Polder zonder gepolder

Auw op de arbeidsmarkt

‘Iets beters hebben we niet’

Zeeuwse polders kwamen tot
stand dankzij durfkapitalisten,
niet door breed overleg. | p.8 |

Afgestudeerden zien kans op
en baan afnemen en verdienen
minder reëel salaris. | p.20 |

Ook Wageningers hebben kritiek
op subsidiemachine NWO.
Maar is er een alternatief? | p.22 |
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Oorlogstuintjes
Student brengt groen in vluchtelingenkamp | p.12
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liefdewerk

>> CONNIE + MARATHON
Connie Meinders, secretaresse Climate change and Adaptive Land- and water Management (CALM), Alterra

‘Een soort onoverwinnelijk
gevoel: dít kan ik!’
Ze loopt zondag Berlijn. Na Rotterdam
drie jaar terug. Drie maanden werkt Connie Meinders al toe naar haar tweede
marathon. Met drie trainingen per week.
‘Vier en een half uur zou mooi zijn. Maar
het doel is vooral lachend over de ﬁnish
komen.’ Eigenlijk is stoppen het leukste,
biecht ze lachend op. ‘Het geweldige
gevoel na het lopen. Het eerste stuk is
altijd zwaar. Pas na een uurtje kom ik in
RK / Foto: Guy Ackermans
balans.’
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>>INHOUD
nr. 4 – 9e jaargang

>> 10
KOE MET KARAKTER
Ook boerderijdieren blijken een
uitgesproken persoonlijkheid te
hebben.

EN VERDER
2 Liefdewerk
marathon
4 Nieuws & opinie
8 Wetenschap
11 Resource.wur.nl
12 Tuintjes voor vluchtelingen
16 Beeld
Koraal
18 Beelden
20 Arbeidsmarkt
22 MI
NWO
24 Student
29 Meanwhile in…
Verenigd Koninkrijk
32 Typical Dutch
split salt

>>

18

VERWEESDE KUNST
Waar komen deze kunstwerken
vandaan? Of waar zijn ze naartoe?

>>

25

QUIDDITCH
Zwerkbal, de sport waarmee Harry
Potter furore maakte, komt naar
Wageningen.

RETOURTJE DEN HAAG
‘We kunnen onze groei ﬁnancieel niet meer bijbenen. Dat is nu nog geen
probleem maar in de nabije toekomst wel’. Dit is de strekking van de oproep aan
de Haagse politiek die Tijs Breukink in de laatste Resource deed. Hij wil een
einde aan de begrenzing van de ﬁnanciële groei. Die is ooit vastgesteld op
maximaal 2 procent. Blijkbaar was zijn verhaal niet aan dovemansoren gericht
want de Haagse trein kwam direct in beweging. Kamerleden willen helderheid
van de betrokken minister en beklommen hun stokpaardjes. Uiteindelijk werd
tijdens de Algemene Beschouwingen voorlopig het pleit beslecht. Het was de
premier in eigen persoon die toezegde dat de ﬁnanciering van groen onderwijs
op gelijke voet moet komen als die van regulier onderwijs. ‘We moeten ons
groene onderwijs koesteren zoals we het nu geregeld hebben. Blijkbaar is de
bekostiging het probleem maar dat gaan we oplossen.’ Grote vraag is nu
wanneer dat gebeurt en welke gevolgen dat heeft. Uiteindelijk moet dat geld
toch ergens vandaan komen. We blijven het volgen.
Edwin van Laar

>> Guerilla gardening | p.27
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De Tweede Kamer houdt premier
Rutte aan zijn belofte dat de universiteit extra geld krijgt om de
groei van het aantal studenten op
te vangen. Tijdens de Algemene
Beschouwingen beloofde de minister-president het groene onderwijs net zo te gaan ﬁnancieren als
het onderwijs dat onder het ministerie van Onderwijs valt. Aanleiding was de klacht van Wagenings
bestuurder Tijs Breukink dat het
ministerie de studentengroei in
Wageningen niet volledig compenseert. ‘We zijn dit probleem op dit
moment aan het oplossen’, zei
Rutte op 18 september naar aanleiding van een vraag van de ChristenUnie. Wellicht wordt deze
week, tijdens de ﬁnanciële beschouwingen in de Tweede Kamer,
duidelijk hoe die oplossing eruit
ziet.
Niet alleen de universiteit werd
gekort door het ministerie van EZ,
ook de agrarische hogescholen en
de agrarische opleidingscentra
(aoc’s). Door de groei van het aantal leerlingen en studenten moet

het ministerie de komende jaren
eigenlijk 184 miljoen extra besteden aan het groen onderwijs, bleek
uit de Rijksbegroting op Prinsjesdag. Maar dat geld heeft het ministerie niet.
ǀƿƿ0,/-2(1(852
Het bezuinigingspakket bestaat uit
twee elementen. Zo krijgt elke onderwijsinstelling een vergoeding
per student. Hoe groter het aantal
studenten hoe hoger de vergoeding. Hier wilde Economische Za-

ken een besparing doorvoeren
door de prijs per student met 2
procent te verlagen. Dit is een algemene korting voor het groen onderwijs.
Daarnaast bezuinigt het ministerie speciﬁek op de vaste onderwijsbijdrage van de universiteit,
want het ministerie heeft jaren geleden de afspraak gemaakt met
Wageningen UR dat de vaste onderwijsbijdrage nooit meer dan 2
procent stijgt of daalt. Daardoor
stijgt de onderwijsbijdrage voor

STUDENTEN BOOS OP RUTTE
Met de invoering van het sociaal leenstelsel zou
een miljard euro vrijkomen voor het onderwijs.
Maar uit de Rijksbegroting voor 2015 blijkt dat het
hoger onderwijs nauwelijks extra geld krijgt. Studentenorganisaties zijn teleurgesteld. ‘De minister
wil de basisbeurs voor studenten afschaﬀen, maar
investeert zelf geen euro extra in het hoger
onderwijs’, aldus de Landelijke Studenten Vakbond.
Het ministerie van Onderwijs heeft echter laten
weten dat het geld wel degelijk komt, maar met een
vertraging. Want hoewel nieuwe studenten per
september 2015 geen basisbeurs meer krijgen, gaat
het ministerie daar pas in 2018 van proﬁteren. Daar

is een logische verklaring voor: als de basisbeurs
verdwijnt, gaan studenten meer lenen. Die leningen
moet de overheid gewoon verstrekken. Pas als oudstudenten alles gaan terugbetalen levert het
leenstelsel geld op. En dat duurt even.
Op 22 september ging is het wetsvoorstel dat de
basisbeurs afschaft naar de Tweede Kamer.
Studenten en vakbonden zijn nog altijd tegen de
komst van het leenstelsel. Op 14 november gaan ze
daarom demonstreren op het Malieveld in Den
Haag. De vrees bestaat dat het leenstelsel de
toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar
brengt. 10

Wageningen niet met
bijvoorbeeld 10 of 15
procent, conform de
studentengroei, maar
slechts met 2 procent.
Tijs Breukink wil
van die afspraak af,
meldde hij in Resource twee weken geleden. Het aantal studenten dat het ministerie moet bekostigen,
stijgt de komende drie
jaar van 7.500 naar
8.800. Door de 2-procent-afspraak loopt de
universiteit de komende jaren 100 miljoen
euro mis, aldus Breukink, waardoor de universiteit de extra kosten als gevolg van de
studentengroei niet
meer kan betalen. Zijn oproep aan
het ministerie van EZ werd opgepikt door andere media, waarna
meerdere Kamerfracties vragen
gingen stellen aan het ministerie
en de regering.
URGENT
Na de toezegging van Rutte is nog
niet duidelijk hoe het kabinet ‘het
probleem’ (de korting op groen onderwijs) gaat oplossen. Aan de
vooravond van Prinsjesdag was het
ministerie van EZ nog niet van
plan om de 2-procent-afspraak
met Wageningen te laten vallen. Is
er nu toch extra geld gevonden in
de begroting van EZ of biedt een
andere begroting ruimte? Tweede
Kamerleden hopen dat deze week
te horen van het kabinet tijdens de
ﬁnanciële beschouwingen in de
Tweede Kamer. Mocht dat tegenvallen, dan denken meerdere fracties – in elk geval Christen Unie,
D66, VVD en CDA – na over een gezamenlijke motie om de korting
op het groen onderwijs terug te
draaien. ‘Het is urgent, we willen
het deze week zeker bespreken’,
zegt een woordvoerder van de
AS, foto ANP
VVD.
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Medewerkers van Imares moeten
het beschikbare werk beter onderling verdelen. Lukt dat niet, dan
dreigt het jaar in mineur te eindigen. Dat blijkt uit een tussentijdse

presentatie van de ﬁnanciële stand
van zaken bij Imares vorige week
aan het personeel. In de presentatie staan harde cijfers. Tot afgelopen maand is het verlies opgelopen tot 1,3 miljoen euro en is er te
weinig omzet gemaakt. De acquisitie van opdrachten is wel toegenomen. Zonder ingrijpen kan het verlies, dat gelijk staat aan 15 voltijds
werkplekken, in de tweede helft
van het jaar niet worden ingelopen.

Maar volgens directeur Tammo
Bult betekent dat niet dat er banen
op de tocht staan. Eigenlijk is er
volgens Bult voldoende werk voor
iedereen, maar is het werk ongelijk
verdeeld over de verschillende vestigingen en werkvelden. De groei
zit vooral in de traditionele werkvelden van IMARES, zoals visserij
en ecologie, terwijl nieuwe werkvelden als water- en deltatechnologie en aquacultuur achterblijven

bij de verwachting. Daardoor is
een mismatch ontstaan tussen beschikbaar werk en inzetbaar personeel. ‘Waar ik naar toe wil is dat
onze medewerkers makkelijker
werk delen en van elkaar overnemen.’ Dat gebeurt nu volgens Bult
nog onvoldoende en te vrijblijvend.
De vooruitzichten zijn volgens Bult
echter goed. ‘We zijn succesvol geweest in de acquisitie en stevenen
af op meer werk.’ 5.(Y/
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Op het dak van het in aanbouw zijnde
Helix is vorige week een kleine brand
uitgebroken. Een pot met teer, die
gebruikt werd voor de dakbedekking,
vloog door een onbekende oorzaak in
brand, waarna dikke rookwolken over
de campus trokken. De tientallen
bouwvakkers die in Helix aanwezig
waren, moesten daarop spoorslags het
gebouw verlaten. Ook het ernaast
gelegen Impuls, waar op dat moment
net een internationale delegatie werd
ontvangen, werd door bedrijfshulpverleners ontruimd. Achteraf vielen de
gevolgen van de brand mee. De
brandweer, die met twee bluswagens
uitrukte, had het vuur snel onder
controle. Voor zover bekend is de
schade zeer beperkt. RG

Dit jaar vindt geen editie plaats van kennisfestival Food4you. Het evenement
heeft niet genoeg commerciële sponsoren gevonden. Het festival worstelt al
langer met het binnenhalen van geld. Zo
ging Food4you in 2012 van vijftien naar
vijf dagen door het wegvallen van gemeentelijke subsidies. Voorlopig richt de
organisatie haar pijlen op samenwerking
met het nieuwe World Food Center (WFC)
in Ede. Het is echter onduidelijk of het
WFC zelf genoeg deelnemende bedrijven
zal vinden. Naar verwachting komt er
eind 2014 duidelijkheid over het WFC.
RR

>>STUDENTEN

*HOGSUREOHPHQ
Eén op de negen studenten heeft een betalingsachterstand. Ze betalen boetes
niet, hebben geen geld voor hun zorgverzekering of zijn de belastingdienst nog
geld schuldig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nibud. Het valt eigenlijk
mee, vergeleken met jongeren die in het
mbo studeren of een baan hebben. Die
hebben ruim twee keer zo vaak een betalingsachterstand als studenten in het hoger onderwijs, aldus een rapport van het
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) over de ﬁnanciën van jongeren onder de 25 jaar. Van alle studenten
komt 68 procent zelden of nooit geld tekort, terwijl 23 procent ‘soms’ geldproblemen heeft en zeven procent ‘vaak’.
Drie procent is altijd platzak. +23

:DNNHUZRUGHQ
Radio 1 doet, vroeg in de ochtend, verslag van het groeiende aantal WUR-studenten. De ﬁnanciële vergoeding vanuit
de overheid groeit echter niet in gelijke mate mee, zegt Tijs
Breukink, onze ﬁnanciële man. Hij benadrukt dat geldtekort niet alleen vervelend is voor ons, maar dat de samenleving dit ook niet zou moeten willen. Helemaal mee eens.
Niet eens ben ik het met de argumentatie die Martin
Kropff gebruikt in zijn pleidooi voor meer geld. Nederland
is tweede exporteur van voedsel ter wereld! We exporteren
voor 80 miljard euro per jaar. Hoera! Dat moet blijven
groeien de komende jaren, en dus moet er meer geld naar
Wageningen. Bij dit soort jubelverhalen zie ik de plakposter van Loesje uit 1984: ‘Wanneer is die groei-economie
nu eindelijk eens volwassen?’
De andere kant van het jubelverhaal is dat we voor 50 miljard euro importeren aan soja, granen, plantaardige oliën
enz., die voor een groot deel verorberd worden door onze
60 miljoen vleesvarkens, 45 miljoen vleeskippen, 40 miljoen legkippen en 5 miljoen koeien. Met de bijbehorende
productie van mest. Vervolgens poepen 17 miljoen Nederlanders ook mest. Daarbovenop komt de kunstmestproductie. Een Limburgse kunstmestfabriek maakt 180 ton
kunstmest per uur. Waar blijven al die mineralen uit
(kunst)mest? Je kan wel blij zijn met een positieve balans
van 30 miljard maar wat is de prijs van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuild grondwater? Of
van de leegloop van het platteland, of van het lage rendement bij onze boeren?
Positief reductionisme leidt tot een negatief, gebroken geheel. We hebben juist geld nodig voor het ontwerpen van
een economie met eerlijke winsten voor iedereen in de keten die tegelijk een volhoudbare (landbouw)samenleving
oplevert. Dat gehamer op economische groei hoort bij het
verleden; wanneer worden we eindelijk eens volwassen
wakker en gaan we denken aan het geheel? .HHVYDQ9HOXZ
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Het moet een broedplaats worden
voor studenten die een eigen onderneming willen starten, de zogenaamde incubator. Er is nog geen
ofﬁciële naam of website, maar wel
een gebouw op de campus. In het
voormalige Triton kunnen studenten sinds september goedkope
kantoorruimte huren of gebruik
maken van ﬂexplekken.
67$57/,)(
De incubator is een project van
StartLife, een organisatie binnen
Wageningen UR die het onderne-

merschap bij studenten stimuleert. Startlife ondersteunt hen
met workshops en coaching. ‘En
met een netwerk, want dat is onmisbaar’, vertelt Jannet de Jong, de
kersverse Incubation Manager. ‘Dat
mensen hier samenkomen en elkaar verder helpen is de grote
kracht van een incubator.’ Studenten en PhD’ers die een onderneming willen starten, kunnen bij
haar terecht met al hun vragen. ‘Al
die kleine ideetjes die ontstaan tijdens een stage of op de campus
kunnen uitgroeien tot ondernemingen die de maatschappij vooruit helpen’, vindt De Jong. BoxBites is daar een voorbeeld van. Twee
Wageningse studenten verkopen
via internet pakketten met tussendoortjes die vrij zijn van gerafﬁneerde suiker en kunstmatige toevoegingen. Sinds een paar weken

runnen ze hun onderneming vanaf
de campus.
$$1'(:(*7,00(5(1
De banen voor afgestudeerden liggen niet voor het oprapen, benadrukt De Jong. Studenten starten
daardoor steeds vaker zelf een onderneming. Tegelijkertijd wil de
universiteit Wageningse kennis
waardevol maken voor de maatschappij. Die twee bewegingen
maken dit het ideale moment om
te starten met een incubator. De
komende maanden timmert De
Jong hard aan de weg, want er
moet nog veel gebeuren voor de ofﬁciële opening in november. Zo
zijn er nog goede bureaustoelen
nodig. En meer ondernemers natuurlijk. Belangstelling voor een
plek in de incubator? Mail dan
naar: Jannet.deJong@wur.nl. 10
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De ontwikkeling van de Tropische Kas tot studentenwoningen is
vertraagd. De huidige plannen
moeten beter met de omwonenden worden doorgesproken. De
buurt vindt dat ze slecht is geïnformeerd. De Wageningse politici vinden dat ook, bleek vorige week bij
eerste bespreking van de plannen
in de commissie voor bouwzaken.
In ieder geval een deel van de
buurt is tegen de komst van studentenhuisvesting in en om de
kas, eigendom van Wageningen
UR. Beeldengalerij Het Depot, direct naast de kas, vreest overlast
van barbecueënde studenten in
het Arboretum achter de kas. Het
Depot is bang dat de studenten de
bomentuin als hun achtertuin zien
en gaan gebruiken. Dat schrijft
voorzitter Loek Dijkman van Het
Depot aan de Wageningse gemeenteraad.
Projectontwikkelaar Van den
Brink uit Ermelo wil tachtig appartementen realiseren in en rondom
de voormalige kas voor tropische
planten. In het Herbarium Vadense naast de kas wil de ontwikkelaar
41 tijdelijke eenheden realiseren
voor studenten. Tijdelijk wil zeggen: tien jaar. B&W van Wageningen hebben voor dit laatste project
al een vergunning afgegeven. De
verbouwing start dit najaar.
De beide plannen leggen volgens Dijkman een veel te grote
druk op de leefomgeving van het
gebied. Dijkman kocht het Arboretum vorig jaar van Wageningen UR
5.
en knapte het helemaal op.
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Richard Visser begeleidt komende maandag
zijn honderdste promotie aan Wageningen
Universiteit. De hoogleraar Plantenveredeling is de eerste die deze mijlpaal passeert.
Het is PhD-student Yusuf Sen die het honderdtal uiteindelijk vol maakt. Sen speurde
afgelopen jaren naar genen die tomaatplanten resistent maken tegen de bacterie Clavibacter michiganensis.
Het is dit jaar de elfde promotie voor Visser, die vorig jaar met tien promoties ‘promotiekampioen’ werd van Wageningen Universiteit. Van de actieve Wageningse hoogleraren komen alleen Paul Struik en Willem de
Vos in de buurt van Visser (Zie illustratie). In
1993 beleefde Visser voor het eerst een promotie, toen als copromotor. Tot 2000 volgde
er jaarlijks ongeveer één ceremonie, waarna
het tempo ﬂink versnelde. Met dertien promoties was er een piek in 2005. De laatste ja-

ren hangt het aantal meestal rondom de tien
promoties per jaar.
Vorig jaar promoveerde in Wageningen
een recordaantal van 273 PhD’ers. Een
aantal dat de komende jaren zal blijven
groeien. De Wageningse PhD-council maakt
zich daarom zorgen over de kwaliteit van de
begeleiding. Visser deelt die zorgen niet, zo
liet hij Resource in februari nog weten. ‘Ik
durf wel te zeggen dat de kwaliteit van de
begeleiding binnen Plantenveredeling goed
is geregeld.’ De reden voor zijn lange lijst
van promovendi is dat hij nooit de dagelijkse begeleiding op zich neemt. Dat doen
één of twee mensen uit zijn groep. Visser
spreekt met promovendi over hun project
wanneer ze een tussenstand presenteren.
‘Ik zie het vooral als mijn taak, om me in de
laatste fase van het onderzoek, het schrijven,
zeer intensief te bemoeien met het proefschrift.’
Visser is sinds 1998 hoogleraar aan Wageningen Universiteit. Sinds 2005 geeft hij leiding aan Plant Breeding, een fusie van de
leerstoelgroep Plantenveredeling en twee
DLO-afdelingen. Hier werken zo’n tweehonRR
derd onderzoekers.

5LFKDUG9LVVHU
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KORAAL IN
NOORDZEE

:LH"Joop Coolen,
onderzoeker bij Imares
en promovendus bij
Aquatische Ecologie en
Waterkwaliteitsbeheer
:DW"Vond koraal
in de Noordzee
:DDURP"De vondst
haalde het NOS Journaal,
Hart van Nederland,
Volkskrant, Telegraaf
en de regionale pers

Hoe kwam je daar terecht?
‘We waren op duikexpeditie met de
stichting Duik de Noordzee schoon, ik dook
met twee biologen. We hadden de
coördinaten gekregen van een Engels
bedrijf dat een windpark wil bouwen op de
Doggersbank. Het was een onbekend
scheepswrak tegengekomen. Het wrak
bleek van een stoomschip en lag er
vermoedelijk al honderd jaar. Bij het wrak
vonden we het koraal.’
Koraal in de Noordzee, dat is zeker bijzonder?
‘Dit anjelierkoraal, een hard koraal, was nog
niet op de Doggersbank in de Noordzee
gevonden, wel voor de kust van Engeland en
Schotland. Voor de Nederlandse kust komt
geen hard koraal voor, wel een zacht koraal.
Dat heet Dodemansduim, omdat het boven
water lijkt op een afgehakte hand. Bij harde
objecten op de bodem, zoals een
scheepswrak of een boorplatform, kun je
bijzondere soorten tegenkomen.’
Druk geweest met de pers?
‘Nee. Het Wereld Natuur Fonds deed de
contacten met de pers. Ik werd aan boord al
geïnterviewd door de journalisten en had
AS
daarna geen last van de drukte.’

Bron: WUR-Bibliotheek. (em) = Met emeritaat

Illustratie Studio Lakmoes
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8 >> wetenschap

POLDERMODEL HIELP NIET BIJ INPOLDEREN
Zeeland werd in de late Middeleeuwen voortdurend geteisterd
door overstromingen, omdat de
toenmalige landeigenaren niet
investeerden in dijken. Pas toen
welvarende handelaren uit de
stad in de 17de eeuw gingen
investeren in de aanleg van polders en dijken, kreeg Zeeland
droge voeten. Dat blijkt uit
onderzoek van Piet van Cruyningen.
Het befaamde Nederlandse poldermodel is niet in de Zeeuwse
polders ontstaan, concludeert de
Wageningse historicus. De gedachte dat lokale boeren zich verenigden in waterschappen om samen
tegen het water te strijden, strookt
niet met de werkelijkheid. Aan het
eind van de Middeleeuwen stonden grote delen van het huidige
Zeeland onder water, omdat de
vroege eigenaren – lokale boeren,
kerk en adel – niet investeerden in
dijken. De opbrengst van de
Zeeuwse veengrond was dan ook
schamel. Veel boeren streden niet
tegen het water, maar trokken weg.
‘Zeeuws-Vlaanderen stond voor 80
procent onder water’, zegt Van
Cruyningen.
In de 16de eeuw waren er dan
ook talrijke overstromingen. Maar
die bleken een geluk bij een ongeluk, want de Noordzee zette vruchtbare zeeklei af. ‘Dat ging heel snel.
In dertig jaar tijd steeg het Zeeuwse land met een halve meter klei.
Dat was zulke goede landbouwgrond dat het loonde om te investeren in dijken.’
SMEERGELD
Behalve Walcheren, dat ruim boven NAP lag, werd heel Zeeland ingepolderd. Stukje bij beetje. Dat
inpolderen was een dure klus.
Voor het inpolderen van 500 hectare zeeland was je 100.000 gulden
kwijt. De boeren hadden dat geld
niet, de adel en kerk ook niet. Maar
in Middelburg, dat een kwart van
de schepen van de Verenigde OostIndische Compagnie leverde, zat
veel geld. De VOC-handelaren investeerden in inpoldering: naar ra-

Boven: Zeeland in 1580.
Links: Een boerderij uit 1618
in de polder Borssele,
gebouwd kort na de
bedijking van die polder.
Rechts: Burgemeester Hendrick Thibaut (1604-1667)
van Middelburg bezat in
1665 in Zeeuws-Vlaanderen
1.200 hectare land.

to van hun investering kregen ze
grond toegewezen in de nieuwe
polder, die ze met winst doorverkochten of verpachten aan ambitieuze boeren. Die gingen op grootschalige wijze tarwe, gerst, vlas en
meekrap verbouwen.
Uit eigendomspapieren uit die
tijd maakt Van Cruyningen op dat
ook veel kooplieden uit Amsterdam en Rotterdam in de Zeeuwse
inpoldering investeerden. Net als
veel hoge ambtenaren uit Den
Haag. ‘Je moest een vergunning
aanvragen als je een stuk land wilde indijken. Ik vermoed dat de betreffende ambtenaren betrokken
waren bij het verlenen van vergunningen, in ruil voor een aandeel in
de nieuwe polder. Dat lijkt dus een

vorm van smeergeld.’
Naarmate de inpoldering vorderde, ontstonden steeds meer
conﬂicten. Bijvoorbeeld tussen de
buitenste polders die moesten opdraaien voor het onderhoud van de
zeedijk, en de binnenste polders
die daarvan proﬁteerden. Als gevolg kwam de overheid met steeds
meer regels. Uiteindelijk, eind
18de eeuw wordt het dijkonderhoud een staatszaak met de komst
van Rijkswaterstaat.
ELITES
Er werd in die tijd weinig gepolderd in de polder, zegt Van Cruyningen, ook niet door de waterschappen. ‘De waterschappen waren geen democratische organisa-

ties. Voor stemrecht had je bijvoorbeeld minimaal 20 hectare grond
nodig. De elites bestuurden.’ Wel
werd hier de kiem gelegd voor het
poldermodel, zegt de historicus.
De bestuurders van de schappen
stonden overleg tussen boeren en
buitenlui zonder stemrecht toe,
met name om conﬂicten te voorkomen en op te lossen.
Van Cruyningen werkt parttime
bij de leerstoelgroep Agrarische en
Milieugeschiedenis in Wageningen. Hij werkt daarnaast voor het
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, in Den Haag. Zijn
onderzoek past in een breder project van het Huygens Instituut naar
de ontstaansgeschiedenis van het
AS
poldermodel.
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WETENSCHAP BEGINT OP BASISSCHOOL
ð /HHUNUDFKWHQRQWEHUHQYDDUGLJKHGHQ
voor wetenschapsonderwijs.
ð 3URPRYHQGXVSOHLWYRRUVHOHFWLHDDQ
de Pabo-poort.

Leerlingen op basisscholen krijgen per
week drie kwartier onderwijs in wetenschap, ook wel natuuronderwijs of lessen
natuur en techniek genoemd. Dat is weinig. In omringende landen is dat volgens
promovendus Ester Alake-Tuenter drie tot
vier uur. Die drie kwartier kan bovendien
veel beter ingevuld worden dan nu veelal
het geval is. Veel leraren ontberen de kennis, de vaardigheid en de juiste houding
om het zogenoemde onderzoekend leren
vorm te geven.
Alake-Tuenter is docente op de Iselinge
Hogeschool in Doetinchem. Daarnaast
deed ze de afgelopen zeven jaar onderzoek
naar wetenschapsonderwijs op basisscholen en de competenties die leraren nodig
hebben om onderzoekend leren vorm te
geven. Het allerbelangrijkste daarbij is
volgens haar dat leerkrachten op de hoogte zijn van de misconcepties bij kinderen.
Alake-Tuenter: ‘Een voorbeeld. Bij Duiven
staat een centrale waar afval wordt verbrand. Veel kinderen denken dat daar de
wolken worden gemaakt.’
MINDER AANMELDINGEN
Als docent kun je dan zeggen dat dat niet
klopt en uitleggen hoe het wel zit. Maar
dat is de meest oppervlakkige manier van
kennisoverdracht, vindt Alake-Tuenter.
‘Het is niet fout, maar oppervlakkig. Door

als leerkracht de juiste vragen te stellen,
kun je kinderen zelf laten ontdekken dat
hun idee niet klopt.’ Het stellen van de
juiste vragen is de kern van onderzoekend
leren en de wetenschappelijke methode.
Kleuters hoef je dat volgens haar niet te leren. ‘Die stellen nog onbevangen vragen.
Maar in groep drie gaat het fout. Dan gaan
wij ze uitleggen hoe het zit, voordat ze de
vragen stellen. In feite is dat funest.’ Naast
vaardigheden en houding is vakkennis belangrijk. Uit onderzoek van Alake-Tuenter
blijkt dat minder dan tweederde van de
eerstejaars op de Pabo voldoende inhoudelijke kennis van de natuur heeft om wetenschapsonderwijs te kunnen geven. Die
hiaten in de kennis kun je bijspijkeren op
de Pabo. Maar Alake-Tuenter pleit voor
een rigoureuze aanpak: een strengere selectie aan de poort. ‘Dat leidt tijdelijk tot
minder aanmeldingen. Maar op termijn
krijgt het beroep van leerkracht daarmee
weer aanzien en krijg je de juiste studenten binnen.’
Door alleen studenten toe te laten met
voldoende vakinhoudelijke kennis, blijft
er volgens Alake-Tuenter meer tijd over
om didactische en pedagogische vaardigheden op peil te brengen. Zij ontkent dat
je daarmee hele groepen studenten uitsluit van de Pabo. ‘In mei vindt de intake
plaats. In de zomer kun je de ontbrekende
kennis bijspijkeren, zodat je in september
alsnog in kunt stromen. RK
Ester Alake-Tuenter promoveert woensdag
1 oktober om 11.00 uur. Haar promotor is
Martin Mulder, hoogleraar Educatie- en
competentiestudies.
Veel docenten hebben
onvoldoende
vakinhoudelijke kennis
om wetenschapsonderwijs te kunnen geven.

VISIE <<
Plastic soep uit zee vissen
De Delftse uitvinder Boyan Slat wil de plastic soep in de
oceanen opruimen. Zijn plan is om met honderd kilometer
lange drijvende armen het plastic bijeen te drijven, waarna
schepen het opzuigen en aan land brengen voor verwerking.
Via crowdsourcing heeft Slat al ruim 2 miljoen dollar bijeengebracht voor zijn project. Hij zegt uiteindelijk 300 miljoen nodig te hebben voor een grote schoonmaak op zee.

‘Dit is een kostbare en niet-effectieve oplossing voor
het probleem van de plastic soep’, reageert Jan Andries
van Franeker van Imares Wageningen UR, die onderzoek verricht naar de gevolgen van de plastic soep voor
zeevogels. ‘Bijna alle onderzoekers die ik ken, kijken
hoofdschuddend naar het idee van Boyan Slat.’
Waarom?
‘De hoeveelheid plastic die met de zeestroming in het
midden van een cirkelvormige golfstroom terecht
komt, een gyre, is waarschijnlijk niet groot genoeg en
niet makkelijk bij elkaar te houden met zo’n vangarm.
Slat overschat de concentraties aan plastic en wat hij er
uit kan halen. Dan is het project niet meer rendabel.’
Er ligt toch een enorme vuilnisbelt midden op zee?
‘Het plastic blijft niet midden op zee liggen. En waar
het plastic blijft, weten we nog niet. Wellicht zakt het
naar de bodem van de oceaan. Maar de terugwin-hoeveelheden in zo’n gyre zijn klein.’
Heb je een beter alternatief?
‘Slat werkt aan interessante veegtechnieken om het
plastic op zee bijeen te drijven en zijn verzamelsysteem lijkt slim. Dus hij heeft wel degelijk een interessant concept. Maar hij kan het project beter bij een riviermonding doen. Een aanpak op kleinere schaal,
dichter bij de bron en met veel lagere kosten. Bovendien geeft dat minder schade aan het zeeleven.’
Beschadigt zijn plan het zeeleven?
‘Het plan van Slat houdt er geen rekening mee dat er
dieren op het zeeoppervlak zitten, zoals vliegende vissen die hun eieren vastmaken aan drijvende objecten
op zee. Als je die objecten bijeen drijft en afvoert, kan
dat nadelige ecologische gevolgen hebben. Bij riviermondingen is de ecologische impact van het wegvangen van drijvend materiaal vermoedelijk kleiner.’ AS

STELLING
‘Eco-tourism to other continents is a
contradictio in terminis’
Maria Catharina Antonia Allegonda (Mieke) van EertenJansen, promoveerde op 19 september in Wageningen

25 september 2014 — RESOURCE

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



10 >> wetenschap

KIPPEN ZIJN SOMS HAANTJES
ð 3HUVRRQOLMNKHLGYDQERHUGHULM
dieren duidelijk te herkennen.
ð 7DERHRSèYHUPHQVHOLMNHQéYDQ
dieren is geslecht.

Voor wetenschappers wordt steeds
duidelijker dat ook dieren, ook op
de boerderij, een persoonlijkheid
hebben. Onderzoekers denken
daarom na over hoe veehouders
van de toekomst hun dieren als individu kunnen behandelen. ‘Elk
dier is uniek, net als een mens,’
zegt Kees Lokhorst, senior onderzoeker bij Livestock research en
lector Herd Management and
smart dairy farming aan Van Hall
Larenstein. Daar doet hij onderzoek naar precision farming. Een
aanpak die elke koe individueel
volgt en verzorging op maat geeft.
Boeren gebruiken hierbij niet alleen hun ogen maar kijken met
sensoren hoeveel koeien lopen en
eten.
Tot eind jaren negentig was het
controversieel te spreken van dierkarakters. De term zou diergedrag
onterecht vermenselijken. Dat ta-

boe is inmiddels verdwenen. Bas
Rodenburg, universitair docent bij
Gedragsecologie, maakt onbekommerd onderscheid tussen kippen
die zich gedragen als ‘muurbloempjes’ of ‘haantjes’. In jargon: reactieve of proactieve dieren. De verschillen worden duidelijk wanneer
je ze in een grote kooi zet. Sommige dieren blijven dichtbij de rand,
terwijl anderen direct het middendeel verkennen.
BELONING
Voor wetenschappers is het belangrijk dierkarakters te begrijpen,
ook omdat ze de uitkomst van

LEZINGENSERIE
Studium Generale organiseert
drie lezingen over dierkarakters
op 30 september, 7 oktober en
14 oktober. Het gaat hierbij om
een algemene inleiding, evolutionaire gevolgen en karakters van
boerderijdieren. De lezingen zijn
in Impulse, gebouw 117 op de
Wageningse campus. Ze zijn gratis toegankelijk.

proeven beïnvloeden. Rodenburg
ontdekte dat aan de hand van een
proef die het welzijn van kippen
meet. Kippen leren hierbij dat een
zwarte kaart voorafgaat aan een
grote beloning. Een witte kaart betekent dat een kleine beloning
volgt. De kippen krijgen vervolgens
een onduidelijk signaal, een grijze
kaart. De veronderstelling is dat
kippen die zich goed voelen kiezen
voor de zwarte kaart, terwijl een
kip die zich slecht voelt naar de
kaart van de kleine beloning gaat.
Alleen blijken de karakters roet in
het eten te gooien. Rodenburg liet
zien dat durfallen consequent voor
de grote beloning kiezen, ongeacht
hun welzijn.
De stap van academisch onderzoek naar de praktijk is echter niet
altijd makkelijk. Boeren werken
met steeds grotere bedrijven en
kennen hun dieren juist minder
goed. Hoewel Lokhorst zich voor
de langere termijn richt op alle
dieren, ziet hij voorlopig alleen
mogelijkheden voor melkkoeien.
Zijn onderzoek moet uiteindelijk
zorgen voor een efﬁciëntere productie en meer dierenwelzijn. RR

GEGEVEN KOE
BLIJKT LASTIGE
KOSTGANGER
ð $UPHERHUHQLQ5ZDQGD
hebben moeite om geschonken
koe te onderhouden.
ð è5HJHULQJNDQEHWHUJHLWHQ
XLWGHOHQé

Geef alle arme families een koe –
op die manier gaan we de armoede
in het land verminderen, dacht de
regering van Rwanda. Mooi plan,
maar werkt het ook, vroeg Lotte
Klapwijk van Plantaardige productiesystemen zich af. De Rwandese
regering startte de ‘één koe per arme familie’ campagne in 2006 om
de armoede in het land terug te
dringen. Vee zorgt voor melk en
mest en is daarmee een essentieel
onderdeel van een kleinschalig bedrijf in dit deel van Afrika. Inmiddels hebben zo’n 180 duizend families geproﬁteerd van de campagne.
Klapwijk ging in het dorp Umurera in zuidelijk Rwanda kijken of
dit project succesvol was. Ze ging
na hoeveel land de arme families
beschikbaar hadden, welk veevoer
ze gebruikten en hoeveel melk de
koe gaf. Daaruit bleek dat de uitgedeelde koeien slechts tussen de 1,3
en 4,6 liter melk per dag gaven.
Vooral de armsten onder de arme
boeren hadden geen goed veevoer
beschikbaar – ze gaven de koeien
gras, bananenbladeren en ander
plantaardig afval. Bovendien werd
het voer schaars in de droge periode van het jaar.
GEITEN
De meeste kleinschalige boeren
waren niet in staat een Europese
Holstein koe gedurende het gehele
jaar te voeden, concludeert Klapwijk. De armste groep had zelfs
moeite om een lokale koe voldoende voer te geven. Ze stelt voor dat
de Rwandese regering voortaan vee
beschikbaar stelt dat minder veevoer nodig heeft, zoals geiten. Klapwijk publiceerde haar bevindingen
in Agricultural Systems. AS

Boerderijdieren tonen vaak duidelijk hun karakter.
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>> WWW.RESOURCE-ONLINE.NL
Na een interview van bestuurslid Tijs Breukink
met Resource ontstaat er discussie over een oude
regel. Internationale studenten worstelen met de
Nederlandse gezondheidszorg en blogger Romy
blijkt een lokale beroemdheid. Kom voor het
laatste nieuws, en discussie, naar onze site.
Ook een mening? Mail je reactie naar resource@wur.nl

PATIËNT IN CULTUURSHOCK
Door een zieke vriendin kwam onze Nepalese blogger
Mary in aanraking met de Nederlandse gezondheidszorg. Dat werd een cultuurshock. ‘Afwachten’, lijkt voor
Nederlandse huisartsen het devies.
Mary’s column raakt een open zenuw bij Allessandro:
è0\JLUOIULHQG>@KDGWKHVDPHW\SHRILVVXHVZLWKD
*3LQ:DJHQLQJHQéVFKULMIWKLMè,WéVUHDOO\RXWUDJHRXV
WKDWSHRSOH>@DUHWUHDWHGWKLVZD\LWUHDOO\PDNHV
my blood boil.’ Verschillende internationale studenten vallen hem bij. Marco wijt het wederzijds onbegrip aan de ruimhartige omgang met antibiotica in
sommige landen: ‘I remember that on a trip around
Anapurna a doctor advised me to take more antibiotics in my luggage than I probably have had in all my
OLIHWRWKDWSRLQWé+LMLVGDQRRNNULWLVFKRYHU0DU\éV
ongeduld. Haar vriendin kwam er uiteindelijk toch
bovenop? Huisartsen kunnen volgens hem prima
bepalen welke kwaal behandeld moet worden en welNHYDQ]HOIRYHUJDDW2RNJH is blij dat Nederlandse
DUWVHQJHHQDQWLELRWLFDYRRUVFKULMYHQèDOVRIKHWVPDU
WLHV]LMQé7RFKKHHIWKLMRRN]R]LMQWZLMIHOVELMGHVHU
YLFHEHUHLGKHLGYDQKXLVDUWVHQè>7KH\@GRQéWVHHPWR
JLYHDGDPQDERXWWKHLUSDWLHQWV<RXKDYHWREHJIRU
an appointment.’ Ymke ziet cultuurverschillen als oorzaak van de controverse. In Nederland ligt de nadruk
weliswaar op geld besparen en bescheidenheid, maar
RRNHHQJRHGEHVHIYDQKHWJHQH]HQGYHUPRJHQ
van het lichaam: ‘Remember that even healthFDUHLVSDUWRIDFXOWXUHé

èHHQŋLQNHGRVLVSDUW\EHUHLGKHLGéVFKULMIWGT, kan
immers toch wel voor sluitingstijd aankomen? Wakker
Vlees vindt de reactie van de studentbewaker ook niet
zo vreemd: ‘Als je te laat bent ga je toch niet over een
KHNNOLPPHQRPKHWIHHVWQRJLQWHNXQQHQVQHDNHQ"
Je gaat toch ook geen winkelruit inslaan omdat de
winkel gesloten is maar je wilt graag nieuwe schoenen?’ Gelukkig voor Romy komt er nog één leuke reactie. Iemand speculeert dat Wageningen niet zozeer
een dorpje is maar onze blogger een lokale beroemdKHLGè,HGHUHHQNHQWMRX5RP\éVFKULMIWRomyfan. ‘Je
bent een onderwerp van vele gesprekken en dat weet
je best!’

WE ARE THE 2 PERCENT
Wageningen Universiteit loopt veel geld mis omdat de
ﬁnanciering jaarlijks maar met 2 procent kan toenemen. De raad van bestuur wil graag van deze regel af.
Een interview in Resource zorgt voor discussie, ook in
Den Haag.
Premier Rutte hint tijdens de algemene beschouwing
dat de regel moet verdwijnen. Eerder laat het ministerie van Economische Zaken slechts ‘njet’ horen. Dat
zorgt voor irritaties bij Gelderlander. ‘De regel is
ingesteld in 2001 zodat de WU niet in grote ﬁnanciële
problemen zou komen. Dit is totaal niet meer aan de
orde en EZ zou de WU alleen maar moeten stimuleren
ipv remmen.’ De komende maanden wordt duidelijk wat Rutte’s opmerking exact inhoudt.

Correcties/Aanvullingen
WERELDBEROEMD IN WAGENINGEN

,//8675$7,((67+(5%528:(5

Iedereen kent elkaar in Wageningen, realiseerde Resource-blogger Romy zich onlangs
weer. Toen ze na deursluiting een feestje
binnendrong herkende een studentbewaker
haar meteen.
De meeste reageerders slaan niet aan op
Romy’s boodschap maar op haar gedrag. ‘VolJHQGHNHHUJHZRRQRSWLMGNRPHQéVFKULMIW
JH, ‘en niet miepen. Next!’ Meer reageerders
rollen ﬁguurlijk met hun ogen. Iemand met

In Resource no. 3 komt Han Swinkels, manager
a.i. bij het Varkens Innovatiecentrum SterkVHODDQKHWZRRUG SDJè/XLVWHUHQZH
wel’). Hij staat echter onterecht aangeduid
als Hans Hopster.
,QKHW]HOIGHQXPPHU SDJè2XGHUHQ
eten beter dankzij eiwitrijke yoghurt’) is wegJHYDOOHQGDW(VWKHU%RHOVPDZHUNWDOV'/2
onderzoeker bij Food & Biobased Research
(FBR). FBR doet onderzoek naar ouderenvoeding in het programma ‘Cater with care’.
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‘I

k weet nog hoe hoeveel indruk het kamp op
me maakte toen ik er voor het eerst arriveerde: een eindeloze massa tenten, die
van buitenaf de hele horizon vulde. Ruim
honderdduizend Syrische vluchtelingen
wonen er in het vluchtelingenkamp Zaatari
in Jordanië. Voornamelijk gezinnen. Eenmaal binnen zag
ik hoe de kinderen buiten spelen, in het zand. Maar de
stank is er ondraaglijk. Er is geen riool. Alle menselijke
uitwerpselen mengen zich met afvalwater en stromen zo
de straten in. Een arts vertelde me dat er per dag driehonderd kinderen bij de ziekenpost worden aangemeld. De
meeste met infecties zijn direct terug te voeren op de
slechte hygiëne. Kortom, het probleem was duidelijk,
maar zou ìk daar iets aan kunnen doen?
GRID
Het onderwerp voor mijn masteronderzoek diende zich
eigenlijk toevallig aan. Minister Ploumen had tijdens een
bezoek aan Zaatari grote huisvestingsproblemen geconstateerd. Daarop had ze burgemeester Van der Laan van
Amsterdam gevraagd of hij een team stadsontwikkelaars
wilde sturen om hulp te bieden. Omdat ik toen stage liep
bij een landschapsarchitect in Amsterdam kwam ik in
contact met iemand die bij dat project betrokken was. Het
een leidde tot het ander en zo kwam ik voor mijn afstudeeronderzoek in Jordanië terecht.
Het kamp Zaatari ligt vlakbij de grens met Syrië en valt
onder het beheer van de UNHCR, het vluchtelingencommissariaat van de VN. De vluchtelingen zijn voornamelijk
tegenstanders van Assad die uit een naburige stad
gevlucht zijn vanwege de bombardementen. Enerzijds
lijkt het kamp op een dorp, anderzijds is het gevoel van
dreiging nooit ver weg: aan de randen heeft het Jordaanse
leger een cordon van pantserwagens gelegd om te voorkomen dat vluchtelingen verder het land in trekken. Het
kamp is daarmee bijna een gevangenis.
Mijn werkplek was in eerste instantie op de compound
van de UNHCR, een zwaar beveiligde zone voor de kamporganisatie en hulpverleners. Van de kampleiding mocht
ik met een groep van enkele tientallen vluchtelingen werken. Ik koos daarbij voor workshops, gebaseerd op het
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Tuintjes voor vluchtelingen

Tactiek van de
vruchtbare aarde
Een handvol planten en jonge bomen kan het leven in een vluchtelingenkamp
drastisch veranderen, liet masterstudent Robert Kruijt zien.
Zijn project met Syrische vluchtelingen wordt dankbaar opgepakt door de VN.
Tegenover Resource doet hij zijn verhaal.
tekst: Rob Goossens / foto’s: Robert Kruijt

concept van de zogenaamde Green Town Workshop van
mijn begeleider Ingrid Duchhart. Workshops stellen je in
staat om te bepalen wat bewoners willen en waar ze toe in
staat zijn.
Zo’n benadering is op zichzelf al ongebruikelijk. De VN
hanteert voor vluchtelingenkampen namelijk een strak
draaiboek waarin precies staat hoe het ingericht moet
worden, top down. Per vluchteling moet er bijvoorbeeld
een voedselhoeveelheid van 2100 calorieën en 35 liter
water per dag beschikbaar zijn. Voorzieningen zijn gekoppeld aan aantallen bewoners. Hoe meer bewoners, hoe
meer voorzieningen. Zo’n ‘gridmodel’ werkt uitstekend
wanneer je in korte tijd een tijdelijk vluchtelingenkamp
uit de grond moet stampen. Het probleem is dat dit soort
kampen meestal niet van tijdelijke aard is. Gemiddeld verblijven de vluchtelingen er maar liefst zeventien jaar. Wie
nu in Zaatari geboren wordt, maakt dus een goede kans er
volwassen te worden. In die tijd ontwikkelt zo’n kamp zich
vaak ongecontroleerd. Familieleden gaan bij elkaar
wonen, er ontstaat handel en nijverheid, noem maar op.
Doe je daar niets mee, dan vertoont het kamp na een paar
jaar alle kenmerken van een sloppenwijken. Je kunt
daarom beter ontwikkelingen proberen te sturen, waarbij
je niet meer van bovenaf je plannen oplegt, maar kijkt wat
de bevolking zelf wil. Waaraan is behoefte?
ZWART WATER
Om te ontdekken wat de vluchtelingen zelf wilden, liet ik
ze met Photoshop werken. Ongebruikelijk misschien,
maar het functioneerde prima. Met het programma liet ik
vluchtelingen zelf een plaatje van het kamp bewerken
naar hun eigen voorkeur. Dat leverde uiteraard veel ver-

schillende beelden op, maar er kwamen ook een paar
grote lijnen naar voren: weg met het open riool, en meer
groen.
Maar hoe regel je dat? De oplossing zou simpel moeten
zijn en goedkoop. Dat bracht me bij de grijs-watertuintjes.
Het idee is dat je afvalwater, grijs water, scheidt van menselijke uitwerpselen, zwart water. Het zwarte water voer je
naar een septische tank. Het grijze water kun je dan
opvangen in de bodem en gebruiken om planten en
bomen te laten groeien.
Dat is lastiger dan het lijkt. Eerst moet je naast de tent
of barak in de rotsachtige bodem een gat hakken waarin je
vervolgens een werkbare bodemstructuur kunt aanbrengen. Je moet dan nog de juiste vegetatie hebben die
bestand is tegen woestijnklimaat en een overloop voor als
het toch een keer hard regent.
Uit een proef bleek dat het idee uitvoerbaar was. Bewoners reageerden bovendien enthousiast. Niet alleen
omdat hun rioolprobleem grotendeels was opgelost,
maar ook omdat het groen bijdraagt aan hun kwaliteit van
leven. Hoewel ze met afvalwater geen eetbare gewassen
kunnen verbouwen, was het aanzicht van planten en
bomen in het kamp een geweldige verademing voor ze.
Bedenk ook dat 90 procent voorheen agrariër was. Een
gewas verbouwen, ook al is het maar één plant, sluit aan
bij hun culturele identiteit.
GRUWELIJKE FOTO’S
Maar met een oplossing alleen ben je er nog niet. Je moet
hem ook nog zien te implementeren. En dan begint het
diplomatieke spel. Ik begon met veldproeven op een plek
in het kamp waar het afvalwater een probleem was. Een
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Vluchtelingenkamp Zaatari.

GREEN TOWNS PROGRAMME
Het Green Towns Programme is een methode
van landscape design waarbij de bewoners van een
gebied vanaf het begin
intensief betrokken worden
bij de plannen voor de
inrichting. Het werd in de
jaren negentig in Kenia
ontwikkeld door de begeleider van Robert Kruijt,
Ingrid Duchhart, die op het
onderwerp promoveerde.
Het programma begint met
intensieve workshops
waarbij bewoners met bijvoorbeeld videopresentaties informatie krijgen over
de kenmerken en knelpunten van hun leefgebied.
Daarna werken ze onder

begeleiding van een trainer
aan inrichtingsvoorstellen.
In de volgende fase van het
programma wordt er
gewerkt aan public awareness en leggen de deelnemers contacten met lokale
autoriteiten, zodat de
oplossingen ook worden
geïnstitutionaliseerd.
Het Green Towns Programme is een landschappelijke benadering van
ontwikkelingsproblematiek, vertelt Duchhart. ‘Het
geeft de lokale gemeenschap een sterk gevoel van
eigenwaarde. Bij onze eerste projecten waren we er
alert op dat we geld meenamen voor de uitvoering

ervan. We dachten dat we
daar uiteindelijk op afgerekend zouden worden.
Maar uit feedback blijkt
dat de bewoners het proces zelf veel belangrijker
vinden. Dat ze mee kunnen
praten, dat er naar ze
geluisterd wordt, dat ze
invloed hebben op beleid
en in gesprek zijn met de
autoriteiten.’
Mede door haar onderzoek
is die rol van de landschapsarchitectuur steeds
meer geaccepteerd
geraakt. ‘Ons vak raakt
steeds dieper verweven
met maatschappelijke thema’s, hier en in ontwikkelingslanden.’

aantal tenten liet daar het water gezamenlijk in één open
afvoerput stromen, met vreselijke gevolgen: onlangs was
er een kind in verdronken. Samen met de bewoners maakten we een plan. Maar een onderdeel daarvan was dat ze
zelf een deel zouden betalen, omgerekend zo’n twee euro.
Dat bleek te veel voor de mannen waarmee ik onderhandelde. Ze stribbelden tegen en lieten zich niet vermurwen.
Ik was natuurlijk diep teleurgesteld, totdat ze de volgende
dag naar me toe kwamen en schoorvoetend zeiden
akkoord te gaan. Het bleek dat hun vrouwen op de achtergrond hadden meegeluisterd en ’s avonds een hartig
woordje met hun mannen hadden gewisseld. Of de veiligheid van hun eigen kinderen ze dan soms niets interesseerde? En daarmee was de kogel door de kerk.
Zo ging het verder, met kleine en grote stappen. De
NGO’s waren in het begin ook helemaal niet enthousiast.
Ze waren bang dat bewoners kostbaar drinkwater zouden
gebruiken voor de planten. Maar uit de testen bleek daar
niets van, en zo kreeg ik hen ook aan mijn kant.
Een belangrijke stap kon ik zetten dankzij het advies
van VN environmental advisor Tom Corcoran, die een
beetje mijn mentor was. Hij leerde me veel over de informele hiërarchie binnen de kampgemeenschap. Tom
stuurde me naar een van de kopstukken, de zelfbenoemde
minister van elektriciteit. Bij zijn gezin heb ik een paar
dagen doorgebracht om hem te helpen bij de aanleg van
zijn grijswatertuintje en uit te leggen wat de gedachte
erachter is. Achteraf was dat een belangrijke stap. Toen hij
het volle gewicht van zijn invloed erachter zette, ging het
snel. Terugkijkend was dit een vreemde situatie. Ik kon
goed met de man opschieten, maar tegelijkertijd zag ik
hoe hij jonge jongens ronselde om voor de opstandelingen te vechten.
Zo ben je je er voortdurend van bewust dat je in conﬂictgebied werkt. Veel van de jonge mannen waarmee ik
sprak hadden gestreden voor de Free Syrian Army. Bijna
allemaal hebben ze een mobiele telefoon bij zich met
foto’s van het front. Soms gruwelijke foto’s. Anderen lieten trots hun wonden zien. Ik sprak iemand die vier kogelwonden had. Sommige van die mannen blijven niet lang.
Soms komen ze alleen om van een verwonding te herstellen, daarna gaan ze weer terug naar het strijdgebied.
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Zelf verbleef ik in de Jordaanse hoofdstad Amman, op
twee uur rijden van het kamp. Elke dag ging ik met een
busje hen en weer. Soms bleef ik slapen in de compound
die zwaar beveiligd was. ’s Nachts hoorde je dan de doffe
explosies van de bombardementen aan de andere kant
van de grens. Dan gaat er wel wat door je heen.
ONSCHATBARE WAARDE
Maar het is wel geweldig wanneer al je inspanningen uiteindelijk meer succes hebben dan je had durven dromen.
Niet alleen heeft het de stank en het volksgezondheidsprobleem rond de open riolen deels opgelost, de planten
en bomen hebben ook een duidelijk merkbaar effect op
het welzijn van de vluchtelingen.
De VN heeft heel positief op het project gereageerd. Er
zijn concrete plannen om het uit te rollen over het hele

kamp, dus mogelijk is Zaatari binnenkort voorzien van
tienduizenden tuinen. De toegepaste methode was een
eyeopener voor de VN. Het laat zien hoe kleinschalige initiatieven serieuze problemen in het kamp kunnen oplossen.
Weet je, bij landschapsarchitectuur denk je niet gelijk
aan hulpverlening in conﬂictgebieden. Dat deed ik ook
niet. Het is een gegeven dat 90 procent van de ontwerpers
actief is voor de rijkste 10 procent van de mensheid. Maar
door mijn onderzoek heb ik een heel andere toegevoegde
waarde van mijn vak gezien. Nederland is voor landschapsmakers af, maar in droge probleemgebieden zijn
bomen en planten nog van onschatbare waarde. Zowel
ecologisch als esthetisch. Ik denk dat er in probleemgebieden en ontwikkelingslanden nog een gigantisch
onontdekt gebied ligt voor ons vakgebied.’

Aanleg van tuintjes in
Zaatari met op de
rechterfoto Robert Kruijt
(derde van links).
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KORAAL IN DE NOORDZEE
Dit is het beroemdste stukje koraal van Nederland. Het
werd twee weken gevonden door Imares-onderzoeker
Joop Coolen bij een scheepswrak op de Doggersbank.
Anjelierkoraal komt voor bij de kust van Groot-Brittannië, maar lijkt nu op te rukken richting het oosten. Nog
niet eerder werd hard koraal in dit deel van de
Noordzee aangetroﬀen. Onderwaterfotograaf Udo van
Dongen legde de ontdekking vast. Coolen, die tevens
beroepsduiker is, doet promotieonderzoek naar de biodiversiteit rond olie- en gasplatforms en andere harde
substraten in de Noordzee. Als duikers van de platforms in de Noordzee onderhoud onder water gaan
doen, mag Coolen mee. ‘Als ik een nieuwe soort vind,
komt dat omdat het nog weinig is onderzocht. Ik kijk
simpelweg wat er groeit. Dat kan nog gewoon in de
Noordzee.’ AS, foto Udo van Dongen
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Kunst met raadsels
In het gras achter Radix, bij de ﬁetsenstalling, staat een beeld. Een
gevelreliëf van een gehurkte vrouw die ogenschijnlijk aan het oogsten
is. Hoe het heet, wie het gemaakt heeft en wanneer is een raadsel.
Stadsdichter Laurens van der Zee hoopt dat wij het raadsel oplossen.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Guy Ackermans

E

n niet alleen dit raadsel. Van der Zee heeft een
lijstje met zo’n dertig Wageningse kunstwerken
met vraagtekens. Kunst die verdwenen is en waar
we alleen nog maar een plaatje van hebben. Of
beelden die er nog wel zijn maar waar verder bitter weinig over bekend is. Een ﬂink deel daarvan is kunst
die een relatie heeft met Wageningen UR. Daarvoor doet
hij een beroep op ons.

Van der Zee doet dat in opdracht van de openbare
bibliotheek Wageningen. De bieb wil een website maken
die alle openbare kunst in Wageningen in kaart brengt en
documenteert. Dat is geen nieuwe taak van de bieb, legt
directeur Sjaak Driessen uit. ‘Wij hebben al een jaar of
tien mappen liggen met kunst in de openbare ruimte. De
ontsluiting is nieuw. Wij willen dit soort informatie breder toegankelijk maken.’

Een gevelreliëf van een gehurkte vrouw die ogenschijnlijk aan het oogsten is staat in het gras
achter Radix, bij de ﬁetsenstalling.

230 ITEMS
Dat de bieb de stadsdichter in de arm heeft genomen, is
niet toevallig. Van der Zee was ook betrokken bij de provinciale website beeldenvangelderland.nl die in 2011 in
de lucht ging. Doel daarvan was om alle provinciale openbare kunst in beeld te brengen. Na veel speurwerk kwam
Van der Zee tot 108 kunstwerken die aan de strenge criteria van de provincie voldeden. ‘De provincie kijkt nauw.
Gevelkunst bijvoorbeeld viel erbuiten en ook inscripties
op muren of conceptuele kunst.’
Die beperking heeft de site van de bieb niet. Van der
Zee: ‘Doel is om een zo breed mogelijke site te maken over
kunst en andere betekenisdragende objecten in Wageningen.’ In totaal heeft hij zo’n 230 items op het oog. Dat is
bijna het dubbele van wat de provinciale site voor Wageningen te bieden heeft. Voor 90 procent van die kunst is de
informatie inmiddels op orde. Voor de resterende 10 procent doet Van der Zee een beroep op de ‘crowd’.
Sinds vorige week zetten lokale media en de site cultuurinwageningen.nl wekelijks een kunstraadsel in de
etalage. Het publiek kan reacties kwijt op de site wikiWageningen.nl. Resource selecteerde vijf raadsels rond
WUR-kunst. Wie informatie heeft wordt gevraagd contact
op te nemen met de redactie: roelof.kleis@wur.nl. De
website van de bieb (www.beeldeninwageningen.nl) is
naar verwachting in december beschikbaar.
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‘Land en Tuinbouw’, een gevelreliëf van Cor Hund uit 1953.
Het hing aan de gevel van
Agronomie aan de Haarweg.
Hier staan nu studentenwoningen. Laatst gezien (door Van
der Zee) in 2011, in verwaarloosde staat, op het bouwterrein van Zodiac op de campus.

Op het binnenterras van Zodiac staat
een natuurstenen zuil met ﬁguren van
landbouwhuisdieren. De zuil stond
voorheen in de hal van Zodiac aan de
Marijkeweg. Het werk is zeer waarschijnlijk van Ab Diekerhof en stamt
uit 1977. Verdere info ontbreekt.

Laurens van der Zee

‘Bloemfontein’ van Dick Elﬀers. Het stalen en koperen plastiek is in 1967
bij de nieuwbouw op het grasveld geplaatst achter het oude laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt aan de Haagsteeg. Nu is daar de parkeerplaats van sportcentrum De Plataan. Het beeld is sinds de eeuwwisseling verdwenen toen de achterliggende wijk De Boomgaarden werd
gebouwd.

In de berm voor het voormalige Jan Kopshuis aan de Generaal Foulkesweg ligt een grote kei op een L-vormige basis van witte bakstenen. De
stenen zijn overwoekerd met mos. Een vorm van land art? Dat er een link
is met de voormalige (in 2011 gesloopte) universiteitsbieb, ligt voor de
hand. Verdere gegevens ontbreken.
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Wageningse alumni vonden de afgelopen jaren
moeilijker betaald werk

Bovendien zochten ze langer naar een baan...
Gemiddelde duur zoeken naar werk (maanden)

Werkloosheid een jaar na afstuderen (%):
2
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3,6

2013
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10,3%
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2012
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5%
4%
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5,6%
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2004

2%
2001
Bron: WO-monitor KLV

Bron: WO-monitor

...werken ze vaker onder hun niveau

En Nederlandse alumni hebben vaker werk e

Werkt op passend functieniveau (%)

(Zeer) tevreden over huidige functie (%), 2013:

83%
2001

85%
2002
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2003
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70%
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77%

75%

2011
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45%
INTERNATIONAAL

2005
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59%
INTERNATIONAAL

WESTERS
Bron: WO-monitor KLV

55%

Bron: WO-monitor

Crisis voor afgestudeerde nog n
Wageningse afgestudeerden zagen hun positie op de arbeidsmarkt
de afgelopen jaren onder invloed van de economische crisis
gestaag verslechteren. Het ging met kleine stapjes, maar de trend
is onmiskenbaar.
tekst: Rob Ramaker / infographics: Pascal Tieman

V

an de Wageningse afgestudeerden zit
ruim 12 procent anderhalf jaar na het
behalen van hun bul nog zonder werk.
Dat meldt alumnivereniging KLV op
basis van de pas verschenen landelijke WO-monitor. Dat is zes keer zoveel als tien jaar geleden,

toen het werkloosheidscijfer na anderhalf jaar
op een verwaarloosbare 2 procent uit kwam. Vooral
sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2007
gaat het hard, zo blijkt uit de cijfers. De malaise
blijft daarbij niet beperkt tot degenen die geen
baan wisten te vinden. Alumni die wél een baan

vonden, werken vaker onder hun niveau en
zochten langer naar hun eerste werkplek.
De arbeidsmarktcijfers zijn niet uniek voor
de afgestudeerden van Wageningen Universiteit. Alle jonge academici in Nederland hebben
te maken met tegenwind, blijkt uit het rapport
Studie en Werk 2014 van de Stichting Economisch Instituut (SEO) in Amsterdam. Wel zijn er
per opleiding grote verschillen. Afgestudeerden
van Bos- en natuurbeheer en Internationale
ontwikkelingsstudies hebben momenteel bijvoorbeeld moeite een baan te vinden. In de
Plantenwetenschappen en de Levensmiddelentechnologie is het arbeidsmarktperspectief juist
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... stagneert hun startloon...
Gemiddeld startloon per uur (euro’s)
2003
€
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€
12,4
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€
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€
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11,2
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NA INFLATIECORRECTIE
Bron: WO-monitor KLV

k en zijn meer tevreden dan internationals
Heeft betaald werk na 1 jaar, 2013 (%)

De werkloosheid onder jonge hoogopgeleiden
(WO/HBO) lijkt over het hoogtepunt heen
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Bron: WO-monitor
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niet voorbij
uitstekend. Veredelaars- en voedselbedrijven
over de hele wereld zoeken nog steeds naarstig
naar personeel.
MINDER SALARIS
De economische ontwikkelingen zorgen er ook
voor dat het gemiddelde startsalaris langzaam
wordt afgeknaagd door inﬂatie. Sinds 2007 bleef
het nominale uurloon min of meer gelijk, maar
als gevolg van de gestegen prijzen kelderde het
reële loon met ruim tien procent.
Ook als het om salariëring gaat zijn de verschillen echter groot. Alumni van Wageningen
Universiteit lijken minder te verdienen dan stu-

denten uit andere steden. Dit komt doordat ze
relatief vaak beginnen aan een promotie, en
zo’n traject betaalt minder goed dan een commerciële baan. Ook per kennissector verschillen
verdiensten. De gegevens van SEO laten zien dat
startsalarissen voor Alfastudenten honderden
euro’s per maand lager liggen dan voor Bèta’s en
Gamma’s. Grootverdieners zijn overigens de
medische starters.
INTERNATIONALE STUDENTEN
De meest opvallende groep in de WO-monitor
blijken de buitenlandse alumni van Wageningen
Universiteit. Zij zijn gemiddeld minder tevreden

met hun werk. Bovendien zijn ze vaker werkloos
dan Nederlandse alumni. Hier zijn allerlei verklaringen voor te bedenken. Misschien krijgen
vernederlandste afgestudeerden bij terugkomst
te maken met een cultuurclash? Of koesteren
zijn hogere toekomstverwachtingen? KLV weet
echter niet waar de verschillen vandaan komen.
Ze beïnvloeden wel de Wageningse statistieken
aangezien internationals een steeds groter deel
vormen van de studentepopulatie.
Gelukkig was er deze week ook nog goed
nieuws. Gegevens van het CBS laten zien dat de
werkloosheid onder jonge hoogopgeleiden
daalt.
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WEINIG VOOR VELEN
Nederlandse wetenschappers strijden continu tegen elkaar om onderzoeksbeurzen.
Deze competitie en de verantwoordelijke instantie NWO, krijgen de laatste weken
stevige kritiek. Het systeem zou te veel tijd en geld kosten, en leiden tot willekeur
en oneerlijkheid. Verdeelt NWO het onderzoeksbudget wel op de beste manier?
tekst: Albert Sikkema en Rob Ramaker

Dolf Weijers

Emely de Vet

hoogleraar Biochemie en lid van de
Jonge Akademie van de KNAW
‘NWO gaat zo efﬁciënt mogelijk om met
te weinig geld. Tegenwoordig wordt
ruim driekwart van alle voorstellen beoordeeld als subsidieerbaar terwijl er
maar zo’n 10 procent wordt toegekend. Daar knelt het.
Voor commissies is het verschrikkelijk moeilijk om te kiezen tussen geweldige, nog geweldiger en iets minder geweldige voorstellen. Dat zorgt voor arbitraire beslissingen. Totdat er serieus meer geld naar open competities gaat,
zie ik geen fundamenteel andere manier voor verdeling.
Wanneer je het geld door de universiteit laten verdelen zal
daar net zo goed kritiek op komen. Dat gebeurde in het verleden ook. Ik weet dus niet of dat een beter alternatief is.’

uhd bij Strategische communicatie
‘Het proces is eerlijk maar wel heel omslachtig. Veel mensen schrijven een
aanvraag terwijl slechts weinigen gehonoreerd kunnen worden. Ook is het lastig dat kennisbenutting steeds zwaarder
meeweegt in de verdeling. Ik vind dat een compleet andere
expertise en je mag niet verwachten dat elke wetenschapper die beheerst. Een voorstel moet wetenschappelijk
goed zijn en het voelt ongemakkelijk om beoordeeld te
worden op zaken daarbuiten.’

Cees Leeuwis
hoogleraar Communicatie en innovatie
studies:
‘Ik ben het eens met de kritiek op NWO.
Het selectieproces is een duur spektakel met commissies en interviews zonder veel meerwaarde. Als de verschillen
tussen de onderzoeksvoorstellen klein zijn, vind ik ‘loten’
een charmant idee. Los daarvan denk ik: geef een deel van
het NWO-geld terug aan de universiteiten. Dat zou goed
zijn voor het onderzoek. Vroeger werd je als wetenschapper geacht om 40 procent van je tijd aan onderzoek te besteden. Inmiddels moet je die 40 procent inverdienen met
het schrijven van onderzoeksvoorstellen en haal je dat alleen als je veel aio’s begeleidt. Er wordt nauwelijks nog
structureel onderzoek geﬁnancierd, de balans is helemaal
doorgeslagen.’

Gerlinde de Deyn
uhd bij bodemkwaliteit:
‘Het zijn vooral de potten met geld die
groter moeten worden. Ik heb in commissies gezeten die veel meer goede voorstellen kregen dan we konden ﬁnancieren.
Je trekt dan een arbitraire lijn: Nummer
een tot en met drie krijgt geld terwijl nummer vier en vijf
niet minder zijn. Daar wringt voor mij de schoen het meest.
Bovendien vraag je je af hoe efﬁciënt we bezig zijn. Kijk
naar de hoeveelheid tijd die in dit systeem gaat zitten. Tijd
van commissieleden die het als service doen naast hun werk,
maar ook tijd van onderzoekers die voorstellen schrijven.’

Bart Thomma
hoogleraar Fytopathologie
‘Je kunt het nodige aanmerken op de
manier waarop NWO het geld verdeelt.
Zo is er regelmatig discussie over de
vraag of het systeem van peer review
ruimte schept voor vriendjespolitiek. Bo-
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N

Jos Engelen
vendien spelen ongewenste factoren een rol, zoals de samenstelling van een commissie en de overtuigingskracht
van de individuele commissieleden. Toch geloof ik dat de
verdeling overall vrij fair verloopt. Zelf zie ik bovendien
geen alternatief voor NWO. Wanneer je universiteiten laat
selecteren krijg je dezelfde problemen.’

Jeroen Candel
voorzitter Wageningen PhD-Council
‘Ik heb zelf niet met NWO te maken gehad maar ik hoor veel onvrede over de
focus van NWO op excellentie. Wat is
dat, excellentie, en hoe beoordeel je
die? Daar komt bij dat de vele beoordelingscommissies veel geld kosten. Ik denk dat je dat geld
beter direct aan de universiteiten kunt geven, die kunnen
het beter beoordelen. Koppel de ﬁnanciering bijvoorbeeld
aan tenure track.’

voorzitter van NWO:
‘Veel van de kritiek vloeit voort uit het
feit dat de ﬁnanciering voor wetenschappelijk onderzoek krap, te krap is.
In de eerste geldstroom én de tweede
geldstroom. Dat betekent dat NWO
meer goede aanvragen voor onderzoek krijgt dan waar ze
budget voor heeft. NWO is niet doof voor de roep om haar
procedures te optimaliseren. Het afgelopen jaar heeft NWO
gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe strategie
voor 2015-2018. Onderdeel daarvan is om samen met de
universiteiten in te zetten op een reductie van de lasten
voor wetenschappers – aanvragers én beoordelaars. Leidraad daarbij blijft dat NWO haar middelen uitzet in competitie op basis van kwaliteit en peer-review.’
Dit is een deel van een langere reactie die Jos Engelen gaf op de vraag
van Resource. Lees voor de rest verder online op resource.wageningenur.nl/nl/organisatie/show/Uitgebreide-reactie-NWO.htm
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Het onderste uit de kan halen
Met het leenstelsel in aantocht
wordt studeren een dure zaak.
Maar je kunt de pijn iets
verzachten door alle
mogelijkheden te benutten die
de studieﬁnanciering je biedt.
Dat was de belangrijkste boodschap van de DUO-adviseur die 11
september op uitnodiging van KLV
naar Wageningen kwam om studenten te vertellen over het nieuwe
systeem. Resource zette de interessantste punten op een rijtje. Wat
moet je zeker weten over de studieﬁnanciering?

1

Het sociaal leenstelsel wordt
volgend jaar ingevoerd. Ben je
dit jaar, of eerder, begonnen met
studeren, dan geldt het niet voor
jou. Let wel op: als je van je bachelor
naar je master gaat, dan beschouwt
DUO dat als een nieuwe studie en

val je onder het nieuwe regime. Je
basisbeurs wordt dan een lening.

2

Wat blijft is de aanvullende
beurs. Een ‘schenking’ voor
studenten met ouders die minder
verdienen dan het zogenaamde
‘drempelinkomen’. Ongeveer 40
procent van de studenten heeft er
recht op. Jij niet? Ho, oordeel niet
te snel. Veel studenten beseffen
niet dat het drempelinkomen van
de ouders wordt berekend over het
inkomen van twee jaar geleden,
wellicht verdienden ze toen minder. Bovendien zijn studerende
broers en zussen ook van invloed
op de hoogte ervan. DUO vermoedt
dat veel studenten de aanvullende
beurs daardoor ten onrechte aan
zich voorbij laten gaan.

3

Geef tijdig je wijzigingen door.
DUO en Studielink wisselen

onderling geen informatie uit.
Doorgeven aan Studielink dat je
geslaagd bent voor je studie is dus
niet genoeg; DUO zal je nog steeds
uitbetalen.
Te veel betaalde stuﬁ kun je gewoon terug betalen maar het wordt
anders wanneer je je OV niet stopzet. Geef op tijd aan dat je klaar
bent met je studie en verwijder je
studentenreisproduct bij één van
de gele kastjes. Doe je dit niet dan
bouw je een schuld op van 194 euro per maand.

4

Zet ook je reisproduct stop
wanneer je naar het buitenland gaat. Ga je bijvoorbeeld op
stage dan kun je een vergoeding
voor het OV krijgen in plaats van
het OV reisproduct. Hiervoor moet
je natuurlijk wel zelf je OV reisproduct stop zetten. Daar heb je opnieuw het gele kastje voor nodig en

WIST JE DAT...
… de gemiddelde studieschuld
van net afgestudeerde studenten 15.000 euro bedraagt?
… het rentepercentage dat je betaalt ná het aﬂopen van je studieﬁnanciering vijf jaar vast
staat?
… de rente de afgelopen jaren
ﬂink is gedaald? Van 4,17 procent in 2008 naar 0,6 procent
vorig jaar.

dat zul je in de straten van China
niet snel tegenkomen.
Voor meer informatie ga je naar
www.duo.nl. Daarnaast zijn er ook
een aantal handige sites die we je
niet willen onthouden; www.ﬁnancieelstudieplan.nl en www.startCarina Nieuwenweg
studeren.nl.

Halve eeuw muzikale bohemiens
Zigeunermuziek mag dan in de
jaren zestig hip geweest zijn,
tegenwoordig is het een, op z’n
minst, ongebruikelijk genre te
noemen. Des te opmerkelijker is
het dat studentenzigeunerband
Malac Banda binnenkort haar
50-jarig bestaan viert.
Tien albums bracht de band inmiddels uit, en er zijn al zoveel wisselingen in de bezetting geweest
dat de er meer dan honderd oudbandleden zijn. Hoe Malac Banda,
letterlijk ‘zwijnenbende’, het doet
mag een klein raadsel genoemd
worden. Want zigeunermuziek is
door de jaren heen niet alleen een
bescheiden niche geworden in het
muzikale landschap, het is ook
nog eens verdraaid moeilijk om
onder de knie te krijgen. ‘Dat komt
omdat zigeuners van oorsprong
een rondtrekkend volk zijn’, vertelt
bandmanager Bas Lerink. ‘Je ziet
dan ook afwisselende stijlen terug

Studentenzigeunerband Malac Banda.

in hun muziek, zo heb je Russische, Franse en Hongaarse takken.’ Lastig is ook dat speciﬁeke

instrumenten gebruikt worden die
doorgaans niet bij de lokale muziekschool tot het aanbod beho-

ren. Zoals de Cimbalom: een soort
liggende klankkast met snaren,
waar de muzikant met stokjes op
slaat. ‘Het is daarom belangrijk dat
een oud-bandlid nieuwelingen
leert op de instrumenten te spelen
en de zigeunercultuur doorgeeft,’
aldus Lerink.
De zigeunerkapel werd in 1964
opgericht door leden van Ceres, de
vereniging waar de Malac Banda
nog steeds kind aan huis is. Op dit
moment zijn er tien leden. Om de
zigeunercultuur op te snuiven gaat
de band herhaaldelijk naar Hongarije om kennis te maken met zigeuners en hun muziek. Ook voor
het lustrum staat een bezoek aan
een zigeunerkamp gepland, vertelt
Lerink. ‘Met zestig oud-leden gaan
we een weekend naar Bohemen
voor een verblijf bij echte zigeuners.’ Het verblijf omvat onder
meer: slapen bij zigeuners, rijden
in huifkarren en uiteraard: muziek
maken bij het kampvuur. MvdH
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GÉÉN ZWERKBAL
En wéér komt er een nieuwe,
exotische sport naar de Wageningse campus. Twee studenten
zijn bezig met de oprichting van
een vereniging die zich toelegt
op het spelen van quidditch, een
sport met drie goals, een ‘snitch’
en bezems. Onder het grote
publiek beter bekend als
zwerkbal. Maar dat is een naam
die niet genoemd mag worden.

CREDIT FOTOGRAAF

Quidditch
is een mix
tussen
rugby,
handbal
en trefbal.

Zwerkbal in Wageningen... is de
Harry Potter Hype nog altijd niet
voorbij?
Juliane: ‘Fout. Eén van de grote
uitdagingen van quidditch is juist
dat we de sport willen distantiëren
van de Harry Potter boeken. Natuurlijk is quidditch geïnspireerd
door de verhalen van J.K. Rowling
maar daar draait het allang niet
meer om. In Amerika spelen ze al
jaren quidditch. Daar worden internationale competities gehouden en hebben veel universiteiten
een eigen quidditch team. De sport
heeft daar weinig meer te maken
met het boek.’
Chula: ‘Dat is ook de reden dat
we de internationale sporttermen
overnemen en niet de woorden uit
het vertaling van Harry Potter. Het
is dus quidditch en niet zwerkbal.’
Hoe komen jullie op het idee om
een vereniging voor quidditch op te
richten?
Juliane: ‘Tijdens een verblijf in
Canada, in de winter van 2013,
maakte ik kennis met de wereld
van quidditch. Ik was razend enthousiast en wist direct: dit wil ik
blijven doen! Terug in Duitsland
richtte ik in Freiburg de Black Forest Bowtruckles op. Een quid-

FOTO’S: MARTINE APPEL

De Amsterdragons, Fantasten en
Groninger grashoppers. Het zijn
enkele teamnamen uit een sport
die Nederland gestaag aan het veroveren is: quidditch. Binnenkort is
ook het eerste Wageningse quidditch-team een feit. Ten minste als
het aan Chula Bruggeling en de
Duitse Juliane Schillinger ligt.

ditch-team dat daar nog steeds
draait. Toen ik dit jaar hier in Wageningen aan mijn masterstudie
begon, hoorde ik dat Chula een
quidditch team wilde opzetten. Ik
zocht direct contact met haar.”
Chula: ’Hoewel ik wel al verschillende trainingen heb ik gevolgd,
heb ik nog nooit in een quidditchteam gezeten. Juliane heeft ervaring met het opzetten van een
team en dat maakt het een stuk
makkelijker.’
In de boeken van Harry Potter is
het vliegen op bezems een
belangrijk onderdeel van

Chula Bruggeling en Juliane Schillinger.

quidditch. Hoe ziet het spel eruit
in de wereld waar de
zwaartekracht niet zo gemakkelijk
te overwinnen is?
Chula: ‘Quidditch is een mix tussen rugby, handbal en trefbal. Net
als in de boeken wordt de sport gespeeld met zeven spelers. Er is iemand die de drie doelen bewaakt;
spelers die met een soort zachte
volleybal punten proberen te scoren en spelers die met een trefbal
de tegenstanders proberen af te
gooien. Ben je geraakt dan moet je
helemaal terug rennen naar je eigen veld. Ook is er in elk team een
zogenaamde seeker die het spel
probeert te beëindigen door de
snitch te vangen.’
Juliana: ‘De snitch is een onpartijdig persoon met een soort staart
aan zijn broek. Het team dat erin
slaagt om de staart van de snitch te
pakken te krijgen, incasseert meteen 30 punten. Het spel wordt dan
stopgezet. Maar hierbij komt wel
het rugby-element van de sport
naar voren; de snitch zal namelijk
naar hartenlust tackelen om te
voorkomen dat hij zijn staart verliest. De speeltijd verschilt per
wedstrijd, maar duurt gemiddeld
ongeveer 25 minuten.’

En de bezems?
Chula: ‘Natuurlijk komen er ook
bezems aan te pas. Om het de spelers nog lastiger te maken moet iedereen een bezem tussen zijn of
haar benen houden. Behalve de
snitch natuurlijk.’
Zijn de Wageningse studenten
klaar voor quidditch?
Juliane: ‘Toen we ons idee aan
het bestuur van Thymos voorlegden, waren ze meteen enthousiast.
Met hun steun organiseren we op 6
oktober een bijeenkomst op het
sportterrein van de Bongerd. Iedereen is welkom. Er wordt informatie gegeven over de spelregels en
natuurlijk gaan we ook quidditch
spelen. Draag comfortabele sportkleding, de rest regelen wij. Voor
meer informatie kun je terecht op
https://www.facebook.com/WageningenQuidditch.’
Hebben jullie al een naam bedacht
voor het Wageningse team?
Chula: ‘Er staat nog niets vast
maar we zitten te denken aan Wageningen Werewolves. Afgekort
WURwolves.’ Carina Nieuwenweg
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VACCINEEREN
De angst voor vaccinatie begint te
lijken op een epidemie die vooral
de rijken treft. Dat blijkt uit
onderzoek van een krant in
Hollywood, die onthulde dat de
inentingsgraad in de elitewijken
van Los Angeles nog lager blijkt te
liggen dan in Zuid-Soedan.
De rich & famous zijn doodsbang
voor vermeende bijwerkingen,
waaronder autisme. Gevolg is dat
het risico op mazelen en andere
malheur hier veel groter is dan
elders. Emigreren naar Soedan dan
maar?

UITBUIKEN

De Amerikaanse buiken worden
almaar dikker. Onderzoek laat zien
dat meer dan de helft (54,2
procent) van de Amerikanen te dik
is. Een toename van 8 procent
sinds 1999. De (Amerikaanse)
norm voor te dik zijn is:
buikomvang mannen 102 cm,
vrouwen 88 cm. Snel meten!

Studenten openen café op de Markt
Zonder verplichtingen lekker een
biertje drinken met andere
studenten, dat is het idee achter
studentencafé Markt 13. Max en
Gerbert, twee kroegtijgers die
met hun bachelor bezig zijn,
openen komende week een heuse
kroeg.
Op de Markt, links van de Korenbeurs, staat een kant en klaar
kroegje waar doordeweeks niks gebeurt. Bachelorstudenten Max Elbers en Gerbert de Voogd zagen
hun kans en openen er hun eigen
kroeg. ‘Iedereen met een studentenkaart is welkom’, vertelt Elbers.
‘Studenten kunnen bij ons terecht
voor een biertje. Zonder de verplichtingen van een studentenvereniging.’ Dinsdag en woensdag
worden de rustige kroegavonden
met tafels en stoelen, op donderdag wordt de ruimte leeggehaald
en is er feest. ‘Dan zijn we tot vier
uur open’, vertelt Max enthousiast.
De actie kwam niet uit de lucht

vallen, want de jongens waren al
maanden op zoek naar een locatie.
‘Het is ontzettend ingewikkeld om
een studentencafé te openen’, vertelt Max. ‘Dit is al het vijfde pand
dat we hebben bekeken.’ Niet alleen de vergunningen waren een
probleem – denk aan geluidsoverlast, een licentie om muziek te
draaien en een tapvergunningmaar de marges zijn ook nog ontzettend krap. Max: ‘Een vat bier is
ontzettend duur, en dan heb je nog
de huur en personeel. Niet te
doen.’ In de kroeg die ze nu betrekken zijn alle vergunningen geregeld. Zolang ze niet concurreren
met de Korenbeurs, waar vooral
‘echte Wageningers’ komen, kunnen ze hun gang gaan. Daarom
mogen alleen studenten met een
studentenkaart naar binnen.
Omdat de jongens alles zelf
doen, kunnen ze de kosten laag
houden. Een biertje kost één vijftig, wijn twee euro, en mixjes drie.
‘Ik ben vijfdejaars’, vertelt Max.

‘Dit jaar rond ik wat vakken af en
schrijf ik mijn bachelorscriptie.
Maar dat kan op een laag pitje.’ De
tijd die hij over heeft wilde hij in
iets leuks steken. ‘Ik hoop dat het
goed gaat lopen, want met z’n
tweeën kunnen we geen feestje
bouwen.’ NM

HUWELIJK
Huwelijksgeluk hangt vooral af van
de vrouw. Als het vrouwtje maar
gelukkig is, dan is het mannetje
dat ook. Hoe hij verder ook over
haar denkt. Dat blijkt uit
onderzoek van de universiteit van
Michigan. Een gelukkige vrouw
doet immers meer voor haar man,
wat goed is voor het huwelijk. De
studie vermeldt niet hoe je een
vrouw zo lang gelukkig houdt.

EHBB
Bijen sterven met hele zwermen
tegelijk, dus elke hulp voor de
diertjes is welkom. Een Italiaanse
ontwerper bedacht een eerstehulpkit voor bijen in moeilijkheden.
Een sleutelhanger met een bakje
van bioplastic waarin precies
genoeg nectar zit om één
vermoeide bij te verkwikken.

OP DE AID-BOERDERIJ Tijdens de intromarkt van de AID
Sta jij op deze foto? Stuur ons een mailtje, dan krijg je van
liet Resource honderden eerstejaars poseren in onze eigen ons een hoogwaardige full colour print van de afbeelding
NM
AID-boerderij. Zie het fotoalbum op onze facebookpagina. (resource@wur.nl).
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AFLEVERING 36 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat vooraf ging: Willem-Jan is een ouderejaars die
vastgelopen is in zijn studie. In huis botst hij regelmatig met de nieuwste bewoner, de Italiaan Filippo.

Appelmoes
‘C

an somebody pass me the apple moose,
please?’ vroeg Filippo. Rondom de tafel werd
gegrinnikt, maar Willem-Jan lachte niet mee.
‘Serieus’, zei hij. ‘Waarom spreek je eigenlijk nog
steeds geen Nederlands?’
‘Chill out man. I can understand you guys, that must
count for something.’ Onverstoorbaar schepte Filippo een dot appelmoes naast zijn friet. Willem-Jan
fronste zijn wenkbrauwen.
‘Het getuigt niet van respect dat je zelfs niet probeert om
de taal te leren,’ vervolgde hij, zonder nog acht te slaan op
zijn eigen bord.
‘Actually,’ zei Filippo, ‘I would like to learn Dutch, but people here automatically switch to English. I only hear Dutch
during group work at the university and then it’s too hard to
understand.’
‘Maar thuis spreken we Nederlands en hier probeer je het
ook niet.’
‘I gave it up a long time ago, because you Dutch are so
exhausting.’
‘Dat is bullshit, je bent gewoon lui.’ Rondom de tafel begonnen mensen zenuwachtig te schuiven op hun stoel. Het
beloofde nooit veel goeds wanneer Willem-Jan rode vlekken
in zijn nek kreeg.
‘Maybe you are right, I also became lazy’, zei Filippo. ‘But
people could really be more helpful.’ Hij had duidelijk
genoeg van het onderwerp en boog zijn hoofd af van Willem-Jan, die onverstoorbaar verder ging.
‘Je moet juist dankbaar zijn dat je naar Nederland mag
komen en dat hier straks een baan klaarligt. In Italië had je
het kunnen schudden.’ Hij was nog niet uitgesproken of

Filippo verstijfde.
‘Seriously, you don’t know jack shit about problems of
young Italians,’ zei hij. ‘Of course I am very thankful, especially to you. By failing to graduate you will leave one of
these sweet Dutch jobs for me.’ Er viel een pijnlijke stilte en
Vera en Bianca rolden met hun ogen. Ook Willem-Jan werd
stil, geschrokken door zijn eigen felheid.
‘Altijd ﬁjn als mensen de donderdagavondstemming vast op
gang brengen,’ spotte Bianca. Nadat hij zijn friet op had,
vertrok Filippo haastig naar zijn kamer om te gaan gamen.
Even later werd er geklopt.
‘What do you want?’ zei hij, toen Willem-Jan voor de deur
bleek te staan.
‘Ik geloof dat ik wat bot was,’ begon hij aarzelend. Filippo
zweeg. ‘Enne, ik wilde niet,’ Willem-Jan pauzeerde, ‘dat je
je ongewenst voelt. Dus ik heb iets meegebracht.’ Hij haalde een boek onder zijn arm vandaan. ‘Het is een cadeau.
Hiermee heb ik Nederlands leren lezen.’ Filippo’s gezicht
klaarde helemaal op: ‘You’re not such a bad guy.’ Ingespannen last hij de kaft van het boek voor: ‘Iep en Ianneke spelen buiten.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Zonnebloemen guerrilla
Overal in Wageningen komen hun gele
koppen tevoorschijn: ongeplande zonnebloemen. Ontsproten uit de zaadjes die in mei
door anonieme idealisten werden gezaaid.
Het is een moderne vorm van rebellie tegen het
burgerlijkheid en saaie ruimtelijke planning:
guerrilla gardening. Stiekem zaadjes zaaien op
saaie plekken in de stad om vrolijkheid te verspreiden. Nu, een paar maanden na het zaaien,
zijn de resultaten zichtbaar. Voor wie goed kijkt
tenminste.
Een bewoner van de Churchillweg is in elk

geval blij verrast. ‘Ik woon hier al drie jaar,
maar dit heb ik nog nooit gezien’, zegt de bejaarde man. ‘Deze kwam mooi op, ik heb hem
steeds water gegeven. Hij had een enorme kop,
maar op een ochtend was die er afgesneden.’
Gelukkig voor deze meneer komt er nog een
tweede kop aan.
Op de plek waar vroeger LA13 stond, aan de
Lawickse Allee, staan de meeste zonnebloemen.
Vlakbij het voormalig hoofdgebouw van de universtiteit. Meer zonnebloemen vind je op de site van Resource. Of ﬁets lekker een rondje door
NM
de stad, daar zijn ze live te bewonderen.
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>> FEESTEN
k

De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

WAGENINGEN CENTRUM - POPRONDE
Donderdag 2 oktober van 20.00 tot 4.00 uur
De Popronde is een bekend fenomeen in
Wageningen. Dertien locaties in de stad
vormen een etalage voor opkomend

Nederlands talent. Niet alleen in cafés en
restaurants, maar ook in de Bblthk treden 25
opkomende popartiesten op, van singer/
songwriters tot rappers en rockers. En dat alles
is gratis toegankelijk. Ben je nog nooit geweest?
Dan is dit je kans! Als je al de Popronde al
eerder hebt bezocht weet je dat dit de moeite
waard is. De afterparty begint om half één in
het Gat.
ARGO - OPEN FEEST: SPIERBAL
Donderdag 25 september van 22.30 tot 5.00 uur
Maak kennis met de andere kant van Argo op
het grote Spierbal-feest. Een open feest op Argo
kan alleen maar één grote party worden. Trek
zo weinig mogelijk kleren aan en grijp deze
mooie gelegenheid aan om je spierballen aan

de rest van Wageningen te laten zien. Of je aan
andermans bundels te verlekkeren natuurlijk.
Intense 0317 verzorgt de muziek, dus
gegarandeerd knallen!
HET GAT - BSG: GROOTS MET EEN ZACHTE G
Woensdag 1 oktober van 21.00 tot 2.00 uur
De gezelligste Brabanders van Wageningen
nodigen je uit voor dit open feest. Wij
voorspellen gewoon een kei goed feest.
Brabantse gezelligheid met goedkoop pils en
fris. Dus doe gezellig mee, en vergeet je zachte
G niet.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

>> HET ECHTE WERK

‘WE MOCHTEN ECHT
OVERAL KOMEN’
Wie? Daan Bomhoﬀ, MSc Biology en MSc Plant Sciences
Wat? Thesisonderzoek over de competitie tussen twee
grassoorten
Waar? In het reservaat Welgevonden bij het dorp Vaalwater (Zuid-Afrika)
‘Nadat ik mijn bachelor Biologie in Nijmegen had afgerond, ging ik
voor mijn master naar Wageningen. Daar hoorde ik tot mijn vreugde
dat het mogelijk was om een thesisonderzoek in Afrika te doen. Ik heb
daar meteen werk van gemaakt en een paar maanden later vertrok ik
naar Welgevonden. Hier heb ik gedurende drie maanden de competitie onderzocht tussen bunch forming grass en lawn forming grass. Het
lawn forming grass is nutriëntenrijker, dus voordeliger voor grazers.
Wat opviel was dat alles veel minder georganiseerd was dan in Nederland. Zo hadden de begeleiders mijn proposal nog niet gelezen toen ik
aankwam. Ook ontbraken de speciale zakken die bedoeld waren om
proefopstellingen met grassoorten te maken. Toen ze eindelijk arriveerden waren ze niet in de goede maat. Dit zorgde allemaal voor tijdverlies
terwijl ik al betrekkelijk krap in mijn tijd zat.
Verder vond ik de reis een unieke ervaring. Afrika is compleet anders
dan ik gewend was. Het was ook bijzonder dat we echt overal in het
reservaat mochten komen, anders dan de toeristen. Dan kom je ook
heel veel dieren tegen. Van de ‘Big Five’ hebben we alleen het luipaard
niet gezien. Soms tref je zelfs meer dieren op je pad dan je zou wensen.

Bijvoorbeeld toen we ons huisje niet meer in konden doordat er een
mannetjesolifant voor stond. Een andere keer stond er een olifant midden op de weg op een plek waar we niet achteruit konden rijden.
Af en toe kom je in surrealistische tafereeltje terecht. Zo kwam de parkbeheerder een keer haastig aanvliegen in een helikopter. Hij landde in
onze nederzetting, stapte uit, rende naar zijn vrouw die hem een
geweer aangaf, en vloog daarna weer gauw verder met de helikopter. Op
zoek naar de stropers waarvan een melding was binnengekomen.
Zoiets maak je in Wageningen niet alle dagen mee.’ NJ
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Spice up
your English
3URIHVVLRQDOVNLOOVLQ(QJOLVK
$GYDQFHGVSHDNLQJVNLOOV
Schrijf je snel in!

www.wageningenUR.nl/into

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Groot Brittannië

Start vanaf
7 oktober

In het nieuws: Schotland blijft onderdeel van het Verenigd
Koninkrijk. Bij het referendum over onafhankelijkheid
stemde 55 procent van de Schotten tegen onafhankelijkheid.
Commentaar door Hannah Barnes, masterstudente
Environmental Sciences, uit Engeland
‘Ik ben blij dat ze blijven. Het zou triest zijn als Schotland
onafhankelijk was geworden. Ik zou niet eens weten hoe het
Verenigd Koninkrijk dan genoemd zou worden – het Verenigd
Koninkrijk van Engeland, Wales, Noord-Ierland, maar niet van
Schotland? Vooral vanuit traditioneel oogpunt zou het jammer
zijn. Al meer dan driehonderd jaar zijn we een unie, en om dat
zomaar weg te gooien… Ik maakte me ook zorgen over de
wisselkoers tussen ponden en euro’s. Al mijn geld is in
ponden, wat als die veel minder waard worden? Gelukkig is de
koers op het hoogste niveau in twee jaar nadat bekend werd
dat Schotland blijft.
De redenen waarom Schotland onafhankelijk zou moeten zijn
vind ik ook niet zo sterk. Een onderdeel van de Schotse
campagne was dat het geld in het Verenigd Koninkrijk niet
goed verdeeld zou worden – Schotland zou te weinig krijgen.
Maar zo’n argument geldt in verschillende perioden voor
verschillende regio’s. Het noordwesten bijvoorbeeld, waar ik
vandaan kom, had in de jaren tachtig reden om zich te
beklagen omdat de mijnen gesloten werden. Maar nu liggen
de kaarten er weer heel anders. Bovendien hebben de
Schotten wel degelijk ﬁnanciële voordeeltjes. In Engeland
betaal je 3500 pond per jaar om naar de universiteit te gaan –
een reden waarom ik in Nederland ben gaan studeren, maar
Schotten kunnen in Schotland gratis studeren.
Maar uiteindelijk is toch is 45 procent van de Schotten vóór
onafhankelijkheid. Schotland gaat nu veel meer macht
krijgen, sommige mensen zeggen dat het een soort omkoperij
is. Maar als zoveel Schotten erop staan dat ze onafhankelijk
worden, dan weet ik niet hoe het verder zal gaan. Zullen ze na
een aantal concessies werkelijk zeggen: ‘oké, zo is het goed’?
Of gaan ze door met hun campagne voor onafhankelijkheid?
JB
Ik weet niet wat dat voor onze toekomst betekent.’

in memoriam

Wiebe van der Molen (1922-2014)
Op 30 juli jl. overleed prof. dr ir
W.H. van der Molen, emeritus hoogleraar Agrohydrologie aan de Wageningse Universiteit. Hij bekleedde
deze leerstoel van 1967 tot 1987.
Van der Molen was na zijn afstuderen aan de toenmalige Landbouwhogeschool werkzaam bij de wetenschappelijke afdeling van de Directie Wieringermeer en NoordOost Polderwerken. Zijn onderzoek
omvatte o.a. het gedrag van gronden die met zeewater overstroomd
zijn geweest. In 1958 resulteerde

dat in een proefschrift getiteld: The
exchangeable cations in soils ﬂooded with sea water. In 1967 werd hij,
daartoe aangezocht door prof. F.
Hellinga, benoemd tot hoogleraar
in de Agrohydrologie bij de Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool. Het onderwijs en
onderzoek op het terrein van bodem en water beperkte zich in die
dagen voornamelijk tot waterbeheersing in landbouwgronden.
Zijn inaugurale rede getiteld Tussen land en water was een voorbeeld van de wijze waarop hij de
soms abstracte wetenschap wist uit
te leggen: heldere voorbeelden die
studenten kunnen plaatsen in hun
eigen denkwereld. Zijn collegedictaten verwierven ruime bekendheid, ook buiten Wageningen. Kenmerk was het doorgronden van de
fysische processen, maar altijd ondersteund door wiskundige verhandelingen. Hij was vele malen
promotor. Ter gelegenheid van zijn
Lees verder op pagina 30
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emeritaat werd een symposium georganiseerd gewijd aan recente
ontwikkelingen in de Agrohydrologie. In zijn afscheidscollege Over
water en bodem besteedde hij aandacht aan het belang van wetenschappelijk onderwijs. Hij bepleitte
een nauwer samengaan van natuurwetenschappelijke deelgebieden
om het gehele vakgebied bodem
en water tot ontwikkeling te brengen.
Mede dankzij prof. van der Molen
is de oriëntatie Agrohydrologie
van de toenmalige studierichting
Cultuurtechniek uitgegroeid tot
een volwaardige opleiding Hydrologie in de huidige studierichting
Bodem Water Atmosfeer.
Ruurd W.R. Koopmans

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’
Economie van kleine tropische
eilanden
In het kader van het Triple P at sea
IPOP programma zoeken we studenten die een scriptie willen
schrijven over toerisme en de economie van kleine tropische eilanden. Het gaat om de volgende vragen: Hoe werken investeringen in
de toeristensector door in de economie van het eiland; Hoe kunnen
ecosysteemdiensten beter tot
waarde worden gebracht; Welke
rol spelen de overheid en het bedrijfsleven. Voor de onderzoeksopzet kan o.a. gebruik worden gemaakt van input-output analyse en
waarderingsmethoden.
CONTACTPERSOON: WIM HEIJMAN, 0317 483450,
WIM.HEIJMAN@WUR.NL

FOS compensation for creative work
Are you creative? Do you like to
play with text and colour? Would
you like to develop your designer’s
skills? Green Oﬃce is looking for a
poster designer. What do we expect from you? Visually attractive
and eye-catching posters. What do
we oﬀer in return? ﬁnancial compensation equal to 2 months of

FOS, lots of satisfaction and being
part of motivated and energetic
team.

voedselsystemen en agro-ecologie
met onthullende feiten, hoopvolle
berichten en fraaie beelden.

INTERESTED? CONTACT GREENOFFICE@WUR.NL

INFO: WWW.MOVIE-W.NL

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’.
Lezing: ‘Weten van (h)eerlijk eten’
Door Rineke Dijkinga (orthomoleculair- & natuurgeneeskundige). Ze
heeft zich gespecialiseerd in het
eﬀect van voeding op lichaam en
brein. Gezonde voeding is een van
de belangrijkste pijlers van onze
lichamelijke en psychisch gezondheid. Ons lichaam heeft vele regelmechanismen om onze gezondheid
te behouden/herwinnen. Volwaardige, duurzame voeding, de kwaliteit/duurzaamheid van ons omringend milieu en de omstandigheden
waaronder ons voedsel wordt geproduceerd hebben hier invloed
op. Dinsdag 30 September, 20:00,
Forum, C214.

Debatteren, de kunst van het overtuigen
Onder leiding van de directeur van
de Debat Academie worden in deze
Young KLV training technieken behandeld die je overtuigingskracht
vergroten en die je leert argumenteren met mensen met verschillende opvattingen. Er wordt een 1e
aanzet gemaakt tot een succesvolle debatstrategie. Verder komen de
volgende vragen aan bod: wat is
een debat? Wat is het verschil tussen een debat en een discussie?
Wanneer zetten we debatmethoden
in? Deze competentie is nuttig gedurende jullie studietijd en voor
later. Donderdag 2 oktober, 19.00 22.00 in Impulse.
MEER INFO: WWW.KLV.NL

Indonesian Scientiﬁc Student Conference 2014
Indonesian Student Associaion
with the Embassy of Republic of
Indonesia,proudly present Indonesian Scientiﬁc Student Conference
2014 with the theme of Strengthening a Nation through Food SelfSuﬃciency. This event is open to
all students and researchers The
paper can be done by the individual author or group of authors. 4
best papers will be published in
the Indonesian Scholars Journal.
FOR INFO CHECK WWW.PPI-WAGENINGEN.ORG/
NEWS-EVENTS/ISSC-2014-CALL-PAPER/.

Nieuw seizoen Theater Lens
Wil je leren theater spelen of je
speelniveau verder uitdiepen? Dan
biedt stichting Lens theatermakers
een cursus in de periode van 22
september t/m 15 december op
maandagavond. Voor zowel beginnende als gevorderde spelers de
mogelijkheid om te werken aan di-

INFO: WWW.BOERENGROEP.NL

Zadenruil
Op zondagmiddag 5 oktober van
14.00-18.00 wordt er een zadenruil georganiseerd door Stichting
Boerengroep. De zadenruil vindt
plaats in ecovillage PPauw (Scheidingslaan 1). Er zullen ook minilezingen zijn en er is een minibioscoop waar met behulp van zonneenergie ﬁlmpjes over zaadsoevereiniteit te zien zijn. Ook als je
geen zaden geoogst hebt ben je
meer dan welkom!
INFO: WWW.BOERENGROEP.NL

MovieW
Filmfestival Food4All: Hungry for
Justice Van 25 september t/m 8 oktober vertoont ﬁlmhuis Movie W
zes ﬁlms. Naast het ondergangsdrama The Turin Horse, het sociaal
bewogen Deux Jours, Une Nuit en
Hitchcocks thriller The Man Who
Knew Too Much ook Food4All: Hungry for Justice, drie avonden een
ﬁlm voor €2 per avond met na afloop een gesprek, over duurzame
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verse speltechnieken. Plek: De Wilde Wereld, Wageningen; aanvang
19:45 uur. Aanmelden kan via de
site: www.stichtinglens.nl of via
een mail naar stichtinglens@hotmail.com. Na het succes van de locatieproductie “alle belangrijke
dingen met een hoofdletter” – reprise in november – start in januari 2015 een nieuwe locatieproductie. Opgave hiervoor via de site.
VOOR MEER INFO: WWW.STICHTINGLENS.NL

RSI/KANS spreekuur studenten
Gratis inloop spreekuur voor studenten over RSI/KANS (Klachten
Arm Nek Schouder), bedoeld om
korte vragen m.b.t. klachten, oefeningen, werkhouding et cetera.
Verder wordt er advies gegeven
(bijvoorbeeld rust, sport/bewegen,
pauze software enzovoort) en of
therapie en welke therapie geïndiceerd is. Het gratis inloopspreekuur is elke donderdagmiddag van

Gezocht een nieuw
huurderslid voor de Raad
van Commissarissen

17-18 uur op de Kolkakkerweg 2 bij
oefentherapeut Mensendieck Karin
Vaessen.
MEER INFORMATIE: WWW.BETERBEWEGEN.NL

agenda
Vrijdag 26 september, 21.00u

POPCULTUUR WAGENINGEN
In Villa Bloem Espresso Bar verzorgt singer-songwriter Esk-Esque
een bluesconcert, afgewisseld met

een dj-set. Free admission.
Donderdag 2 oktober

POPRONDE WAGENINGEN
Tijdens de Popronde vormen locaties in het centrum van de stad een
etalage voor opkomend Nederlands talent. Meer dan twintig
bands en artiesten presenteren
zich bij de dertien deelnemende
locaties. Free admission.
WWW.FACEBOOK.COM/POPRONDEWAGENINGEN

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

Schrijf je nu in!

www.wageningenUR.nl/into

Kijk op www.idealis.nl voor meer
informatie over deze vacature

Idealis eigen wijs wonen

Wat vind jij van je
dagelijks werk bij
Wageningen UR?

Medewerker

Start vanaf
29 september

monitor
2014

Niet
vergeten!
Invullen voor
7 oktober!

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

Geef je mening via de Medewerkermonitor 2014.
Hierin vragen we je mening over onder meer
de organisatie, sfeer op je afdeling en werkdruk.
Invullen kost je 10 minuten en kan tot 7 oktober!
Hoe meer reacties, hoe duidelijker zaken zichtbaar worden.
Zo kunnen we met elkaar gericht aan de slag om de kwaliteit
van het werk te verbeteren.
Kijk op intranet wat er met de resultaten van de Medewerkermonitor 2012
is gedaan: intranet > people > welzijn&gezondheid > medewerkermonitor

FRANSE ARTFILM:
GEMMA BOVERY VANAF 7 OKT

EVENT:
FOOD FILM FESTIVAL ZA 27 SEPT

DONDERDAGAVOND OP ALLE FILMS € 3,– STUDENTENKORTING

25 september 2014 — RESOURCE

5(6SVHUYLFHLQGG



ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Spilt salt
I was making dumplings in the kitchen when my corridor mate walked in and sat down to have a
little chat with me.

All of a sudden, I spilt the salt over the table. At that moment I just swept the salt off the table
without any hesitation, but my corridor mate told me that I should throw the spilt salt over my left
shoulder, otherwise it would bring me bad luck. She explained that in the Netherlands, throwing
split salt over your shoulder symbolizes throwing it on evil’s face. We continued to talk about
some other superstitions about actions that bring misfortune, such as putting your shoes on the
table.
Surprisingly, although Holland is quite a long way from Taiwan, we do have some superstitions in
common, like the beliefs that seeing a black cat and opening an umbrella indoors brings bad
luck. There are also some superstitions about things that bring good luck. During the Chinese
New Year, when we break something accidentally we quickly say a word which means ‘shatter’ and
also means ‘good luck for the coming years’. So it brings good luck. However, the opposite applies
in western cultures, especially when it comes to broken mirrors.
Although, nowadays maybe most of the young people do not really care about these superstitions,
it is still quite interesting to know what we were once taught in our childhood. Yu-Fang Chen,
Taiwan, MSc student of Sustainable Food Processing Engineering

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.

5(6SVHUYLFHLQGG

ZOUT KNOEIEN
Toen Yu-Fang Chen zout
knoeide op de keukentafel, wilde ze het gewoon
wegvegen. Maar van haar
Nederlandse huisgenote
moest ze het over haar
linker schouder gooien,
in het gezicht van Het
Kwaad. Bijgeloof in Taiwan lijkt verrassend genoeg veel op de Nederlandse variant. Een zwarte kat zien of een paraplu
opendoen in huis? Het
brengt in beide landen
ongeluk.



