Liever een huisbaas

Wetenschap en samenleving Superexperiment

Eerstejaars kiezen steeds vaker voor
particuliere aanbieders om aan een
kamer te komen. | p.4 |

‘Je kunt niet langer tegen het
publiek zeggen: neemt u dat maar
van ons aan.’ | p.10 |

Onderzoekers willen eiland in
Afrika malaria-vrij maken met
zelfontwikkelde geurstof. | p.18 |
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liefdewerk

>> MARELLE + THRILLERS
Marelle Boersma, analiste bij de afdeling Toxicologie

‘Sommige scènes hebben
letterlijk zo plaatsgevonden’
Ze schrijft thrillers. Beststellers gebaseerd
op waargebeurde verhalen. Maar de kern
van haar werk is volgens Marelle Boersma
niet het schrijven zelf. ‘Mensen helpen, dat
is de essentie. Ik help mensen door hun
verhaal te vertellen. Ik ben een doorgeeﬂuik
naar het grote publiek van wat er achter de
gesloten voordeuren allemaal plaatsvindt.’
Zo maakt ze verborgen leed zichtbaar. Negen
spannende boeken leverde dat al op. En de
nieuwe Boersma komt er aan. Zie www.
RK, foto: Guy Ackermans
marelleboersma.nl.
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PARTY-TOMAAT
Wageningen ontwikkelde een
tomaat die geen slaap meer
nodig heeft.

AID 2014
Beelden van het grootste
jaarlijkse studentenevenement van Wageningen.
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VROUWELIJK MYSTERIE
Wat deden al die Wageningse bh’s
boven de grachten in Utrecht?

NIET BLIJ
Bij tegenslag, kritische vragen of dubbelzinnige opmerkingen valt in mijn omgeving steeds vaker de term ‘not amused’. Tegenwoordig zijn mensen namelijk snel
‘not amused’. Ik kan er niet zoveel mee. Het is een lege frase die heel veel zegt
maar niks vertelt. Hoe ‘not amused’ is iemand die een lekke band kreeg op weg
naar huis in verhouding tot een barman van een studentenvereniging die ‘not
amused’ was toen een schilderij uit zijn verenigingsgebouw werd ontvreemd?
Beide kwesties speelden op dezelfde dag en kregen ditzelfde predicaat. In de
juiste vertaling baalde de een van zijn leeggelopen band terwijl de ander woest
was over de op handen zijnde diefstal. Sinds die dag valt het me op dat ik bijna
dagelijks geconfronteerd word met iemand die ‘not amused ‘is. Over te slappe
koﬃe, de plotselinge regenbui of over de dubbel geboekte vergaderruimte. We
durven onze gevoelens klaarblijkelijk niet meer goed te omschrijven. Hoe anders
gaat dat in de virtuele wereld waar onomwonden ieder gevoel keihard wordt
neergezet. Anoniem of niet. Surf maar eens naar een willekeurig forum. Ik
bepleit meer online gebruik van het allesomvattende ‘not amused’. Stop met zeggen en begin met schrijven.
Edwin van Laar

>> Stage in Mocambique | p.28
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STUDENTEN KIEZEN VAKER VOOR
PARTICULIERE WOONRUIMTE
ð (HUVWHMDDUVZLOOHQZHOGHJHOLMN
RSNDPHUV
ð 2SPHUNHOLMNYHHOVWXGHQWHQLQ
RQGHUKXXU

Eerstejaars studenten laten zich
nog niet afschrikken door het leenstelsel en willen wel degelijk op kamers in Wageningen. Dat blijkt uit
een mini-enquête die Resource
hield tijdens de infomarkt van de
AID. Twee weken geleden liet Idealis nog weten dat er minder inschrijvingen voor kamers waren,
terwijl er méér studenten in Wageningen gaan studeren. De kamerverhuurder schreef dat toe aan onzekerheid over het leenstelsel, dat
volgend jaar ingaat. Idealis vermoedt dat veel studenten nog een
jaar thuis blijven wonen.

Van die veronderstelling was in
de enquête echter weinig terug te
vinden. Slechts 3 procent van de
ruim honderd ondervraagden gaf
aan dat het leenstelsel enige invloed heeft gehad op de beslissing
om niet op kamers te gaan. Verreweg het grootste deel, 91 procent,
wil echter wel degelijk op kamers.
Van hen is een derde deel, 31 procentpunt, nog actief op zoek. De
andere 60 procentpunt heeft per 1
september wel woonruimte. Opmerkelijk is wel dat maar liefst een
derde daarvan een kamer in onderhuur heeft en dus vroeg of laat op
zoek zal moeten naar iets anders.
MALAISE
Dat Idealis dit jaar minder inschrijvingen te verwerken kreeg
lijkt een andere oorzaak te hebben, namelijk de sterke opkomst

40% heeft een kamer

9% blijft (nog)
thuis wonen

20% heeft
een kamer
in onderhuur

31% zoekt
nog een kamer

van de particuliere sector. Hoewel
er geen centrale registratie is van
particulier verhuurde kamers,
meldt Kamernet.nl een forse stijging (12 procent) van het landelijke aanbod. De stijging zou vooral
te maken hebben met de malaise
in de vastgoedsector. Zowel in de
particuliere als zakelijke sector
(kantoren) hebben veel eigenaren
er de afgelopen jaren voor gekozen

om hun onverkoopbare panden in
de verhuur te doen.
In de enquête lijkt die trend terug te vinden. Bijna de helft van
degenen die een kamer hebben
(inclusief onderhuurders) is terecht gekomen in de particuliere
sector. Het grootste deel daarvan
woont in een zelfstandig studentenhuis, de anderen kozen voor
een hospita of minder vaak voorkomende woonvormen, zoals een
woonstudio. Ook in enkele korte
interviews die we met eerstejaars
hadden (zie pagina 22) noemden
de kamerzoekers de naam Kamernet meestal in één adem met die
van Idealis. Daarmee lijkt de particuliere sector een belangrijke speler te zijn geworden op de kamermarkt. Of dat zo blijft wanneer de
vastgoedmarkt weer aantrekt, zal
nog moeten blijken. RG

ZEVENTIEN
METER
=RODQJLVGHYLQYLVGLH
RQGHU]RHNHUVYDQ,PDUHV
YRULJZHHNKLHOSHQRQWOHGHQ+HWGRGHGLHUGUHHILQ
]HHELM.DWZLMNHQZHUGXLW
YRRU]RUJKHWVWUDQGRSJHVOHHSW2SJURQGYDQGHHHUVWHUHVXOWDWHQOLMNWGHZDOYLVSORWVHOLQJJHVWRUYHQ
PRJHOLMNGRRUHHQDDQYDULQJPHWHHQVFKLS+HW
PDQQHWMH]DJHUYHUGHU
JH]RQGXLWHQKDGRQODQJV
QRJNULOOJHJHWHQ$DQJHYDUHQGLHUHQNXQQHQRSGH
VFKHHSVERHJYDQXLWKXQ
OHHIJHELHGLQGH$WODQWLVFKH
2FHDDQZRUGHQPHHJHYRHUG
QDDUGH1RRUG]HH1DGHU
RQGHU]RHNELM1DWXUDOLV
PRHWPHHUOLFKWZHUSHQRS
KHWORWYDQGH]HRQJHOXNNLJHYLQYLV 55IRWR,PDUHV
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GEEN VETE TUSSEN CERES EN ARGO
ð è*HZHOGVLQFLGHQWZDVHHQ]DDN
YDQOHGHQRQGHUOLQJQLHWYDQ
GHYHUHQLJLQJHQé

De mishandeling van twee Ceresleden door een barman van roeivereniging Argo heeft geen gevolgen
voor de relatie tussen de verenigingen. Dat hebben zowel Ceres als
Argo laten weten. Het incident

vond plaats vlak voor de AID.
Tijdens een bestuurswissel bij
Argo ‘brasten’ twee Ceresleden een
schilderij mee maar werden
daarbij betrapt door de barman
van Argo. Uiteindelijk escaleerde
de situatie waarbij de Ceresleden
ﬂinke klappen zouden hebben
gekregen van de barman, die
daarbij een metalen zaklamp
hanteerde.
Hoewel de slachtoffers naar het

ziekenhuis moesten en aangifte
deden tegen de dader, hebben de
verenigingen afgesproken om het
incident te beschouwen als een
confrontatie tussen individuele leden. ‘Dit was een losstaande brasactie. De relatie tussen Ceres en Argo is en blijft goed’, zegt Mylène
van Doorn, voorzitter van Argo. Ceres laat weten het incident ‘vervelend’ te vinden, maar de mishandeling te zien als iets wat uitslui-

tend speelt tussen de betrokken
studenten.
Het drietal gaat waarschijnlijk
binnenkort ook in gesprek. Argo
heeft nog geen disciplinaire maatregelen tegen de dader genomen,
maar wacht eerst de juridische
procedure af.
Lees op resource-online.nl meer over
de achtgronden van deze zaak en het
fenomeen brassen.

NRUW
>> DIEFSTAL

+HWHUGDDGMH
In Lumen hebben medewerkers
afgelopen vrijdag een dief gepakt. De
jongen was rond de lunch een kamer
binnen gegaan van een vrouw die juist
een kopje koﬃe was gaan halen. Toen de
vrouw terugkwam bleek haar tas weg. Zij
had de jongen kort daarvoor gezien en
sloeg alarm. Collega’s grepen de jongen
even later toen hij uit het toilettenblok
kwam. Hij bleek de inhoud van de tas in
zijn rugzak te hebben gestopt. De politie
heeft de jongen, een 20-jarige
Wageninger, meegenomen. Hij bleek via
de achterdeur van Lumen binnen te zijn
gekomen door met iemand mee te lopen.
Het is niet de eerste keer dit jaar dat er
RK
gestolen wordt in Lumen en Gaia.

aantal Wageningse studenten. Bij de
grote drie, Ceres, KSV en SSR-W,
meldden zich in totaal 591 aspirantleden, 23 minder dan vorig jaar. Vooral
SSR-W moest terrein prijsgeven en ging
van 201 naar 179 inschrijvingen. Ceres
zag het aantal aspiranten afnemen van
210 naar 201. Alleen KSV boekte een
lichte winst en kwam uit op 211
inschrijvingen (vorig jaar 203).
Overigens zegt het aantal aspirantleden niet alles. Pas na de eigen
introductieperiode wordt duidelijk
hoeveel feitelijke nieuwe leden een
vereniging kan bijschrijven. Ook andere
grote verenigingen gingen niet mee met
de groei. Argo zag een lichte daling en
ook bij Navigators wordt het dit jaar
RG
wat rustiger.

>> NIEUWE LEDEN

9HUHQLJLQJHQ

>> BUSSEMAKER

De Wageningse gezelligheidsverenigingen lijken niet te proﬁteren van
de forse toename (10 procent) van het

5RRVWHUVDDQSDVVHQ
Universiteiten moeten minister
Bussemaker helpen met haar
bezuiniging op de ov-studentenkaart.
Als ze hun roosters niet aanpassen,
krijgen ze in de toekomst minder geld.
Dat zegt Bussemaker in een interview
met het Hoger Onderwijs Persbureau.
Het kabinet wil 200 miljoen euro op
de ov-studentenkaart bezuinigen.
Dat lukt alleen als studenten minder
in de spits gaan reizen.
Voor Wageningen Universiteit lijkt
het later beginnen met colleges
een schier onmogelijke
opgave.’Onze planning is al zo
eﬀectief en eﬃciënt dat dit geen
realistisch idee is’, reageert
woordvoerder Simon Vink. +2310

KEESVANVELUW <<
6WLOWH
Als je met bezoekers door het Forum loopt maakt de het
gegons van studerende studenten, het geklingel van de
horeca altijd een dynamische indruk. Bezoekers krijgen
het gevoel ‘yes, hier wordt aan oplossingen gewerkt’.
Toch werk ik zelf liever in stilte. Er schijnt een stilteruimte
te zijn in Radix. Nooit geweten. Zou de ruimte veel
gebruikt worden? Ik weet het niet. Ik weet wel dat we veel
meer stilte nodig hebben om de problemen in de
landbouw op te lossen. Stilte om je eigen hart en dat van
anderen te horen kloppen. Stilte om een andere houding
naar elkaar te ontwikkelen. Eerst stilte en goed
overdenken of datgene wat je wilt zeggen past bij je eigen
hartritme, maar ook dat van je buurman.
Opeens besef ik dat het feit dat je hart klopt niet iets is wat
je zelf gewild hebt. Noch hebben je vader en moeder het
kloppende orgaan in elkaar geknutseld. Het kloppen zelf
is iets wat we van de natuur of een andere hogere macht
gekregen hebben. Voor niks. Ik voel dat als een prettige
verantwoordelijkheid. Ik besef ook dat Leven het
ﬁnetunen is van je eigen hartslag, maar ook die van een
ander. Niet dat ik me daar vaak naar gedraag of steeds op
zoek ben naar hoe mijn woorden passen bij de woorden
van een ander, nee meestal stomp ik mijn visie de wereld
in en kijk niet of het wel past en of het wel relevant is. Ik
ben ook maar een simpele Wageninger. Toch ben ik blij
dat die stilteruimte er is. Voor zelfreﬂectie en bezinning.
Ik hoop dat de stilteruimte het hart wordt van Radix. Is er
ook een stilteruimte in het Forum? En in andere WUR
gebouwen? .HHVYDQ9HOXZ
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'HQLHXZHEHVWXXUVYRRU]LWWHUVSUHHNW
HHQVRRUWstate of
the unionXLWELMGH
RSHQLQJYDQKHW
DFDGHPLVFKMDDU

ð 1LHXZHEHVWXXUVYRRU]LWWHU
SUHVHQWHHUWYLVLHELMRSHQLQJ
DFDGHPLVFKMDDU
ð è6DPHQOHYLQJPRHWLQYORHG
NULMJHQRSZHWHQVFKDSVDJHQGDé

De samenleving moet meer dan nu
de onderzoeksvragen van de universiteit bepalen. Dat gaat Louise
Fresco poneren in haar eerste
speech als bestuursvoorzitter van
Wageningen UR. Ze is de hoofdspreker tijdens de opening van het
academisch jaar op 1 september.
Het wetenschapsbedrijf moet
keuzes maken, stelt Fresco, en
daarbij moet de wetenschap niet
solistisch haar eigen agenda bepa-

len. De samenleving moet een actieve en structurele rol krijgen, aldus de bestuursvoorzitter. Ze voorziet een fundamentele herijking
van de verhouding tussen wetenschap en samenleving.
Nu nog houdt de universiteit te
weinig rekening met de maatschappelijke vraag, vindt Fresco. Dat leidt
tot een afnemend vertrouwen in de
wetenschap, die steeds vaker wordt
weggezet als ‘ook maar een mening’. Die positie kunnen zowel de
wetenschap als de samenleving
zich niet veroorloven, meent Fresco. Er moet veel meer met partijen
in de samenleving worden gewerkt
aan pregnante problemen en hoogwaardige kennis. Dat vraagt om een
nieuw interactief afwegingskader.

Fresco, die 1 juli is gestart als bestuursvoorzitter, grijpt de opening
van het academisch jaar aan om
haar toekomstvisie te geven op de
universiteit in het licht van de wereldvoedselvoorziening. De afgelopen jaren benadrukte Wageningen
UR daarbij de ‘gouden driehoek’,
de samenwerking tussen, universiteit, overheid en bedrijfsleven. Fresco lijkt die kring van partners te willen uitbreiden met maatschappelijke groeperingen. Anders dan in de
afgelopen jaren wordt de hoofdrede
niet gehouden door een externe
spreker, maar wordt het een soort
state of the union van de nieuwe bestuursvoorzitter. Na haar rede
opent rector magniﬁcus Martin
Kropff het academisch jaar. AS

*5$7,6/$%-$6%/,-)7
ð 6WXGHQWHQKRXGHQRPVWUHGHQ
PDDWUHJHOWHJHQ

Komend collegejaar krijgen eerstejaars toch een gratis labjas en veiligheidsbril. De studentenraad
stemde tegen het plan om nieuwe
studenten te laten betalen.
Wageningen Universiteit wilde
de gratis labjas en veiligheidsbril
afschaffen omdat de regeling op

grote schaal misbruikt wordt door
studenten die veel vaker dan één
keer een jas komen afhalen. De
studentenraad erkent dat het
misbruik moet stoppen, maar door
de regeling af te schaffen tref je
ook studenten die zich wel aan de
regels houden, zo luidt het
verweer.
In een reactie laat de Raad van
Bestuur weten ‘teleurgesteld’ te
zijn in de opstelling van de studenten. Toch blijft de regeling in elk

geval dit jaar zoals hij was.
Een permanente oplossing is
nog niet in zicht. De studentpolitici suggereren enkele alternatieven,
zoals het uitdelen van waardebonnen. De universiteit ziet afschafﬁng echter als het enige werkbaar
middel tegen misbruik en noemt
de oplossingen van de studentenraad ‘niet realistisch’. Eerdere pogingen met administratieve procedures zouden op niets zijn uitgeloRR
pen.

CAMPAGNE
GROEN IN
DE STAD
ð $OWHUUDEHUHNHQWèJURHQVWH
VWDGé
ð $FWLHVRPJURHQHNHQQLVLQ
PDUNWWH]HWWHQ

Is jouw stad wel groen genoeg?
Kan het beter en vooral hoe en
waar? Die vraag staat centraal in de
campagne Groen in de Stad waar
Wageningen UR komende week
mee de markt op gaat. De campagne moet de Wageningse kennis
en expertise op dit vlak in de etalage zetten. Met het uiteindelijke
doel: nieuwe opdrachten binnenhalen.
De aftrap van de campagne is
de bekendmaking van de groenste
stad van Nederland, legt manager
marketing en communicatie
Simon de Ridder van ESG uit. De
35 grootste steden van ons land
worden langs de meetlat gelegd
wat betreft het beschikbaar aantal
vierkante meters groen per huishouden. In feite gaat het om een
update van het rapport Groene
Meters uit 2009 op basis van de
jongste gegevens. Destijds was
Emmen met 160 m2 groen per woning de groenste gemeente.
PUBLIEKSACTIE
Publicatie van de ranglijst gaat
gepaard met een publieksactie.
Burgers kunnen zelf aangeven hoe
het met het groen in hun buurt is
gesteld. De Ridder: ‘We vragen het
publiek om op onze speciale
Facebookgroep hun groenbeelden
te zetten. Beelden van hoe het zou
moeten of juist niet.’ De beelden
en analyse van de 35 grote steden
moeten dit najaar leiden tot een
groenboek dat wordt aangeboden
aan de betrokken gemeenten.
Daarin staan ook ideeën voor
gemeenten om
meer groen te realiseren,
bijvoorbeeld door groene daken
aan te leggen of stadslandbouw te
stimuleren. RK
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1,(8:(3/$$7-(623
KOFFIEAUTOMATEN
ð $IEHHOGLQJVWHUHRWLHSHQ
UROEHYHVWLJHQG
ð )DFLOLWDLUEHGULMIZLOUHNHQLQJ
KRXGHQPHWDQGHUHFXOWXUHQ

De plaatjes op de nieuwe kofﬁeautomaten in de kantoren van Wageningen UR worden vervangen. De
afbeeldingen van leverancier Maas
zijn te stereotiep en rolbevestigend.
Dat heeft het Facilitair Bedrijf
besloten na een klacht van een medewerker. Die vindt de afbeeldingen niet passend. De sfeerplaatjes
typeren volgens de klager de vrouw
als verleidster en de man als voyeur. Na ampel beraad is FB het
daar mee eens. ‘Het lijkt ons ver-

DOGGY BAG

:LH"Toine Timmermans,
Programmamanager
duurzame voedselketens
:DW"Vindt de introductie van doggybags in
Nederland geen oplossing om de voedselverspilling terug te dringen.
:DDURP"Natuur en Milieu wil dat restaurantbezoekers maaltijdresten
mee naar huis nemen en
deelt deze week 50.000
doggybags uit.

standiger de plaatjes te vervangen
door neutralere beelden, gezien de
verschillende culturen in onze organisatie’, licht projectleider van
de automatenwissel Pim Marcusse
toe.
Welke plaatjes er nu op de display van de machines komen is
nog niet duidelijk. Maas heeft volgens Marcusse geen andere afbeeldingen beschikbaar. Daarom gaat
het FB zelf aan de slag om passende beelden te vinden. ‘Het wordt
waarschijnlijk een mix van herkenbare Wageningen UR-beelden en
kofﬁeplaatjes’, licht Marcusse een
tip van de sluier op. Voorlopig zullen de huidige beelden nog wel
even te zien zijn. De nieuwe plaatjes moeten per machine worden
geüpload. RK

Goed idee?
Timmermans: ‘Ik heb vorig jaar met Natuur
en Milieu gesproken over het idee van de
doggybags. Ik vind het een sympathiek idee
en positief dat de actie de aandacht vestigt
op de voedselverspilling in de horecasector,
maar de doggybag is niet de oplossing voor
het probleem.’

DUIZENDEN AKKERBOUWERS OP VISITE

'XL]HQGHQDNNHUERXZHUVNZDPHQRSDXJXVWXVELMHHQLQ:HVWPDDVZDDU
:DJHQLQJHQ85VDPHQPHWGH1HGHUODQGVH$DUGDSSHO2UJDQLVDWLHGHè$DUGDSSHOGHPRGDJéRUJDQLVHHUGH%HVWXXUVYRRU]LWWHU/RXLVH)UHVFRYDQ:DJHQLQJHQ85RSHQGHGHGHPRGDJPHWHHQOH]LQJZDDULQ]HKHWEHODQJYDQGH
DDUGDSSHOLQRQVGLHHWHQKHWDDUGDSSHORQGHU]RHNYDQ:DJHQLQJHQ85EHQDGUXNWH $6IRWR$6

FIGUREITOUT

Wat is jouw oplossing voor de voedselverspilling?
‘Restaurants kunnen de verspilling
voorkomen door beter het bezoek in te
schatten en de bezoekers te vragen hoeveel
ze willen eten. De ziekenhuizen bewijzen
dat je zo de verspilling met wel 90 procent
kunt terugdringen, blijkt uit onderzoek van
ons. De ziekenhuizen met de minste
verspilling vragen net voor de maaltijd aan
de patiënten wat en hoeveel ze willen eten.
Als je mensen de keuze geeft, dan eten ze de
maaltijd gewoon op. Dat kunnen
restaurants ook doen – de porties
aanpassen op verzoek, beter inspelen op de
individuele behoefte en verleiden te eten
wat er is.’
Heb je dat aan veel media moeten uitleggen?
‘Ik was wat lastig bereikbaar. Ik heb een
enkele journalist gesproken, en ze zijn
veelal op zoek naar cijfers en welke
oplossingen wel werken.’ AS

Bron: LEI/CBS

Illustratie Studio Lakmoes
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*2('9225%((/''2(7*2('92/*(1
ð 'XXU]DDPJHGUDJ
OHLGLQJJHYHQGHVWUDDOWDIRS
SHUVRQHHO
ð (LJHQQRUPHQHQZDDUGHQ
VSHOHQRQGHUJHVFKLNWHURO

Of werknemers zich milieuvriendelijk gedragen, door bijvoorbeeld
kofﬁebekers meermaals te gebruiken, wordt sterk bepaald door hun
collega’s en werkplek. Met dat inzicht kunnen organisaties hun
voordeel doen bij het stimuleren
van duurzaam gedrag.
Dit stelt Oldrich Studynka, student Management, economics and
consumerstudies aan Wageningen
Universiteit, wiens afstudeerwerk
in het tijdschrift Cleaner production
verschijnt.
Studynka onderscheidt een
ﬂink aantal milieuvriendelijke ge-

dragingen, zoals dubbelzijdig printen, kofﬁebekers meerdere keren
gebruiken en het uitzetten van
computers en lampen bij afwezigheid. Per e-mail bevroeg hij ruim
vierhonderd medewerkers van Wageningen UR over deze gedragingen. Ook stelde hij vragen over hun
houding ten opzichte van duurzaamheid en het gedrag van hun
collega’s.
,19/2('
Uit de resultaten blijkt dat de cultuur op de werkvloer en de houding van leidinggevenden veel invloed heeft op het al dan niet duurzame gedrag van individuele medewerkers. Deze conclusie strookt
met eerder onderzoek onder bedrijven met een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij organisaties waar de leiding het goede voorbeeld geeft en

678',(2%-(&7:$*(1,1*(185
Uit het onderzoek van Studynka blijkt dat Wageningen UR geen
doorsnee organisatie is. Duurzaamheid is een expliciet doel van de
organisatie en ook van veel individuele medewerkers, die bovendien
bovengemiddeld vaak hoog opgeleid zijn. Het was daarom te
verwachten dat het gedrag hier gemiddeld erg milieuvriendelijk is.
‘Toch was ook binnen Wageningen UR het gedrag van sommige
werknemers verrassend,’ zegt Studynka. ‘Zelfs op een groene
universiteit zijn er werknemers die dagelijks hun acht koppen koﬃe uit
acht papieren cups drinken. En mensen die hun computer aan laten
staan wanneer ze naar huis gaan.’

positieve ideeën over duurzaamheid uitdraagt, is de kans van slagen groter.
Individuele normen en waarden
van mensen spelen op de werkvloer dus slechts een ondergeschikte rol. Dat betekent echter
niet dat de invloed ervan helemaal
afwezig is. Ook tijdens het werk is

de mate waarin iemand zich milieubewust wil gedragen van belang.
Werknemers kunnen hun ideeën
echter niet, zoals thuis, direct omzetten in het gewenste gedrag. Als
individu heb je immers slechts een
beperkte invloed op je werkplek en
–sfeer. RR
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Waarom vind je sommige planten overal
en moet je naar andere zoeken? Wat is
bepalend voor de zeldzaamheid van
planten? Het is de bodem, zegt Alterraecoloog Wieger Wamelink. Zeldzame
planten zijn kieskeurig op hun
ondergrond. Een iets te hoge pH, te weinig
calcium of magnesium, te veel fosfaat of
een te hoge vochtigheid en ze doen het
niet meer. Het antwoord klinkt als een
open deur. Als ze niet kieskeurig waren,
waren ze immers ook niet zeldzaam.
Wamelink is het daar deels mee eens.
‘Intuïtief voel je aan dat zeldzaamheid met
kieskeurigheid te maken heeft. Maar zo
eenvoudig is het niet. Planten kunnen
door meerdere oorzaken zeldzaam zijn.
Ze kunnen zich slecht verspreiden
bijvoorbeeld. Het beheer kan bepalend
zijn of het klimaat.’ Maar het is dus vooral
ook de bodem. Als de bodemparameters
niet passend zijn, kan een soort het wel
schudden.
En Wamelink weet, dankzij een enorme databank die hij de afgelopen twintig
jaar heeft aangelegd, van het overgrote
deel van de planten in ons land wat die parameters zijn. Hij onderzocht daartoe de

bodemkenmerken van 973 planten, waaronder 190 zeldzame soorten. Hij keek
daarbij naar 23 kenmerken, waaronder
vochtgehalte, zuurgraad en de beschikbaarheid van nutriënten. Dat leverde 973 x
23 zogenaamde responscurves op waaruit
statistisch af te leiden valt bij welke waarde de betreffende plant het ’t beste doet.
WIEL
Wamelink bedacht samen met statisticus
Paul Goedhart (PRI Biometris) een fraaie
manier om dit een beeld te brengen: een
wiel waarbij elke spaak een parameter
voorstelt. In een oogopslag is het verschil
tussen algemene en zeldzame soorten te
zien: de zeldzame zijn kieskeurig en hebben korte spaken. Ook statistisch is het
verschil volgens Wamelink evident. De
zeldzame soorten blijken voor vrijwel alle
23 bodemvariabelen signiﬁcant kieskeuriger. Dat wil zeggen: ze tolereren per bodemparameter maar een kleine range
rond hun optimum.
‘Het bewijs is hiermee geleverd dat bodemparameters belangrijk zijn, wil je een
bepaalde soort in stand houden’, duidt
Wamelink het belang van zijn werk. Sterker nog, hij kan voorspellingen doen.
‘Geef mij een bodemmonster en ik kan je
vertellen of en welke zeldzame soorten er
op voor kunnen komen. Ik kan beheervoorstellen onderbouwen en zeggen of het
zin heeft om bepaalde maatregelen te nemen of niet.’ 5.
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Hoeveel groenten exporteerden we naar Rusland?
‘Vorig jaar exporteerden we groenten en fruit ter waarde van zo’n 400 miljoen euro naar Rusland, maar om
het schadebedrag vast te stellen moet je niet naar die
exportcijfers kijken. We gaan er namelijk vanuit dat de
tuinders op de boycot reageren door andere markten te
vinden – al is dat niet gemakkelijk – en door het aanbod te verminderen.’
Hoe bepaal je de schade voor de tuinders dan?
‘Je moet kijken naar het prijseffect. Door de boycot is
de prijs voor groenten en fruit op de Europese markt
ingestort. Aanvankelijk was de prijsdaling 70 procent
voor tomaten, nu herstelt het wat. Wij gaan ervan uit
dat de prijzen zich de komende maanden nauwelijks
herstellen. Op basis daarvan komen we op een schadebedrag van 440 miljoen euro voor de tuinders tot het
einde van dit jaar.’
Maar ik lees dat sommige groenteprijzen weer bijna op
het oude niveau zijn.
‘Ja, dat kan verwarrend zijn. Door de goede zomer hadden de Nederlandse telers in juli een topoogst met navenant lage prijzen. Een prijsstijging lag nu in het verschiet, maar door de boycot daalde de prijs juist. Zonder boycot was de prijs hoger geweest.’
Waarom is dat effect op de prijzen zo groot? De export
naar Rusland was maar een klein deel van de omzet.
‘Omdat er een structureel probleem is in de groente- en
fruitsector – er is overcapaciteit, het aanbod is groter
dan de vraag, de prijzen waren al laag. Vlees en zuivel
valt ook onder de boycot, maar daar is geen overcapaciteit en daar verwachten we dus geen prijseffect op de
Europese markt.’ $6
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‘A good stupidity test can be more
valuable to society than the average
intelligence test’
Andre Meriac, promoveerde op 28 augustus in
Wageningen
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Toen de overheid in 2009 meisjes
ging inenten tegen een virus dat
baarmoederhalskanker veroorzaakt, ontstond grote onrust.
Online verspreidde de vereniging Kritisch Prikken
verhalen over sterfgevallen die door het vaccin
zouden zijn veroorzaakt. Het overrompelde RIVM bleef stug de
feiten herhalen. Tevergeefs, want nog niet de
helft van alle tienermeisjes ontving de prik.
De controverse zette
Hedwig te Molder, hoogleraar Communicatie over wetenschap en technologie, aan
het denken. Waarom loopt het
debat tussen expert en leek
steeds vaker zo spaak? Ze zette
zich aan de taak om minutieus ‘natuurlijke gesprekken’ tussen
wetenschappers
en leken te analyseren. In haar
oratie aan Wageningen
Universiteit
op 28 augustus legt ze
uit waar het
wederzijds
onbegrip
vandaan
komt.

Uw onderzoeksthema blijft onverminderd actueel. Vorige week
interviewde de NOS een cardioloog
over zijn nieuwe patiëntenforum.
Hierop monitoren experts alle
gedeelde informatie om
bijvoorbeeld broodje-aapverhalen
te ontzenuwen. Hoe kan het dat
zo’n goed bedoeld initiatief op
Twitter voor woede zorgt?

‘In dit speciﬁeke geval heb ik
niet op Twitter gekeken maar je
ziet deze reactie vaker. Het publiek
vat de houding van wetenschappers op als een poging de feiten te
monopoliseren en zo het debat te
controleren. Voor het publiek restten alleen ervaringen, gevoelens,
geloof en waarden. Dat lijkt genereus maar in onze verwetenschappelijkte samenleving heb je feiten
nodig om spreekrecht te krijgen.
Daarom zorgt het idee dat feiten
de wetenschap toebehoren voor
zulke verontwaardiging bij nietwetenschappers.’
Het wordt kritische leken in
deze debatten ook regelmatig
verweten dat ze antiwetenschappelijk zijn. Bent u het daarmee eens?
‘Wanneer je kijkt naar kritische
discussies over vaccins, of naar
gesprekken tussen ouders die
worstelen met ADHD, wordt er
verrassend veel wetenschappelijke literatuur uitgewisseld. Deelnemers hebben een onderzoekende
houding waarin centraal staat dat
je niets zomaar aanneemt; een resultaat van het verlichtingsdenken.
De overheid leert burgers deze
houding zelfs aan zodat
zij geïnformeerde
keuzes maken.
Dan kun je niet
langer zeggen:
“Neemt u
dat maar
van ons
aan”.’

Hoe springen wetenschappers om
met een publiek dat autoriteit niet
langer voetstoots accepteert, maar
kritisch bevraagt?
‘Dat vinden ze moeilijk. Na een
lezing hoor ik vaak van experts
dat ze de problemen herkennen
die ik benoem. Als het gaat om
communicatie met het grote publiek zetten onderzoekers een
beeld neer van ‘blije wetenschap’.
Maar vaak voelen ze zelf ook wel
aan dat die manier van communiceren niet meer voldoet.’
U stelt dat kennisdiscussies juist
ontsporen door de zaken die niet
worden besproken, hun ‘verborgen
moraliteit’. Wat bedoelt u
hiermee?
‘Die morele dimensie zit hem
erin dat we feiten niet alleen gebruiken om anderen te overtuigen.
Discussies gaan om veel meer dan
alleen wetenschap. Feiten zijn ook
onderdeel van je identiteit. Als het
gaat over ADHD gaat het ook over
de vraag: wat is een goede ouder?
In de discussie over voedsel speelt
op de achtergrond ons oordeel
mee over wat je als “het goede leven” beschouwt. Daarom voelen
we ons snel persoonlijk aangevallen: iemand komt aan onze identiteit als wetenschapper, ouder of
boer.’
Wat moeten we nu veranderen om
betere wetenschappelijke
discussies te krijgen?
‘Er moet een verrijking komen
van de discussies. Wetenschappers
praten vaak liever niet over zaken
die ze niet als feit kunnen
onderbouwen, zoals goede smaak.
Maar dat moeten ze juist wel doen.
Bovendien moeten wetenschappers niet alleen meedelen
maar ook geïnteresseerde open
vragen stellen. Nu vinden experts
het moeilijk om zich zo kwetsbaar
op te stellen, maar het is de
manier waarop de expert van de
toekomst zijn autoriteit verdient.’
5RE5DPDNHU

RESOURCE — 28 augustus 2014

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



discussie << 11

ǋǋ:::5(6285&(ɺ21/,1(1/
'H]HZHHNZDVHUGLVFXVVLHRYHUHHQVHNVLVWLVFKH
NRŌ
HDXWRPDDWURRVWHUVGLHVWXGHQWHQXLWGH
VSLWVPRHWHQKDOHQHQOHGHQDDQWDOOHQYDQ
VWXGHQWHQYHUHQLJLQJHQ.RUWRPKHWDFDGHPLVFK
MDDUJDDWZHHUEHJLQQHQ:LMKHEEHQHU]LQLQHQ
KRSHQMXOOLHYDDNRQOLQHWH]LHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl

.2)),(9(5.((5'
De nieuwe koﬃeautomaten gaan andere foto’s weergeven. Een medewerker heeft over de huidige foto’s
geklaagd omdat deze mannen en vrouwen stereotiep
afbeelden en rolbevestigend werken.
Online rollen reageerders vooral met hun ogen. ‘Wat
heb ik een medelijden met die klagende medewerkster,’ schrijft -+. ‘Dat ze zich hier druk om maakt. Wat
moet je dan een vervelend leven hebben.’ :DNNHU
9OHHV valt hem bij: ‘Of een extreem slecht zelfbeeld en
elke dag koﬃe halen is te confronterend omdat er een
mooie vrouw op het apparaat staat.’ Dit roept een felle reactie op aangezien het geslacht van de klager
nergens wordt vermeld. Met frisse tegenzin worden
de uitlatingen weer half ingeslikt. Toch zijn de reageerders voor één keer bijna unaniem over de kleinzieligheid van de klacht. Zo schrijft 2QEHNHQW dat hij
zich meer ergert aan een spelfout in de automaat.
.HHV moppert over alle vergader- en ontwerpkosten
waar ‘dit grapje’ voor zorgt. ‘Ik hoop dat de klagende
medewerker een paar duizend euro over heeft om
deze grap te betalen.’ Na al het gemopper is er gelukkig ook nog één lezer die creatief meedenkt: ‘Kunnen
de plaatjes niet gepersonaliseerd worden?’ schrijft
.RŌ
HGULQNHU. ‘Dus eerst swipen met je wur-card,
en afhankelijk van het proﬁel van de koﬃedrinker verschijnt [...]een passende afbeelding.’ Mannen en vrouwen van het Facilitair Bedrijf, lezen
jullie mee?

*(52267(5'
Studenten moeten buiten de spits gaan reizen
om geld te besparen op de OV-studentenkaart.
Minister Bussemaker wil daarom dat hogescholen en universiteiten hun roosters aanpassen.

+$5'(&,-)(56
Tijdens de AID wierf Franciscus de meeste aspirantleden. Na de Vereniging Introductie Tijd (VIT) wordt
duidelijk welke vereniging de meeste leden mag bijschrijven.
In de reacties meldt '/91ML6UL dat ze dit jaar 77
inschrijvingen hebben. ‘Ben benieuwd hoeveel er
overblijven,’ schrijft *HOGHUODQGHU. ‘Díe cijfers
zijn pas interessant.’ Daarna krijgt Resource de
wind van voren. ‘Dit is inderdaad al jaren de
vraag,’ schrijft %URHU.RQLMQ. ‘Het journalistieke
zoekwerk van de Resource houdt helaas op bij
het presenteren van enkel deze cijfers.’ Hij
krijgt bijval van een aantal reageerders die
vorig jaar kennelijk het nieuwsbericht met
de aantallen na inauguratie hebben gemist.
:DNNHU9OHHV is daarbij het meest uitgesproken: Pas als de aantallen na inauguratie en na een jaar bekend zijn, kan je écht
zeggen wie de beste AID heeft gedraaid.
Maar ja, de spanningsboog is helaas dermate klein dat we zulke berichten nooit
zullen zien.’
,//8675$7,((67+(5%528:(5

Wageningen Universiteit (en veel andere
kennisinstellingen) zijn niet enthousiast
over de plannen. Een sentiment dat de

reageerders delen: ‘Heel grappig,’ sneert $QQD. ‘Nu
weer even serieus.’ Andere mensen willen nog wel
meedenken. ‘Waarom later beginnen,’ schrijft 5HL]L
JHU bijvoorbeeld. ‘Kan ook eerder, dus voor de spits
uit! [...] Of de studenten wakker zijn, is iets anders.’
.HHV werpt tegen dat dit plan sowieso onhaalbaar is
voor Wageningen Universiteit. ‘Voor mij was het al
onmogelijk om voor half 9 in Wageningen te zijn als ik
bij mijn ouders was blijven wonen.’ &DVKLV.LQJ
besluit met een pleidooi voor een radicale oplossing:
‘Als ze die OV-kaart nou eens gewoon optioneel
maken en mij de helft van het geld geven dat ze
besparen [...] dan is er voor iedereen een win-winsituatie dunkt me.’ We vermoeden echter dat deze reageerder al even geen treinkaartje heeft afgerekend.
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Gedrag langs
de meetlat
Camera’s die emoties registreren, een hartslagmeter die je voorkeuren
opmerkt en apps die mensenmassa’s regelen. Technologie om ons
gedrag te meten en beïnvloeden rukt op in de sociale wetenschap.
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Pascal Tieman

T
MEASURING
BEHAVIOR 2014
Measuring Behavior is de
naam van een jaarlijkse
conferentie waar technologie voor het gedragsonderzoek centraal staat. Tussen
27 en 29 augustus vindt de
negende editie plaats in
Wageningen. Organisator
is het technologiebedrijf
Noldus dat in 1989 werd
opgericht door Lucas Noldus na zijn promotie aan
Wageningen Universiteit.
Hoewel Noldus uiteraard
een winstoogmerk heeft,
staat wetenschap volgens
het bedrijf centraal op de
conferentie. Concurrenten
zijn dus welkom en de
agenda wordt bepaald
door een panel met onafhankelijke wetenschappers.

wintig minuten. Dat is de tijd die het ﬁctieve
technologiebedrijf De cirkel uit de gelijknamige
roman nodig heeft om een willekeurige persoon
op aarde te vinden met behulp van openbare
camera’s. De werkelijkheid heeft science ﬁction
nog niet ingehaald, maar helemaal vreemd klinkt dit niet
meer. Neem het gloednieuwe PeopleTracker-systeem, dat
via een systeem van gekoppelde, slimme camera’s consumentenwetenschappers in staat stelt de bewegingen van
consumenten in een supermarkt tot in detail te registreren.
PeopleTracker is één van de nieuwe technieken die
eind augustus worden gepresenteerd op het congres Measuring Behavior 2014 (zie kader). Hier presenteren onderzoekers uit ruim dertig landen de nieuwste methodes om
het gedrag van dier en mens te volgen.
Vooral in de sociale wetenschap zijn innovatieve technieken in opkomst, bedoeld om gedrag te meten. Zo helpt
Erica van Herpen, universitair docent bij Marktkunde en
consumentengedrag, bij de ontwikkeling van een virtuele
supermarkt waarmee de Wageningse Social Science
Group al enkele jaren werkt. Proefpersonen ‘wandelen’
hierbij door een speciaal ontworpen omgeving die ze zien
op drie in een halve cirkel geplaatste plasmaschermen.
Onderzoekers hopen hiermee bijvoorbeeld te ontdekken
hoe je consumenten diervriendelijker – en dus iets duurder – vlees kunt laten kopen. Van Herpen: ‘Proeven met de
virtuele supermarkten blijken de realiteit op verschillende punten beter te voorspelen dan ouderwetse experimenten met foto’s van schappen.’

SMARTPHONE
Het direct meten van ons gedrag is voor sociale wetenschappers zo interessant omdat onze woorden en daden
soms uiteenlopen. Antwoorden die we geven op vragenlijsten voorspellen niet perfect wat we in werkelijkheid

kiezen. Soms hebben we bijvoorbeeld geen realistische
indruk van hoeveel we eten. Of we antwoorden dat we
heus nooit kiloknallervlees kopen, om te voldoen aan de
heersende normen. ‘Wanneer je vragen over jezelf krijgt,
dan beantwoord je die vaak zoals je wilt zijn en niet hoe je
bent,’ zegt Stefanie Kremer, DLO-onderzoeker bij Food &
Biobased Research.
Wetenschappers proﬁteren ook van nieuwe technologie doordat ze saai of tijdrovend werk uit handen nemen.
In het dieronderzoek is bijvoorbeeld een trend gaande om
waarnemingen te automatiseren. Dat heeft meerdere
voordelen, zegt Andrew Spink, senior consultant bij het
technologiebedrijf Noldus en programmacommissielid
van Measuring behavior. Onderzoekers hoeven het gedrag
van bijvoorbeeld hun muizen niet langer handmatig te
turven, maar laten camera’s registreren waar een muis

Het gedrag van mensen wordt
beïnvloed door de wetenschap dat
ze in een experiment zitten
loopt, wat hij eet en of hij al dan niet angstig gedrag vertoont. Zo kan een onderzoeker meer data verzamelen, die
vaak zelfs van betere kwaliteit is. Een camera en computer
worden immers niet moe en laten zich niet onbewust bijsturen om tot het gewenste resultaat te komen.
Spink constateert dat technologie om gedrag te registreren de laatste jaren ook makkelijker in gebruik is
geworden. Dat is één van de redenen dat de technieken nu
in allerlei andere vakgebieden worden gebruikt. De
opmars van de smartphone heeft hier indirect mee te
maken. Deze apparaten zitten tjokvol met sensoren die de
laatste jaren in hoog tempo kleiner, energiezuiniger en
goedkoper zijn geworden. Voor hetzelfde geld kunnen
onderzoekers nu dus meer en langer meten.

28 augustus
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CROWD CONTROL

Een plek waar de laatste jaren continu wordt geëxperimenteerd met nieuwe meetmethodes is het Restaurant
van de Toekomst op de Wageningse campus. Dit lijkt uiterlijk op een doodgewone kantine, maar de gasten worden
gevolgd aan de hand van camera’s die automatisch gedrag
registreren en combineren met kassagegevens. Achter de
schermen vindt er nog veel meer onderzoek plaats, vertelt
Stefanie Kremer, DLO-onderzoeker bij Food & Biobased
Research. Zo wordt onderzocht of mensen zoutarme producten minder lekker vinden dan reguliere versies.
INFORMED CONSENT
Als onderzoeker moet je binnen al die nieuwe mogelijkheden wel blijven nadenken of een meting ook daadwerkelijk een vraag beantwoordt. ‘We zijn bijvoorbeeld feilloos
in staat het aantal slokken en happen van mensen te tellen,’ zegt Kremer. ‘Maar op dit moment is dat nog niet
genoeg om echt iets mee te kunnen.’ Pas wanneer je weet
hoeveel mensen per hap eten – een hoeveelheid die rede-

lijk constant is – zou je zo de voedselinname kunnen
meten.
De bedenkers en gebruikers lopen ook tegen ethische
vragen aan. De Cirkel, het ﬁctieve bedrijf dat personen
zonder hun toestemming opspoorde op ﬁlmbeelden, had
misschien een complete lak aan privacy, maar Spink legt
uit dat daar bij de PeopleTracker wel degelijk scherp op
wordt gelet. Zo werkt het systeem met geanonimiseerde
data en slaat het geen videomateriaal op. Resultaten zijn
dus niet terug te leiden naar speciﬁeke personen. En zelfs
dan heb je van te voren nog ‘informed consent’ nodig: toestemming van proefpersonen om deel te nemen, nadat ze
voldoende informatie hebben gekregen. Dat zou bij een
supermarkt bijvoorbeeld met grote informatieborden
kunnen. ‘Hierbij’, zo zegt Spink, ‘is altijd sprake van een
trade off tussen hoeveel je mensen vertelt en hoezeer je
hun gedrag beïnvloedt.’ Het gedrag van mensen wordt
immers beïnvloed door de wetenschap dat ze in een experiment zitten.

Een app die de stemming
van een menigte kan peilen. Een prototype met
exact dit doel wordt gepresenteerd en getest tijdens
de Measuring Behaviorconferentie (zie andere
kader). Deelnemers die de
app downloaden zien precies waar de hotspots van
het evenement zich afspelen. Waar bijvoorbeeld de
beste discussies of de lekkerste broodjes zijn, of als
je het bij een dancefestival zou gebruiken, de
beste beats. Bezoekers
kunnen juist wegblijven
van onrustige plekken
waar veel stress of zelfs
agressie is. De app meet
hiervoor achtergrondlawaai en de dichtheid van
mensenmassa. Door middel van gezichtsherkenning peilt SWEET, zoals de
app heet, emoties van
omstanders. Met vragenlijstjes geven mensen
ondertussen hun subjectieve oordeel. Veel verschillende inputs dus,
maar de vragenlijsten zijn
hierbij het zwakste punt.
‘Als het echt interessant
is,’ zegt Andrew Spink,
senior consultant bij ontwikkelaar Noldus, ‘steek je
natuurlijk geen moeite in
de app.’
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De tomaat die
nooit slaapt
Onze huis-tuin-en-keukentomaat heeft slaap nodig. Zes uur per nacht
minstens. Maar het kan anders. De Mexicaanse promovendus Aaron
Velez-Ramirez ontwikkelde een variëteit die geen slaap nodig heeft.
Wat is het geheim van deze party-tomaat?
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Henk van Ruitenbeek

D

at tomaten slaap nodig hebben is lastig. Dat wil
zeggen: voor kwekers. Een plant die continu
groeit, brengt immers meer op. En dus bedacht
zaadgigant Monsanto vijf jaar geleden een
mooi project: de lichttolerante tomaat. Aaron
Velez-Ramirez haalde onlangs de wereldpers met zijn ontdekking van het gen dat de tomaat lichtbestendig maakt.
Komende maand promoveert hij op zijn tomatenstudie.
Resource kreeg alvast inzage. Acht vragen en antwoorden
over de tomaat die nooit slaapt.

1

Waarom heeft een tomaat eigenlijk slaap nodig?
Slapen is misschien niet het goede woord. Het gaat
om rust, of nog preciezer: periodes zonder licht. Nachtrust dus. Tomaten hebben zon nodig om te groeien. Tuinders voeren die groei op door extra te belichten. Maar daar
zit een limiet aan. Onze tomaat heeft per etmaal minimaal
zes uur rust nodig. Eind jaren twintig van de vorige eeuw
werd dat al ontdekt. Krijgt de plant langer licht, dan ontstaat schade. Het blad verkleurt en de plant gaat uiteindelijk zelfs dood. Hoe dat kan, was tot voor kort een raadsel.

2

Hoe maak je een tomaat die 24 uur per dag licht verdraagt?
Het antwoord is simpel: na-apen. Wilde tomaten kunnen
namelijk wél tegen continu licht. Dat blijkt uit (bijna vergeten) onderzoek uit de jaren zestig. Velez-Ramirez
kruiste met succes de lichttolerantie van de wilde tomaat
in twee (Idooll en Westland) van de huidige commercieel
gebruikte teeltlijnen. Hij ging bovendien op zoek naar het
geheim achter de tolerantie. Dat onze huis-tuin-en-keukentomaat overigens niet tegen licht kan is volgens copromotor Wim van Ieperen (Leerstoelgroep Tuinbouwke-

tens) toeval. ‘We hebben ergens in de zeventiende eeuw
juist die ene wilde tomatensoort gedomesticeerd die niet
tegen licht kan.’

3

Wat maakt een tomaat lichtbestendig?
De ‘truc’ zit ‘m in een enkel gen, het CAB-13 gen. De
CAB staat voor Chlorofyl a/b binding. Het gen is er eentje
uit een hele familie van genen waarin de eigenschappen
zijn vastgelegd van eiwitten die een rol spelen in de fotosynthese. ‘CAB-13 eiwit is onderdeel van de antennes die
licht vangen en naar het reactiecentrum van de fotosynthese leiden’, legt Velez-Ramirez uit. ‘ Er zijn veel eiwitten
die dat doen. CAB-13 behoort tot een wat zeldzamer type.
Wat het precies doet, weten we niet.’ In de lichtgevoelige
tomaat remt teveel licht de expressie van het gen. Hoe dat
precies werkt is onbekend. In de lichttolerante tomaat ontbreekt die rem en wordt juist meer van het eiwit gemaakt.’

4

Het geheim van de lichttolerantie is dus nog niet helemaal opgelost?
Nee, zeker niet. Velez-Ramirez ontdekte dat fytochroom A
ook een belangrijke rol speelt. Fytochromen zijn eiwitten
die een rol spelen in de registratie van licht uit de omgeving. Ze hebben een belangrijke functie in het afstemmen
van het dag/nachtritme van planten. Als je een tomatenplant genetisch zo verandert dat-ie extra fytochroom A
maakt, blijkt de plant óók tolerant voor continu licht.
Velez-Ramirez denkt dat dit effect van fytochroom A te
maken heeft met de ontwikkeling van chloroplasten in de
cel. Dit zijn de organen in de cel waar de fotosynthese
plaats vindt. Continu licht verstoort de normale ontwikkeling van deze ‘fotosynthesefabriekjes’. Het blad verbleekt
daardoor. ‘Er is waarschijnlijk een soort miscommunica-
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tie in de cel’, verduidelijkt de andere co-promotor Dick
Vreugdenhil (Laboratorium voor Plantenfysiologie). Maar
welk signaal daarvoor verantwoordelijk is, is onbekend.
Duidelijk is wel dat fytochroom A dit signaal teniet doet en
de schade beperkt of zelfs voorkomt. Of en hoe beide processen, de expressie van CAB-13 en de rol van fytochroom
A, met elkaar te maken hebben is nog onbekend.

5

Is er verder niks veranderd aan de tomaat?
Kruisen is een ongewis proces. Je weet van te voren
nooit precies wat het resultaat is. Je wint een eigenschap,
maar verliest mogelijk iets anders. Het genetische samenspel is deels nog een black box. De introductie van lichttolerantie lijkt aan de tomaat zelf niks te hebben veranderd,
zegt Velez- Ramirez. De nieuwe lijn heeft wel iets kleinere
en dikkere bladeren. ‘In principe is dat niet goed, want de
plant moet meer energie investeren in dikkere bladeren.
Aan de andere kant betekent kleiner blad dat het blad aan
de top niet al het licht wegvangt. Misschien is het per
saldo dus wel beter zo, maar dat moet nog worden getest.’

6

Hoe smaakt de slapeloze tomaat?
Eerlijk gezegd weet Velez-Ramirez het niet. Hij heeft
de tomaat nooit geproefd. Ook zijn beide copromotoren
niet. ‘Voor zover we weten is de tomaat identiek en zijn er
geen verdere veranderingen dan lichttolerantie’, zegt
copromotor Vreugdenhil. Volgens collega Van Ieperen is
er ook geen reden om aan te nemen dat de nieuwe tomaat
anderszins veranderingen heeft ondergaan. ‘We weten
dat CAB-13 in planten een functie heeft in de fotosynthese. Andere functies zijn niet bekend.’

7

De nieuwe plant levert bij continu licht twintig procent
meer tomaten op. Maar is-ie daarmee ook eﬃciënter?
Het licht moet immers langer aan.
Om eerlijk te zijn: dat is nog niet duidelijk. ‘We verwachten van wel, maar het is nu nog moeilijk aan te geven’ ,
zegt Van Ieperen. ‘Zes uur extra licht is zes uur extra
stroom. Maar zo simpel is het niet, want je kunt de verwarming lager zetten. En groot deel van het licht wordt omgezet in warmte. Daar staat tegenover dat extra belichting
meer verdamping en daardoor vocht in de kaslucht oplevert dat moet worden afgevoerd. Dat kost ook energie.’

Hoe die balans tussen kosten en baten uitpakt is niet op
voorhand te zeggen. Daarvoor zijn proeven op productieschaal nodig.

8

Zit de kweker wel te wachten op een lichttolerantie
tomaat?
Promovendus Velez-Ramirez denkt van wel. ‘De lichttolerante tomaat biedt de kweker meer ﬂexibiliteit. Een normale tomatenplant kan per dag maximaal achttien uur
licht aan. Deze plant heeft die begrenzing niet. Je kunt
hem 16 uur licht geven, maar ook twintig uur of continu.
Het is aan de kweker om dat te bepalen. In de winter, als
de hoeveelheid zonlicht laag is, is het extra lang bijlichten
handig. Het is een extra management-optie. Je kunt zelfs
planten individueel licht geven om aan het eind een zo
homogeen mogelijke oogst te krijgen. De manier van
tomatenkweken in de winter kan er radicaal door veranderen.’

‘Je kunt zelfs planten
individueel licht geven
om aan het eind een zo
homogeen mogelijke
oogst te krijgen’
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BIJENBUG
Je komt net kijken en dan plakt iemand een chip je rug.
Dat overkomt deze weken duizenden babybijen op de
proefboerderij van Wageningen UR aan de Kielekampsteeg in het Binnenveld. De bijen maken deel uit van
een studie waarin onderzoekers bekijken hoe de
varroamijt, nosemamicrosporidia of imidacloprid het
foerageergedrag van bijen beïnvloeden. Antennes bij
de ingang van de kast registreren via de chip het
‘uitgaansgedrag’ van de bijen. Veel last hebben de
diertjes hier niet van, verzekert onderzoeker Coby van
Dooremalen ons. Hun hightech rugzakje meet 2,5 x 2,5
x 0,36 mm en weeg 5,55 mg. Dat is een fractie van wat
een bij gemiddeld per vlucht aan stuifmeel of nectar
mee naar huis sleept. RK, foto Guy Ackermans
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‘Als dit lukt, wil iedere
Hoogleraar Willem Takken wil malaria uitroeien in Afrika zonder
chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Daarvoor heeft zijn
onderzoeksgroep muggenvallen ontwikkeld met aantrekkelijke
geurmengsels voor de malariamug. De grote testcase is nu gaande.
Op Rusinga, een eiland in het Victoriameer, krijgen alle 4.500
huishoudens een muggenval om het eiland malariavrij te maken.
tekst: Albert Sikkema / foto: Alexandra Hiscox

M

alaria is de belangrijkste infectieziekte in
Afrika. Jaarlijks raken miljoenen Afrikanen geïnfecteerd door de Plasmodiumparasiet die wordt overgedragen door
malariamuggen. Een half miljoen Afrikanen, vooral jonge kinderen, overleven die
infectie niet. Als medisch entomoloog doet Willem Takken al jaren onderzoek naar de bestrijding van malaria.
Nu moet dat onderzoek zich gaan uitbetalen. De onderzoeksgroep van Takken is halverwege een project dat als
doel heeft de ziekte geheel uit te roeien op een eiland in
hartje Afrika.

Plaats van handeling is het Keniaanse eiland Rusinga,
in het Victoriameer, waar alle 4.500 huishoudens een
muggenval bij hun huis krijgen. Elke week plaatsen technici van het project vijftig vallen. Daarin een mede in
Wageningen ontwikkeld geurmengsel dat de malariamuggen zeer aantrekkelijk vinden. Daarom halen ze de
slaapkamer van de bewoners niet meer. Omdat de geurvallen een beetje elektriciteit nodig hebben, voorziet het
project ook in een klein zonnepaneel op het dak van de
Afrikaanse huishoudens. Zo krijgen de meeste eilandbewoners voor het eerst elektriciteit in huis.
Het draagvlak onder de bevolking voor het malariapro-
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reen met ons in zee’
ject is groot, vertelt postdoc Alexandra Hiscox van Entomologie, die het project in Kenia coördineert. ‘De bewoners hebben direct baat bij het project, want los van de
verwachte malaria-afname hoeven ze geen kerosine meer
te kopen voor hun olielamp en kunnen ze hun mobiele
telefoon nu op elk moment opladen.’
Ook het geringe aantal diefstallen spreekt boekdelen
volgens haar. ‘We hebben nu 2.500 muggenvallen en zonnepanelen geïnstalleerd en er zijn tot dusverre niet meer
dan tien zonnepanelen gestolen. Dat is een minuscuul
aantal.’ Takken en Hiscox overleggen vier keer per jaar
met een bewonerscomité, bestaande uit de twee chiefs van
het eiland en vertegenwoordigers van de kerk, vissersdorpen, vrouwenorganisaties en internationale ngo’s.
EÉN KANS
De hele operatie, inclusief materiaal en aanleg, kost
slechts 150 euro per huishouden. De zonnepanelen kosten maar vijfentwintig euro per stuk, omdat de panelen
worden geleverd door een Nederlands bedrijfje in Kenia
dat afgekeurde zonnepanelen importeert en verwerkt tot
kleine exemplaren.
De totaalkosten van het project bedragen 3,5 miljoen
euro, geﬁnancierd door stichting COmON, via het Wageningen Universiteits Fonds. De kosten zitten niet alleen in

de aanleg van de malariavallen, zegt Takken, maar ook in
onderzoek. Een multidisciplinair team van onderzoekers
bekijkt of het project werkt. De onderzoekers monitoren
onder meer de muggendichtheid op het eiland en controleren de bevolking drie keer per jaar op malaria. Takken
heeft nog geen onderzoeksresultaten, die komen pas vol-

Afgekeurde zonnepanelen
worden geïmporteert en verwerkt
tot kleine exemplaren
gend jaar als het project klaar is. De hoogleraar wil geen
voorbarige conclusies trekken omdat dit een belangrijke
testcase is voor de malariabestrijding. ‘We krijgen maar
één kans. Als er teleurstellende resultaten uitkomen, dan
gebeurt het nooit meer. Als het goed gaat, wil iedereen
met ons in zee en het fameuze geurmengsel gebruiken.
Daarom gaan we zeer secuur de onderzoeksgegevens analyseren.’
Hij kan wel aangeven dat op dit moment een kwart van
de vijfentwintigduizend eilandbewoners malariaparasieten in het bloed heeft. Dat was tien jaar geleden nog 50
procent. Die afname heeft niets met dit project te maken,

>>
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Boven: voorlichting aan een groep bewoners. Onder: het ophangen van de geurval. Rechtsonder: Een zonnepaneel wordt op het dak gemonteerd.
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>>

maar komt doordat de Keniaanse regering gratis klamboes heeft uitgedeeld om de malaria te verminderen. Dat
is een groot succes in heel Afrika, zegt Takken, maar je lost
er het probleem niet helemaal mee op. Sterker nog: Takken heeft aanwijzingen dat de muggen zich aanpassen
aan het gebruik van klamboes. Mensen worden nu ook
buiten en bij daglicht gebeten. Daarom stagneert de
afname van het aantal malariapatiënten de laatste jaren
en blijven de malariavallen hard nodig.
MALARIADRUK
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de geurvallen 32
procent van de muggen vangen die zich rondom het huis
bevinden. Via modellen kun je dan berekenen hoe snel de
malariadruk afneemt, totdat alle malariamuggen zijn
geëlimineerd. Maar of de praktijk op Rusinga zich volgens
dit model gedraagt, weet Takken nog niet. Hij denkt niet
dat de muggen zich kunnen aanpassen om een lokval te
ontlopen, want de geurherkenning hebben ze ook nodig
om aan eten te komen. Daarom zijn de geurstoffen mogelijk een duurzaam alternatief voor insecticiden om de
malariamuggen te bestrijden.

LOKSTOFFEN KERN VAN PROJECT
Het project om Rusinga
malariavrij te maken,
startte in augustus 2012.
Als alles goed verloopt,
worden de laatste malariavallen in februari 2015
aangelegd. De kern van
het project is een krachtige lokstof, een mengsel
De entomologiegroep
heeft in de afgelopen jaren
honderden geurstoﬀen
getest op de antennes van
de muggen die de geuren
herkennen: waar reageren
ze op? Daar kwamen vijf
belangrijke geurstoﬀen uit
die onderdeel zijn van het
geurproﬁel van mensen.
Volgens Takken blijkt uit
tests dat dit geurmengsel

net zo aantrekkelijk is
voor de malariamug als
mensengeur. Daarna moesten de onderzoekers de
juiste concentratie van
deze stoﬀen en het ideale
mengsel maken. Op deze
succesvolle cocktail aan
geurstoﬀen heeft Entomologie patent aangevraagd.
Het geurmengsel vangt de
twee belangrijkste muggensoorten die malaria
overbrengen – de Anopheles gambiae en de Anopheles funestus. Deze muggensoorten komen op het
gehele Afrikaanse continent bezuiden de Sahara
voor. Als het project
slaagt, dan is het ook inte-

ressant voor andere door
malaria geteisterde landen
als Malawi, Burkina Faso
en Kameroen.
En waarom kwam Takken
op Rusinga terecht? Het
eiland moest representatief zijn voor andere plekken in Afrika, maar niet te
groot zijn (vanwege de
kosten). Ook waren op dit
eiland al malaria-studies
gedaan en komen de twee
meest beruchte malariamuggen op dit eiland voor.
Bovendien is de belangrijkste onderzoekpartner
in het project - het International Centre of Insect
Physiology and Ecology
- in Kenia gevestigd.
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OP ZOEK NAAR EEN
De nieuwe studenten schrijven zich minder vaak in bij Idealis. Vanwege
het leenstelstel dat volgend jaar ingaat, zo meent de kamerverhuurder.
Wat zeggen de eerstejaars er zelf van? Willen ze op kamers en zo ja, hoe
vinden ze die?
tekst: Rob Goossens

Monique Daanje (18)
Voeding & gezondheid
‘Ik heb een kamer in een particulier
vrijstaand huis, samen met twee andere studenten. Voor mij was het
geen optie om niet op kamers te
gaan: ik woon in Groningen, dus de
dagelijkse reistijd zou zo’n drieënhalf uur zijn. De keuze voor een particuliere kamer was
heel bewust, ik hou niet van zo’n studentengang in een
groot kamercomplex. Daarom heb ik niet ingezet op Idealis. Nu betaal ik misschien wat meer, maar ik heb wel lekker de ruimte en een grote tuin die ik maar met twee mensen deel. Dus dat heb ik er wel voor over. De invoering van
het leenstelsel was voor mij een goede reden om de studie
niet uit te stellen maar dit jaar al te beginnen. Dat scheelt
me duizenden euro’s.’

Bart van Morrewijk (18)
Agrotechnologie
‘Ik ben hard op zoek naar een kamer.
Pas in april heb ik besloten om hier
te studeren, dat is best laat dus ik sta
niet heel hoog op de lijst bij Idealis.
Daarom probeer ik ook via Kamernet
wat te vinden. Ik hoop dat het de komende weken lukt, want op en neer reizen vanuit Pijnacker kost wel erg veel tijd. Over de invoering van het leenstelsel maak ik me niet zo’n zorgen. Ik verdien geld door-

dat ik bij mijn vader op het bedrijf werk, en mijn ouders
kunnen ﬁnancieel bijspringen als dat nodig is. Bovendien
krijg ik alleen in de masterfase te maken met het leenstelsel.’

Floris (18)
Levensmiddelentechnologie
‘Nee, ik heb nog geen kamer. De komende dagen ga ik op zoek. Niet via
Idealis, ik zoek in de particuliere sector. Financieel is er gelukkig geen
probleem: mijn ouders willen me
graag op kamers hebben en ze hebben gespaard om daaraan te kunnen bijdragen. De invoering van het leenstelsel heeft mijn keuze daarom niet beïnvloed. Ik vind ook dat geld geen rol zou moeten spelen bij
dit soort beslissingen, ook niet wanneer je het geld daarvoor moet lenen bij DUO. Uiteindelijk krijg je dankzij je
studie toch een goede baan en betaal de lening gewoon terug.’

Noale van der Horst (17)
Internationale ontwikkelingsstudies
‘Ja, gelukkig heb ik een kamer. Ik
moet nog even tekenen, maar in
principe is de zaak rond. Het ging via
via. De vriendin van mijn zus heeft
een nichtje die in een studenthuis in
Ede woont en daar kan ik terecht.
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KAMER

Een mooi oud pand, staat op de monumentenlijst. Fijn dat
het gelukt is, want anders zou ik drie uur met het openbaar
vervoer moeten reizen. Ik stond wel bij Idealis ingeschreven, maar daar was ik te laat. Ik stond ergens op plek 170
of zo. De discussie over het leenstelsel heeft me wel aan
het denken gezet over mijn studieschuld. Nog even heb ik
overwogen om in Rotterdam te studeren zodat ik thuis in
Hellevoetsluis zou kunnen blijven wonen. Maar uiteindelijk vond ik de studie hier toch leuker.’

Milo Nanlohy (18)
Internationaal land- en waterbeheer
‘Nou als je dan toch naar Wageningen gaat, dan wil ik, als Amsterdammer, ook wel op kamers. Ik heb er
nog geen omdat ik in de zomer weg
ben geweest en niet heb kunnen
zoeken. Ik sta wel ingeschreven bij
Idealis, maar ik verwacht toch meer succes van andere kanalen, via-via, of via de studentenvereniging of misschien
via Kamernet. Dat laatste is wel duur: je kunt je gratis inschrijven, maar daarna kost het twintig euro om te reage-

ren. Tijdens de introductie zit ik tijdelijk anti-kraak met tien
andere eerstejaars. Bijna elke avond neemt iemand wel
weer wat extra gasten mee, dus het is daar heel gezellig. Ik
maak me geen zorgen om een studieschuld. Mijn ouders
hebben hiervoor gespaard.’

Noortje Huysman (18)
Bos- en natuurbeheer
‘Ik ben nog op zoek. Op Kamernet
heb ik al dertig keer gereageerd op
een aanbod. Daarvan ben ik twee
keer uitgenodigd voor een kijkgesprek, maar beide keren helaas afgewezen. Bij Idealis heb ik me niet ingeschreven. Waarom niet? Uit laksheid denk ik, misschien doe ik het alsnog wel. Voorlopig ga ik maar op en
neer. Dat is voor mij vanuit Oosterbeek wel te doen en
ik hoop dat mijn kansen op een kamer toenemen naarmate ik
meer mensen in Wageningen leer kennen via mijn studie.
Een studieschuld is voor mij geen reden om niet op kamers te gaan. Mijn ouders hebben hiervoor gespaard en
betalen mijn collegegeld.’
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NAT EN LÉUK
Het was misschien wel de
koudste en de natste AID
in de geschiedenis van de
Wageningse universiteit. Maar
dat mocht de pret niet drukken.
Zo’n tweeduizend nieuwe
eerstejaars lieten zich
onderdompelen in het
vertrouwde programma met
onder meer het openingsfeest,
sportdag, straattheaterdag,
biercantus, infomarkt en het
sluitingsfeest. En daarnaast
natuurlijk alles wat de

mentorpapa’s en -mama’s voor
hun pupillen konden verzinnen.
Calamiteiten deden zich voor
zover bekend niet voor. Met
polsbandjes werd toegezien op
de nieuwe wettelijke regel die
17-jarigen uitsluit van alcohol.
Hoewel een enkeling die regel
overtrad, en van de verdere
AID werd uitgesloten, bleef het
bij incidenten.
Ook de nieuwe studenten
uit het buitenland
kregen een uitgebreid
introductieprogramma

voorgeschoteld. Een primeur
voor hen was de eerste internationale biercantus, voorafgaand aan de Nederlandstalige
cantus die al jaren een
hoogtepunt in de AID vormt.

Het driekopp

ige praesidi
um

Terugkijkend op de
introductieperiode spreekt
de organisatie van de AID, die
vrijwel geheel uit studenten
bestaat, dan ook van een
succesvol evenement.

leidt de bier

cantus (ond

er).
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Het laatste studentennieuws op je timeline?

Like ons! Facebook.com/Resource.WageningenUR
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HAPPERS
Wageningen telt volgens de
Belastingdienst 108 windhappers.
Dat zijn mensen zonder inkomen
maar met een luxe levensstijl.
Mensen die leven van de wind dus.
Verdacht. Ons kleine stadje heeft
daarmee de op vier na hoogste
dichtheid aan windhappers. Alleen
Delft, Amsterdam, Vaals en
Noordwijk scoren beter/slechter.
(streep door naar keuze)

‘Nick en Simon hebben over ons getwitterd’
Eerst was er de geheimzinnige
oproep voor bh’s in Wageningen.
Een week later hing er een
slinger van 350 Wageningse bustehouders over een Utrechtse
gracht. Pas toen werd het
mysterie opgehelderd. Het ging
om een actie van een nieuw
dispuut, het eerste echte vrouwendispuut van SSR-W.

LEGO-LADIES

Lego gaat met de tijd mee, want
sinds kort zijn er vrouwelijke
wetenschappertjes van het merk
verkrijgbaar. Ja, het is 2014.
De slimme dametjes hebben zelfs
een eigen twitter-pagina:
@LegoAcademics. De tweets gaan
over alledaagse problemen in de
academische wereld, zoals
computerstoringen, langdradige
lezingen en het gebrek aan
(drinkbare) koﬃe.

IKKE?
De snelste manier om te weten te
komen of iemand narcistisch is, is
gewoon vragen. Dat blijkt uit
onderzoek van Ohio State
University. Uitvoerige
psychologische testen kunnen
overboord. Het werkt omdat
narcisten zich er helemaal niet
voor schamen dat ze zo ijdel en
egocentrisch zijn. Proud to be a
narcist, of zoiets. Dat smaakt naar
meer. Bent u een psychopaat?

Zeventien vrouwelijke leden van
studentenvereniging SSR-W zijn al
maanden bezig een dispuut op te
richten. Isis, zo gaat het heten. De
uitvoering van hun plan is nog
geen sinecure, want wie bij SSR-W
een nieuw dispuut wil oprichten
krijgt een lastig, zo niet onmogelijk, lijstje vereisten mee. Daarmee
dienen de initiatiefnemers aan te
tonen dat ze hun positie waardig
zijn. In dit geval was een van de opdrachten om de aandacht van een
nationale krant op zich te vestigen.
En dus bedachten de dames
een list. ‘We zijn een dispuut voor
krachtige vrouwen’, vertelt voorzitter Rianne van Zonsbeek. ‘We wilden iets doen om de diversiteit van
vrouwen te symboliseren.’
Tijdens de Algemene Introductiedagen deden ze honderden
briefjes in de brievenbussen in
Wageningen en Bennekom, met
het verzoek om later die week oude
bh’s buiten te zetten. Dat haalde in

Zeventien vrouwelijke leden van studentenvereniging SSR-W willen het dispuut Isis oprichten.

elk geval al de Gelderlander, het
eerste regionale succes was daarmee geboekt. Tassen vol bh’s werden er vervolgens bij de deuren
gezet, uiteindelijk bleek de actie
ruim 350 bh’s te hebben opgeleverd.
TWITTER
Zaterdag 23 augustus togen de dames heel vroeg met de buit naar
Utrecht. ‘ We wilden naar een grote
plek waar veel mensen langskomen, in Wageningen is het te rustig’, aldus Rianne. Daarom kozen
ze een stad in de buurt, de Oude
Gracht in het centrum van Utrecht.
Het duurde niet lang voor de actie
werd opgepikt. ‘Heel Twitter

stroomde over van onze bh’s’, vertelt Rianne blij. ‘Zelfs Nick en Simon hebben over ons getwitterd.’
Het muzikale duo was heel toevallig in Utrecht om hun single ‘Leve
de vrouw’ te promoten.
Of al deze moeite genoeg is voor
ofﬁciële oprichting blijft nog even
onzeker, daarover beslist het ‘parlement’ bij SSR-W. Landelijke media meldden zich nog niet, maar
Rianne maakt zich geen zorgen.
‘Nick en Simon hebben meer volgers dan de meeste kranten, ruim
400 duizend.’ Het dispuut zoekt
nog een goed doel voor de 350
bh’s, en heeft Q-music om hulp gevraagd. Dus wellicht halen ze de
doelstelling alsnog. NM

SPUGEN
Waarom is tien procent van de
mensen linkshandig? Dat willen
onderzoekers van het Nijmeegse
Max Planck Instituut weten. Daarom zoeken ze families met veel
linkshandigen, om te onderzoeken
welk stukje DNA verantwoordelijk
is voor linkshandigheid.
Testpersonen hoeven alleen maar
in een bakje te spugen.

Wageningse bh’s boven de Oude Gracht in het centrum van Utrecht.
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AFLEVERING 34 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Derk en Vera zijn hele goede vrienden.
In tegenstelling tot Vera houdt Derk niet van uitgaan
omdat het ten koste gaat van zijn sport.

Cocktail
V

era had Derk de hele dag aan zijn hoofd gezeurd.
Waarom ging hij niet een keer stappen met haar
en haar vriendinnen? Het gaf hem een vervelend
gevoel, alsof ze per se haar gay best friend wilde showen. Dat hij uiteindelijk overstag was gegaan, had
vooral te maken met de uitgelaten stemming in de
stad. Derk werd vrolijk van rondzwervende AIDgroepjes die hem aan zijn eigen intro herinnerden.
‘Zie nou dat je het wel leuk vindt,’ zei Vera, waarop
Derk opschrok uit zijn gedachten en het biertje verstrooid
aanpakte.
‘Het is wel oké,’ zei hij, duidelijk grijnzend.
Vera’s vriendinnen stonden ondertussen te swingen op de
voor dit feest met schuim overdekte dansvloer. En al snel
danste Derk enthousiast mee. Niet in de laatste plaats dankzij de cocktails die hij voortdurend in zijn handen gedrukt
kreeg. Zelfs toen hij echt niet meer wilde, bleef hij deze
aanpakken; bang dat Vera’s vriendinnen hem anders een
saaie piet vonden. Uren later, toen de dansvloer langzaam
leeg liep, dreven ze met zijn tweeën weer richting bar.
‘Wow,’ zei Derk. ‘Die cocktails komen hard aan.’ Vera giechelde.
‘Jij bent ook echt de enige met een slechtere alcoholconditie dan ik.’
‘Dat is de enige conditie die ik onbelangrijk vind,’ zei hij,
grijnzend om zijn eigen gevatheid. Even later viel er weinig
meer te lachen. Rondom Derk leek de hele wereld te draaien
en onhandig zocht hij aan de kapstokken naar zijn jas. Pas
na een paar minuten herinnerde hij zich dat hij geen jas bij
zich had.

‘Gaat het allemaal wel?’ vroeg Vera bezorgd. Hij wilde een
grapje maken, maar knikte slechts. Voorzichtig begeleidde
ze hem naar zijn ﬁets.
‘Kun je wel ﬁetsen?’
‘Ja, dat gaat nog prima,’ zei Derk, al kon hij nu zelf ook
horen dat hij lalde. Even later ﬁetsten ze richting Mortierstraat. Dankzij de koele buitenlucht voelde hij zich weer
iets nuchterer. ‘Dat was gezellig, hè?’ vroeg Vera. Maar Derk
moest zich te veel concentreren op zijn stuurmanskunst om
antwoord te kunnen geven. Tevergeefs. Met een plotselinge
zwaai vloog hij opeens de berm in op de plek waar een auto
geparkeerd stond. In volle vaart botste hij tegen de zijspiegel. Toen hij stilstond, merkte Derk dat hij de spiegel in zijn
handen had. Op zijn stuur zag hij ﬂinters witte lak. Onwillekeurig begon hij te lachen, door de schrik en de absurditeit
van de situatie. Vera schudde alleen woordeloos haar
hoofd.
‘Die willen we graag terug,’ zei een mannenstem achter
hem. Pas toen Derk zich omdraaide, zag hij de twee agenten
in uniform.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Eerste ‘droge’ AID voor jonge eerstejaars
Enkele eerstejaars jonger dan
achttien zijn tijdens de AID
betrapt op het drinken van
alcohol. Sinds afgelopen januari
geldt een wettelijk alcoholverbod voor jongeren onder de
achttien.
Hoeveel studenten exact in de fout
gingen wil het AID-bestuur niet
vertellen. Wel is duidelijk dat voor
enkele betrapte studenten hun

AID-bandje is doorgeknipt. Daardoor konden ze de rest van de betreffende dag niet naar AID- en verenigingsactiviteiten. De dag daarna konden ze – na een reprimande
– een nieuw bandje ophalen. Recidivisten zouden deﬁnitief naar
huis worden gestuurd, maar niemand ging een tweede keer in de
fout.
Tijdens deze AID-editie waren
circa honderd van de in totaal bij-

na tweeduizend AID-deelnemers
jonger dan achttien. Zij waren eenvoudig te herkennen aan de blauwe in plaats van rode bandjes.
Crew-leden hielden tijdens feesten
in de gaten of jonge eerstejaars
zich aan het alcoholverbod hielden.
Ook de grote verenigingen hielden toezicht op hun open feesten.
Om ‘verdachte’ eerstejaars te kunnen testen, waren bovendien weg-

werpblaastesten beschikbaar.
Slechts één activiteit, de cantus,
was simpelweg verboden voor jonge eerstejaars.
De verantwoordelijkheid voor
de handhaving van het alcoholverbod ligt formeel bij de gemeente.
Een woordvoerder laat weten dat
er niet is gehandhaafd tijdens de
RR
AID.
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

INTENSE 0317 – POOLPARTY
Donderdag 4 september van 15.30 tot 23.30 uur
Ben je Wageningen helemaal ontgroeid? Dan is
het tijd om te stappen in het bruisende
Bennekom. Organisatie Intense 0317 wijkt

namelijk uit naar het openluchtzwembad in
0318 voor een enorme rave. De ﬂyer belooft de
heetste beats, goedkope drank en allerlei
gekkigheid. Er zijn duizend kaartjes, dus dit
kan wel eens heel groot worden. Voor vier euro
ben je binnen. De afterparty is een strandfeestje
bij SSR-W.
SHOUT! – AM I GAY?
Zaterdag 6 september van 22.00 tot 3.00 uur
Op dit feest draait alles om de vraag: ‘Ben ik
homo?’. En wat je antwoord ook is, iedereen is
welkom op deze avond van homovereniging
ShOUT! (ook voor bi’s en transgenders). De
feesten in de Wilde Wereld staan bekend om
hun lekkere dansbare muziek tot diep in de
nacht, en hun (te) gekke mensen. Het bier

smaakt er goed en de toegang is gratis. Dus durf
jezelf de grote vraag te stellen en ren de
dansvloer op.
WAGENINGEN UR CAMPUS - BEACH CLUB
Donderdag 11 september van 18.00 tot 00.00 uur
Van 1 tot 11 september ligt er een groot strand
op de campus. Studentenclubs organiseren er
van alles waaronder sport, muziek, debat en
spel. Maar de uni regelt het afsluitende grote
strandfeest. Neem je studentenkaart mee, en
stem op je favoriete strandliedje via
#beachclubWU.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK

‘IK KON NIET
MEER RECHT NAAR
HUIS LOPEN’
Wie? Sivan van Leerzem
Wat? stage als ambassademedewerker
Waar? Maputo, Mozambique
‘Voor de Nederlandse ambassade in Mozambique deed ik verschillende
onderzoeken. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van de Nederlandse
agribusiness in Mozambique. Maar ik heb ook bekeken hoe succesvol
het beleid is van het stedelijk drinkwaterbedrijf in Maputo om armen te
voorzien van schoon drinkwater. In de praktijk zat ik vooral hele dagen
op kantoor informatie te verzamelen en te verwerken. Veldwerk bleek
helaas te duur. De enige weg vanuit Maputo naar het midden en
noorden van het land loopt door conﬂictgebied.
Ambassademedewerkers pakken voor noodzakelijke bezoeken daarom
het vliegtuig, maar tickets voor een stagiair zaten niet in het budget.
Wel heb ik in de buurt van Maputo enkele boerderijen bezocht. Het was
interessant om de verschillen te zien tussen de boerderij van een
Australiër en die van kleine, lokale boeren. De strakke velden, nette
rijen en grote gewassen van de Australiër verschilden enorm met de
kriskras liggende veldjes van de kleine boeren. Met maïskolven drie
keer kleiner dan hier in de winkel.
’s Avonds en in het weekend trok ik veel met andere buitenlanders op.
We gingen dan naar cafés of zalen met livemuziek, waar je je bier uit

een halve-literﬂes drinkt, of we genoten van de blauwe zee en de
hagelwitte stranden. Een eindje verderop, dat wel, want vlakbij de stad
is het strand bezaaid met rotzooi en de zee is er bruin door de haven en
de riviermonding. Mozambikanen gaan overigens zelf zelden met
handdoek of picknickmand naar het strand, dat zit gewoon niet in hun
cultuur.
Eén keer ben ik op vrijdagmiddag na het werk een biertje gaan drinken
met een Mozambikaanse vriend. Net als de meeste barretjes had deze
geen ramen maar tl-verlichting en plastic stoelen. Maar het
drinktempo bleek, zelfs voor een student, hoog te liggen: aan het eind
van de middag kon ik niet meer recht naar huis lopen.’ YdH
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in Zwitserland
In het nieuws: Door de strenge euthanasiewetgeving in veel
landen gaan steeds vaker terminaal zieke Europeanen naar
Zwitserland om een einde aan hun leven te maken. Dat bleek
deze maand uit onderzoek. De wetgeving in het Alpenland
biedt ruimte waar de, veelal doodzieke, buitenlandse
bezoekers dankbaar gebruik van maken.
Commentaar door: Nora Neidhart, begint net aan haar master
Food Technology.
‘In Zwitserland hebben we verenigingen die ongeneeslijk
zieke mensen helpen met hun laatste wens: op een
menswaardige manier sterven. Actieve hulp is niet toegestaan,
maar je mag patiënten wel een dodelijke dosis medicijnen
geven die ze zelf moeten innemen.
Voorwaarde is wel dat je terminaal ziek bent. Het is ook geen
makkelijke weg, je krijgt de hulp niet zomaar. Maar er is geen
duidelijke wettelijke basis voor dit probleem. Daar is de
overheid nog mee bezig.
Persoonlijk vind ik dat iedereen zelf vrij moet zijn om zijn
levenseinde te kiezen, en de meeste van mijn vrienden denken
er net zo over. Er zijn wel wat problemen rondom de
appartementen waar het proces daadwerkelijk plaatsvindt. De
buren klagen erover. Maar eerlijk gezegd vind ik dat ze zich er
niet mee moeten bemoeien, het gaat niemand iets aan.
Er is veel over gepraat toen we in Zürich moesten stemmen
over de vraag of we ‘zelfmoordtoerisme’ moesten stoppen.
Bijna tachtig procent was toen voor handhaving van de
huidige praktijk. Maar verder wordt er bijna niet over gepraat.
Het is nu in het nieuws omdat er een studie is gedaan en er
concrete cijfers zijn.
Natuurlijk is niet iedereen het hiermee eens. Binnen
Zwitserland zijn er grote verschillen. De landelijke gebieden
zijn veelal conservatief, terwijl de steden en het Franstalige
deel veel liberaler zijn. Zij vormen een duidelijke meerderheid,
maar toch denk ik dat het goed is als de overheid eindelijk met
duidelijke regels komt.’ NM

Piet Madern
Ons bereikte het trieste bericht dat
onze collega Piet Madern op zaterdag 16 augustus is overleden. Het
nieuws van zijn overlijden heeft
ons allemaal diep geraakt.
Piet is op 17 augustus 1981 begonnen bij de bij de vakgroep Planologie en in 1982 overgegaan naar de
vakgroep Moleculaire biologie. Bij
beide vakgroepen was hij aangesteld als amanuensis en verrichtte
hij werkzaamheden ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen van
de vakgroepen. Toen Radix, het gebouw van PSG, in 2009 in gebruik
werd genomen en de leerstoelgroepen en Business Units in één gebouw werden gehuisvest, heeft hij
een grote bijdrage geleverd aan de
professionalisering van de facilitaire processen. Piet werkte binnen FSP bij de goederenontvangst/
postkamer. Hier was hij het aanspreekpunt en coördineerde hij
een deel van de werkzaamheden.
Hij was een bijzondere collega met
een eigen aanpak, zeer nauwgezet
en klantgericht. Zijn betrokkenheid
bij de organisatie was groot.
Begin juli 2013 gaf Piet aan even
langs de huisarts te gaan omdat hij
een bultje in zijn nek voelde. Dit
was het begin van een slopende
ziekte. Ondanks stamceltransplantaties, vele chemokuren en zijn
enorme strijdlust, kon hij de strijd
niet winnen. In juli kreeg Piet te
horen dat de ziekte in volle hevigheid terug was gekomen en dat er
niets meer aan te doen was. Maar
Piet ging niet bij de pakken neer
zitten. Hij heeft er voor gezorgd dat
er na zijn overlijden voor zijn vrouw
en familie geen verrassingen zijn en
heeft alles netjes van te voren geregeld. Dit was kenmerkend voor Piet.
Piet is 61 jaar geworden. Wij van
de afdeling Facility Services missen hem enorm.
Wessel Brussen en collega’s

in memoriam

Jeroen van den Brink
Vol ongeloof en verdriet hebben
wij kennisgenomen van het overlijden van Jeroen van den Brink. Jeroen was sinds februari 2014 in
dienst van het RIKILT en werkte als
HBO-onderzoeker in de Business
Unit Dierbehandelingsmiddelen.
Jeroen is in 2012 cum-laude afgestudeerd aan de HAN University of
Applied Sciences te Nijmegen. Hij
heeft zijn afstudeerstage bij RIKILT
uitgevoerd en voor zijn HLO afstudeerscriptie de Laboratorium Studenten Prijs ontvangen. Na zijn afstuderen is Jeroen 1,5 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij
Synthon BV in Nijmegen. Sinds februari van dit jaar was Jeroen in
dienst van het RIKILT en werkte hij
als HBO-onderzoeker in de Business
Unit Dierbehandelingsmiddelen.
Jeroen was een getalenteerd onderzoeker, een harde werker en geliefd
bij zijn collega’s. Wij hebben onverwacht en veel te vroeg afscheid
van hem moeten nemen. Jeroen
was pas 23 jaar. We missen hem.
Medewerkers van RIKILT Business
Unit Dierbehandelingsmiddelen

gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
WSKOV zoekt muzikant
Bespeel jij een instrument of houd
je van zingen? Kom dan naar de
open repetities van de WSKOV! De
WSKOV is een gezellige vereniging
met een koor en symfonieorkest.
Op donderdag 4 & 11 september
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zijn de open repetities van het
koor, dinsdag 2 & 9 september
voor het orkest. De repetities beginnen om half 8 in de Aula.
Kom langs en ervaar hoe leuk onze
vereniging is!
Gevraagd: Eigenaren van honden
met chronische diarreeklachten
Ongeveer 14% van de honden in
Nederland heeft last van diarree.
Dit heeft eﬀect op de gezondheid
van de hond, maar is ook lastig
voor de baasjes. Hebt u een hond
die last heeft van terugkerende diarree en wilt u kosteloos deelnemen aan een onderzoek naar functionele ingredienten? Aanmelden
voor deelname aan het onderzoek
kan tot 10 oktober.
INFO: DARMONDERZOEK.BLOGSPOT.NL,
MAIL DARMONDERZOEK@VOBRA.NL OF
BEL: +31 (0) 413 – 22 94 43.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (voor de
international edition óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.
Films voor studenten
Van 28 augustus t/m 10 september
vertoont ﬁlmhuis Movie W vier
ﬁlms. Night Moves is een prima
thriller over hedendaags milieuactivisme. Vochtige Streken (Feuchtgebiete) is een provocerende en
erotische komedie over een jonge
vrouw die uitbundig wil leven en
grapt met moeders smetvrees. The
Reunion is een opmerkelijk ﬁctieen docuﬁlm over een pijnlijke confrontatie met oud-klasgenoten.
North By Northwest is een heerlijke
ironische spionage- en avonturenklassieker, de ultieme Hitchcock.
WWW.MOVIE-W.NL.

Heerenstraattheater viert feest
Het Heerenstraat Theater viert 10
dagen feest vanwege het 10-jarig
bestaan. Van 3 september tot en
met 12 september vertoont het Wageningse ﬁlmtheater dagelijks een
bijzondere ﬁlm. Het hoogtepunt
van de feestelijkheden is een gratis toegankelijke vertoning van de
ﬁlm Intouchables op groot scherm

in het Torckpark op 11 september.
Vijf prominente Wageningers,
Alexander Pechtold (Fractievoorzitter Tweede Kamer D66), Geert
van Rumund (burgemeester Wageningen, Louise Vet (Directeur
NIOO-KNAW), Sjaak Driessen (directeur bblthk) en Martin Kropﬀ
(Rector Magniﬁcus WUR) kozen
een ﬁlm die zij het mooiste, het belangrijkste of het indrukwekkendste vonden. De gastprogrammeurs
zijn aanwezig op de dag van vertoning en zij voorzien de door hun
gekozen ﬁlms van een introductie.
INFO: WWW.HEERENSTRAATTHEATER.NL

Paradigm shift to secure food
Gerda Verburg spreekt de 4e Dick
de Zeeuw Lezing uit op donderdag
4 september om 16.00 uur in de
aula van het International Institute
of Social Studies in Den Haag. Het
wereldvoedselsysteem is een vat
vol tegenstrijdigheden. Terwijl er
genoeg voedsel wordt geproduceerd om iedereen op de planeet
te voeden, zijn nog steeds 840
miljoen mensen ondervoed, waarvan 165 miljoen kinderen. Tegelijkertijd wordt eenderde van het
voedsel verspild, omdat het verloren gaat of wordt weggegooid. De
meerderheid van voedsel-onzekere
mensen leeft in plattelandsgebieden waar het meeste voedsel van
de wereld wordt geproduceerd!
Boeren worstelen om een winstgevende kostwinning te behouden en
worden geconfronteerd met verscherpte milieubeperkingen ten
aanzien van de klimaatverandering. Daarnaast hebben zij grote
moeite met het vinden van opvolgers. Deze kwesties raken ons allemaal! De problemen zijn welbekend en duizenden programma’s
en projecten zijn ontwikkeld en geimplementeerd. Maar waar zijn de
concrete en blijvende resultaten?
What is going wrong here? “It’s the
economy, stupid!”
TOEGANG GRATIS, REGISTRATIE VERPLICHT VIA
WWW.DICKDEZEEUW.NL/NL/WP/REGISTREER

kaartje voor je bedrijf want het
laat zien wie er bij een bedrijf werken, welke werkzaamheden horen
bij een functie, hoe de bedrijfscultuur is en wellicht wel het meest
belangrijk: wie worden de collega’s? Individuele proﬁelpagina’s
die adequaat zijn ingevuld, kunnen
zo een enorm verlengstuk worden
van je organisatie. Dinsdag 9 september, 15.15 tot .17.00 in Impulse, Speakers Corner.
The State You Are In!
States around the world, trade,
sign agreements, enter into negotiations and wage wars or make
peace with each other. From ratiﬁcation of climate protocols to free
trade zones and border discrepancies, states are ‘doing it’ with each
other. States are part of the existing framework for relations at the
international level. In today’s globalised world does this still make
sense? Join Studium Generale for a
tour through the original conceptualisation of the ‘Nation-State’ in
search of an answer as to whether
the present day world still is
served by these structures guiding
relations? Tuesday 9 September,
20.00 in Impulse.
Young KLV training - Lenen voor je
studie, hoe werkt dat eigenlijk?
Zes op de tien studenten heeft
geen ﬂauw idee hoe hoog hun studieschuld is (ISO, 2011). Nieuwe
regels maken de ﬁnanciële situatie
van studenten nog onduidelijker.
Heb jij ook vragen over geldzaken,
wil je weten welke regels op jou
van toepassing zijn en hoe je je
geld eﬃciënt kunt beheren? Kom
dan naar deze workshop. Experts
van DUO staan klaar om inzicht te
scheppen in alle relevante regels,
je te helpen een slimme toekomstgerichte strategie te ontwikkelen
en al je vragen te beantwoorden!
Donderdag 11 september, 19.00 –
22.00 uur in Impulse. Gratis toegang.
MEER INFO: WWW.KLV.NL

Workshop LinkedIn voor beginners
Een persoonlijk LinkedIn proﬁel is
een online presentatie van wie je
bent, wat je vaardigheden zijn en
wie zich in je netwerk bevinden.
Met een goed ingevuld LinkedIn
proﬁel ben je tevens het visite-

Young KLV course CV Writing
When writing a CV, you want to differentiate yourself from other job
applicants. Learn tips & tricks to
show your talents in your CV.
During the course the trainer gives

feedback on every CV and along
the way she gives general information on how to write an eﬀective
CV. Monday 15 September 13.0014.30 uur in Impulse.
MORE INFO: WWW.KLV.NL

Governance, Policy and Organisation
Crash course on WU Education, 17
September, 19.30 -22.00 in Forum
Building, VIP rooms 031-034. Lecturer: Jan Steen, Consultant Quality of Education. The course (one
evening) addresses four issues.
The ﬁrst one is on governance and
organisation of WU, the second one
on funding of courses and other ﬁnancial issues, the third one on
main agenda items of Programme
Committees: the annual Education
Modiﬁcation Cycle), the Education
and Examination Regulations and
the accreditation of study programmes, including the internal
quality assurance system, the
fourth one on tasks, responsibilities and authorities of a Programme Committee and its members.
SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO
MARITA.KLEFKEN@WUR.NL

GreenActive
Are you interested in social, environmental or economic aspects of
sustainability? Would you like to
do or learn more about it? Join
GreenActive evening on Wednesday 17 September in the Spot (Orion) to meet like-minded people
from 7 Wageningen organizations.
We start at 18.00 with interactive
presentations and there will be a
dinner at 19.00 (€4-5). Everybody
is welcome!
INFO: GREENOFFICEWAGENINGEN.NL

Young KLV training
Time Management
Wil je meer grip krijgen op je eigen studeergedrag en tijdbesteding? Maak dan tijd voor deze training. Je brengt in kaart waar je tijd
aan besteedt, wat je belangrijkste
tijdvreters zijn en op welke activiteiten je kan bezuinigen. Aan de
hand van een stappenplan bespreken we wat er komt kijken bij het
maken van een realistische planning. Donderdag 18 september,
19.00 – 22.00 uur in Forum. De
training is in het Nederlands.
MEER INFO: WWW.KLV.NL
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Heimans en Thijsse symposium
2014: Natuur en Gezondheid
Hoe gezond dacht men vroeger dat
natuur was? Wat is tegenwoordig
bekend over natuur en gezondheid, en hoe wordt deze kennis gebruikt voor gezondheidsbeleid en
voor natuurbeheer? Deze vragen
staan centraal tijdens het Heimans
en Thijsse Symposium 2014, georganiseerd in samenwerking met
InnovatieNetwerk en Stichting
wAarde. Zaterdag 20 september in
De Rode Hoed in Amsterdam. Kosten: 7,50 (Voor studenten gratis).

Nog niet uitgelezen?
Je hoeft niet 14 dagen te
wachten op het nieuwe
Resource magazine. Op
www.resource-online.nl
gaan we gewoon door
met nieuws en discussie.

Invitation

Opening Academic Year 2014-2015
1 September 2014

Register
Now!

MEER INFO EN AANMELDEN:
WWW.HEIMANSENTHIJSSESTICHTING.NL/
NATUURENGEZONDHEID.PHP OF
MARJOLEIN.KLOEK@WUR.NL

Addressing our world’s
great challenges

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

www.wageningenUR.nl/oay

Taaltrainingen
Engels, Frans, Spaans, Nederlands
en 15 andere talen

CINEMEC – ZIE DE BETERE FILM OP Z’N BEST!

Schrijf je nu in!

www.wageningenUR.nl/into

ARTHOUSE: IDA

ACTIE: SIN CITY: A DAME TO KILL FOR

DONDERDAGAVOND OP ALLE FILMS € 3,– STUDENTENKORTING

Start vanaf
15 september

niversity

b
i
u
l
c
h
c
a
Be
Wageningen u

1 - 11 Septem

Iber

www.wageningenuniversity.nl/beachclub
#beachclubWU
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The eﬃcient Lunch meeting
I was invited to participate in a so-called ‘lunch meeting’ last week. The meeting was about my
country and thus was very fruitful for me, so I planned to go back to work directly after eating
lunch at the presentation. But surprisingly no lunch was served. Apparently this type of meeting
means ‘a meeting during the lunch time’ and not ‘a meeting with delicious lunch’.

After six years in the Netherlands I know that people here are used to having a very short lunch
break with mostly homemade sandwiches. I have adapted to this quite well (actually I had to) and
I ﬁnd it relatively effective for working in the second half of the day. But in Bangladesh if an
ofﬁcial event occurs during lunchtime you can expect a full hot lunch, especially with chicken
biryani, plus drinks. Of course you will look for a chance to take a short nap after that. Talking
with other Europeans I realize that the short lunch break may be a typical Dutch custom. I have
found that Dutch people not only have a short lunch break but also like to use it in an even more
efﬁcient way, for example having a meeting or a presentation where participants enjoy both the
presentation and the lunch. This might be even more effective when your samples are in the
incubation stage for about an hour. Then you are doing more than three jobs at the same time…
wow, such efﬁciency! Arif from Bangladesh, PhD student at the Division of Toxicology
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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LUNCHTIJD
Arif werd uitgenodigd
voor een interessante
lunchbijeenkomst. Hij
was van plan om daar te
eten en direct daarna
weer aan het werk te
gaan. Maar tot zijn verbazing werd er helemaal
geen lunch geserveerd.
Blijkbaar betekent lunchbijeenkomst ‘een bijeenkomst rond lunchtijd’ en
niet ‘een presentatie met
een heerlijke lunch’. In
Bangladesh kun je bij
zo’n oﬃciële bijeenkomst
rekenen op een warme
lunch, compleet met
‘chicken biryani’ en
drankjes. Daarna mag je
zelfs een dutje doen.



