, maar ook de leer-
kracht loopt op koffie. Er gaan enorme
hoeveelheden door in de docentenkamer
en in de kantine.’
’s Ochtends vroeg gaan de broodjes in de
oven, en daarna maakt Tineke soep. Tus-
sendoor moeten de producten worden
aangevuld en wordt er afgewassen in de
spoelkeuken. Het spitsuur ligt tijdens
lunchtijd.
Terwijl ze ciabatta’s met pesto, tomaat en
mozzarella belegt, vertelt Tineke dat er
tussen de middag best gezond wordt ge-
geten bij Van Hall Larenstein. De ciabat-
ta’s en broodjes gezond zijn erg in trek.

‘Maar er wordt ook gefrituurd en daar is
evengoed veel belangstelling voor. Je hebt
het over jonge mensen.’ Later in de mid-
dag wordt er wel flink gesnoept door de
studenten. Naast Marsen en Snickers
doen gezondere snacks als Sultana en
Liga het goed.
Tineke zit ook achter de kassa en heeft
veel contact met mensen. ‘De sfeer is hier
goed en ontspannen. Er worden over en
weer veel grappen gemaakt. En als ze je
broodjes en andere etenswaar waarde-
ren, is het helemaal leuk.’
De enige ergernis bij de mensen van de
catering in Velp bestaat uit de rotzooi die
studenten op de tafels achterlaten. ‘We
zijn een groene school, er staan tien prul-
lenbakken en twee afruimtafels. Maar als
je tegen één uur in de kantine komt, zie je
overal kopjes staan en etensresten lig-
gen. Ik weet niet wat het is. Stoerigheid
misschien?’ / ABr
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Albert Eenink in 1996. / foto Guy Ackermans

‘KOFFIE IS HIER DE BRANDSTOF’

OUDE KOEIEN

TINEKE SUK
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