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Voedselveiligheid & Kwaliteit

“Na mijn HBS-B begon ik in 1966 op Het 
Spelderholt in Beekberge. Daar haalde ik  
mijn analistendiploma waarna ik in 
Utrecht MO-biologie ging studeren. In 
1971 begon ik bij de toenmalige Land-
bouwhogeschool in Wageningen. 
Na het emeritaat van professor Kampel-
macher werd ik bevorderd tot de acade-
mische rangen en kon ik in 1971 bij pro-
fessor Rombouts promoveren op een 
proefschrift over Listeria monocytogenes. 
Dat was een belangrijke ‘kick’ uit mijn 

loopbaan. Laten zien dat je dat kon en 
het waard was.”

Onderzoek
“Onder Kampelmacher bestond het 
onderzoek vooral uit het tellen van groe-
pen micro-organismen. Wij werden daar-
om ook wel ‘pietentellers’ genoemd. Tij-
dens zijn bewind werd naast Salmonella 
ook Campylobacter belangrijk als voedsel-
pathogeen. Onder Rombouts kwamen 
daar Listeria monocytogenes, de STEC’s en 
het norovirus bij.
Professor Mossel, verbonden aan de Uni-
versiteit Utrecht, bestudeerde vooral het 
gedrag van micro-organismen tijdens 
hun groei bij veranderende intrinsieke en 
extrinsieke factoren. Professor Rombouts 
ging verder en was ook geïnteresseerd in 
wat er in de cel gebeurde. Hij trok (nu 
persoonlijk hoogleraar) Abee aan, die het 
onderzoek uitbreidde naar stress- 
response, de intracellulaire reactie van 
micro-organismen op veranderingen. 
Met de komst van professor Zwietering 
werd de groei van micro-organismen, 
maar ook de afsterving, en de stress- 
response gemodelleerd. Al deze speciali-
teiten binnen één lab hebben, is uniek.”

Onderwijs
“Studenten waren in de wilde jaren 70 
ongelooflijk mondig. Lang is het onder-
wijssysteem behoorlijk schools geweest. 
Eigenlijk hebben studenten nog steeds 
weinig inbreng. En zij moeten de univer-
siteit vrij snel doorlopen. In de jaren 70 
hadden we 11e jaars studenten. Die waren 
daar trots op. De vele buitenlandse stu-
denten die we nu hebben, zijn vaak heel 
  beleefd. Studenten uit Azië en Oost-Euro-
pa kunnen ongelooflijk veel feiten ople-
pelen, maar weten deze kennis nog te 
weinig te vertalen naar andere situaties.”

Stichting EFFI
“Eind jaren 70 begon ik mijn eigen 
bedrijf EFFI. De universiteit wilde daar 
niets over weten, het inlaten met het 
bedrijfsleven werd betiteld als onge-
hoord.
Na 24 jaar en 11 maanden ging EFFI in 
2005 failliet. Voor de cursussen microbio-
logie heb ik toen FIMM opgericht.”

Werkgever
“Bij de universiteit is een managers- 
cultuur ontstaan. Van die mannetjes die 
bonussen krijgen; helemaal verkeerd en 
zeker als bestuursvoorzitter Aalt Dijkhui-
zen de bonus die hij naast zijn veel te 
hoge salaris ontvangt, in eigen zak kan 
steken en wij onze bonus in het onderwijs 
moeten steken. 
Niet al hun voorstellen zijn afgestemd op 
de praktijk. Het managementoverleg 
noemen we daarom hier ‘De Priet’; van 
prietpraat. Je moet daarom mensen heb-
ben die zeggen: daar heb ik geen zin in. 
Eigenlijk ben ik ook wel trots op mijn 
werkgever. Denk aan de unieke onder-

zoeklijn, het werken met jonge mensen 
en bijzonder onderzoek zoals het effect 
van paardenmelk op het ontstaan van 
kanker. Niets was te gek. Daar stonden 
we ook om bekend.”

Wat nu?
“Ik blijf met FIMM cursussen geven. In 
onder andere Thailand en Maleisië ga ik  
workshops en colleges geven. 
Ook blijf ik voor de ISO betrokken bij de 
normen voor een eentraps ophoping voor 
Listeria, het toetsen van de kwaliteit van 
media en schrijf ik een voorstel voor het 
bemonsteren van oppervlakken.”

In maart ging hoofddocent Rijkelt Beumer na 40 jaar 

Wageningen Universiteit met pensioen. Hij combineerde zijn 

afscheid met het 40-jarig bestaan van de leerstoelgroep 

Levensmiddelenmicrobiologie eind oktober. Op managers die 

dicteren heeft hij het niet zo: ‘Durf nee te zeggen!’

Afscheid Rijkelt Beumer:

‘Durf nee te zeggen’

Interview

‘Laten zien dat je het kon. Dat 
was de kick!’

Hans Damman

Rijkelt Beumer aan het werk.
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