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>> WILLEM + STEEN
Willem de Visser, HBO-onderzoeker PRI

‘Je moet voorzichtig te werk gaan.
Eraf is eraf’
Een vakantiecursus in Frankrijk plantte vijftien jaar geleden het zaadje. Sindsdien hakt Willem de Visser ambachtelijk in steen. ‘Lekker bezig zijn met je handen. Dat harde
materiaal je wil opleggen’, zo probeert hij de kern te vatten.
Aanvankelijk abstract werk, glad afgewerkt. Maar daar is-ie
mee gestopt. Te veel werk. ‘Nu hou ik het grof gehakt.’
RK / Foto: Guy Ackermans

RESOURCE — 11 december 2014

FOTO COVER: SVEN MENSCHEL

>>INHOUD
nr. 9 – 9e jaargang

>> 5

BIEB BAALT VAN NATURE
Vlak nadat Wageningen UR een
digitaal archief kocht van Nature,
is dit nu gratis toegankelijk.
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LEIDSE SCHELP ONTHULT KRASSEN
VAN OERMENS
Wagenings lab heeft de leeftijd van
de Naturalis-schelp vastgesteld.
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MET DE UNI NAAR HET BUITENLAND
Alle opties om het koude Nederland te
ontvluchten op een rijtje

WAAR ROOK IS....
In welke mate laat een wetenschapper zijn oren hangen naar de financier van
zijn onderzoek? Na de redactie van Follow the Money was het nu de onderzoeksredactie van De Groene Amsterdammer die deze vraag onderzocht. In een groot
artikel is hun conclusie duidelijk: een groot deel van de Nederlandse hoogleraren houdt bijbanen buiten beeld en voegt zich naar de wensen van een sponsor.
Ook Wageningen UR komt er niet goed vanaf in De Groene. Dit grote onderzoek
-5800 hoogleraren met 17.000 nevenfuncties- is zeker de moeite waard om eens
goed te lezen. Die enorme brij aan cijfers en bevindingen is overigens ook het
nadeel. Vanzelfsprekend heeft het ook onze aandacht want het is een onderwerp
dat schijnbaar onlosmakelijk aan de wetenschap verbonden is. Ook na dit onderzoek vallen opnieuw spreekwoordelijke termen als rook en vuur. Waar stopt
beïnvloeding en waar begint afhankelijkheid? Blijkbaar is er nog steeds een
gemis aan transparantie, hoewel de samenleving daar zeker recht op heeft. Ik
denk dat het volgende journalistieke onderzoek niet lang op zich laat wachten.
Edwin van Laar

>> Een blik in het Manga-tekenboek van studente Thessa Blijleven | p.25
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MEDEWERKER IS POSITIEF OVER WERK
MAAR KRITISCH OVER BAAS

Medewerkers van Wageningen UR
zijn tevreden over hun werk maar
kritisch over hun leidinggevende.
Die conclusie valt te trekken uit de
Medewerkersmonitor 2014. Iets
meer dan de helft van het personeel
nam deel aan deze tweejaarlijkse
enquête.
Effectory, de samensteller van
de monitor, concludeert dat het
personeel van Wageningen UR zeer
bevlogen en betrokken is. Wageningen UR krijgt een 6,9 als rapportcijfer. Over hun werk zijn de personeelsleden content. Ze geven hun
werk het cijfer 7,6, vinden dat ze
zinvol werk doen, zijn trots en doet
hun best om zich voortdurend te
verbeteren.
Minder waardering is er voor de
betrokkenheid van leidinggevenden (zowel directie als raad van bestuur). Hun sturing krijgt een magere 5,6 en ze weten niet goed wat
er speelt op de werkvloer (5,0). Maar
ondanks het geklaag over hun bazen blijft het personeel graag bij
Wageningen UR werken (8,1).
Slechts één op de tien medewerkers
is op zoek naar een baan elders.

Wanneer je de monitor specifieker bekijkt, blijkt dat universiteitsmedewerkers steevast een hogere score geven dan de DLO-medewerkers. De internationale medewerkers zijn positiever over Wageningen UR dan hun Nederlandse
collega’s. De meeste internationale
medewerkers werken bij de universiteit.
Verder vallen de verschillen op
tussen de kenniseenheden. Het
oordeel van de medewerkers van
de kenniseenheid AFSG (de voedings- en biobased groepen) zit op
het Wageningse gemiddelde. Maar
die van de kenniseenheden ASG
(dier), Imares (vis), ESG (natuur) en
SSG (LEI) zit onder ‘Wagenings
peil’. Daarentegen zijn de kenniseenheid PSG (plant), Rikilt, Facili-

tair Bedrijf en Concernstaf weer
bovengemiddeld positief.
De werkdruk bij Wageningen
UR blijft een punt van aandacht:
42 procent van de werknemers
vindt de werkdruk te hoog. En tien
procent van het personeel kan die
(hoge) werkdruk niet goed bespreken met zijn of haar leidinggevende. Vooral medewerkers bij het LEI
hebben hier last van.
Twee jaar geleden werd ook een
Medewerkersmonitor uitgevoerd,
maar dat had een andere opzet,
waardoor de resultaten lastig te
vergelijken zijn. Voor het eerst zijn
de resultaten van Wageningen UR
vergeleken met die van andere
kennisorganisaties. Daarbij springen geen grote verschillen in het
AS
oog.

Medewerkers luisteren in oktober naar de uitleg van het strategisch plan.

‘DIT MAG NIET WORDEN GEBAGATELLISEERD’
Voor de WUR-council wordt
werkdruk de komende jaren een
belangrijk thema. Dat zegt voorzitter Marian Stuiver in een reactie op de medewerkersmonitor.
Hieruit blijkt dat 42 procent van
de medewerkers een te hoge
werkdruk ervaart.
Als concreet voorbeeld van
oplopende werkdruk wijst Stuiver op het onderwijzend personeel van de universiteit. ‘Studen-

RESOURCE — 11 december 2014

‘MEDEWERKERS
MOETEN ELKAAR
VERSTERKEN’

FOTO: BART DE GOUW

• Medewerkers universiteit
meer tevreden dan die van
DLO.
• Leidinggevenden scoren een
magere 5,6.

tenaantallen groeien hier terwijl
de hoeveelheid personeel hetzelfde blijft. Dat zorgt voor een
erg grote belasting van docenten.’ Het baart de medezeggenschap zorgen dat de werkdruk
van medewerkers nog steeds
verder toeneemt. Zij voelen bovendien vaak geen steun van
hun leidinggevende om het probleem aan te pakken.’
De WUR-council wil komen-

de tijd inzicht krijgen in de concrete factoren die werkdruk beïnvloeden. Hierover is de council in gesprek met de raad van
bestuur, directies en decentrale
medezeggenschappen. Een te
hoge werkdruk moet bovendien
‘zonder taboe’ kunnen worden
besproken met leidinggevenden. ‘Dit onderwerp mag niet
worden gebagatelliseerd’, zegt
Stuiver. RR

We moeten het potentieel van
de medewerkers van Wageningen UR nog beter benutten. Dat stelt de raad van bestuur naar aanleiding van de
Medewerkersmonitor 2014.
De bevlogen en betrokken medewerkers zijn trots op Wageningen UR en staan achter de
missie, maar ervaren teveel
schotten en bureaucratie in
de organisatie, vat het bestuur
de medewerkersmonitor samen. Daarom wil ze gerichte
maatregelen om de samenwerking tussen en binnen onderzoeksgroepen te verbeteren. Ook moeten complexe en
onnodige regeltjes verdwijnen
en moet er minder controle en
meer vertrouwen komen.
‘De meeste knelpunten,
zoals gebrek aan samenwerking, de bonnetjescultuur en
te weinig efficiëntie, zijn al
langer bekend’, stelt Tineke
Tromp, hoofd HR. ‘Het is nu
zaak dat we maatregelen nemen en keuzes maken.’ Ze
noemt als voorbeeld de complexe manier om buitenlandse reizen te declareren. ‘Dat
kan volgens mij veel simpeler,
maar dan moet je meer vertrouwen hebben in de medewerkers.’
De raad van bestuur beschouwt de monitor als input
voor het nieuwe strategisch
plan, dat begin 2015 moet uitkomen. ‘Onderwerpen als ‘bevorderen samenwerking’,
‘wegnemen belemmeringen
voor samenwerking’, ‘vermindering bureaucratie’ staan de
komende jaren centraal’, aldus het bestuur. AS
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WUR-BIBLIOTHEEK BAALT VAN NATURE
• Duur betaald archief wordt
plotseling openbaar.
• Wageningen hoopt op
teruggave van de kosten.

Begin november kocht de bibliotheek van Wageningen het digitale
Nature-archief van 1950 tot 1994,
een deal waarmee volgens informa-

tiespecialist Wouter Gerritsma duizenden euro’s gemoeid zijn. Slechts
enkele weken later maakte het toptijdschrift bekend dat haar archief,
dat teruggaat tot 1869, binnenkort
vrij toegankelijk is via het online
platform Readcube. Daarmee zijn
artikelen vrij toegankelijk voor instellingen met een abonnement.
De mededeling zorgt voor een
kater in de WUR-bibliotheek. ‘Ik

baal als een stekker’, zegt Gerritsma. Enige pleister op de wonde is
dat de Wageningse archieven wel
zijn af te drukken en verspreiden,
in tegenstelling tot de Readcube artikelen.
De bibliotheek laat het echter
niet bij zitten, zegt Corrie van
Zeist, die de onderhandelingen
met Nature voerde. ‘Dit is niet netjes. We gaan hier zeker een mailtje

aan wijden.’ Ze verwacht hier echter niet veel van. ‘Nature is een lastige uitgeverij om mee te onderhandelen.’
In een reactie laat Nature weten
niet op individuele onderhandelingen in te gaan. Wel stelt het tijdschrift dat het om verschillende
producten zou gaan, omdat de Wageningse pdf’s, te downloaden en
te printen zijn. RR

kort
>>ERC GRANT

>>ALTMETRIC

Stan Brouns heeft een grote Europese
beurs binnengehaald. Komende jaren
krijgt de microbioloog 1,5 miljoen euro
om onderzoek te doen. Het gaat om een
zogeheten starting grant van de Europese financier ERC. De microbioloog specialiseert zich in bacteriën met een afweersysteem. In tegenstelling tot het
menselijke immuunsysteem is dit zogeheten CRISPR-Cas systeem erfelijk. Bacteriën slaan kennis over hun vijanden op
in hun eigen erfelijk materiaal zodat ook
hun dochters immuun zijn. Brouns wil nu
uitzoeken hoe dit geheugen exact werkt.
Afgelopen april publiceerde hij hierover
al een artikel in PNAS. RR

Een Wagenings artikel over poeptransplantaties was de laatste jaren de populairste paper in de (sociale) media. Dit
blijkt uit statistieken die het bedrijf Altmetric presenteerde in de WUR-bibliotheek. In het artikel, gepubliceerd in the
New England Journal of Medicine (NEJM)
tonen Wageningse microbiologen, met
collega’s uit Amsterdam en Leiden, dat
poeptransplantaties effectiever zijn tegen
hardnekkige darmontstekingen dan antibiotica. Het turven van vermeldingen op
sociale media, blogs en populaire pers in
binnen- en buitenland past binnen een
wereldwijde zoektocht naar innovatieve
manieren om de impact van wetenschappelijk onderzoek te meten.
RR

Microbioloog sleept 1,5 miljoen binnen

Poeptransplantatie meest gedeeld

>>PROMOVENDI

Jonge doctor is vaak een vrouw
Er promoveren steeds meer vrouwen aan
de Nederlandse universiteiten. Ze vormen nu 46 procent van alle nieuwe gepromoveerden en de achterstand op
mannen wordt alsmaar kleiner. Dat meldt
het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). In alle vakgebieden neemt het
aandeel vrouwen toe. Zelfs in de techniek is tegenwoordig meer dan één op de
vier promovendi vrouw. Er promoveren
jaarlijks meer dan vierduizend mensen
aan de Nederlandse universiteiten. In
1990 waren dat er minder dan tweeduizend. Toen was maar achttien procent
vrouw. Als ze eenmaal gepromoveerd
zijn, vinden mannen en vrouwen bijna
even vaak een baan: respectievelijk 97
en 95 procent. Wel werken gepromoveerde vrouwen iets vaker dan mannen in
deeltijd. HOP

KEESVANVELUW <<
De kracht van compost
Ik ben bij Lukia Akurugu, een Noord-Ghanese vrouw met
vier kinderen en een moeder. Een female headed household, zoals er zoveel zijn in Afrika. Een vriendin van Lukia
draait blonde extensies in haar zwarte haar, want morgen
wil ze er mooi uitzien. Ik vraag haar hoe zij haar ‘farm’
runt. Verlegen vertelt ze over compost, over de groep waar
ze lid van is en over de akkers waar ze van alles op verbouwdt. Alle arbeid gaat in groepsverband, de ene dag
maken ze compost bij haar, morgen bij Mariama en overmorgen bij Asibi. Ook hebben ze gezamenlijk een ezel
met kar; daarmee vervoeren ze compost naar de akkers. Al
zes jaar doet ze dit en als het regelmatig regent, zijn de opbrengsten voldoende om haar household te voeden, sterker nog; ze kan haar kinderen naar school laten gaan met
een pen en een schrift! Elke keer als de groep bij elkaar
komt betalen ze 1 cedi contributie. Zo bouwen ze een kapitaal op waar ze later gebruik van kunnen maken.
Een andere vrouw vertelde: ‘Compost keeps our soil together and makes it fertile, but compost also keeps our community together since we enjoy to work in groups, work
goes faster! You don’t get that with NPK-fertiliser! And sir,
my husband doesn’t beat me anymore because there is
enough food in the house!
De kracht van compost.
Morgen zal Lukia op de National Farmer’s Day de prijs
krijgen voor ‘Beste Compost Boerin’ van het district! Voor
haar draait het leven om de groep en om compost. Ik wil
haar omarmen, maar dat kan niet, dat past niet. Dus ik
houd het bij een grote glimlach en zeg tegen haar; ‘Oh,
Madam, you are producing more food than my wife’! Met
een gulle, blije lach nemen we afscheid. Kees van Veluw
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CAO VOOR DLO-ONDERZOEKERS
VER WEG
• Onderhandelingen
stukgelopen.
• Salarisstijging blijft
voornaamste twistpunt.

De vakbonden verwerpen zeer
waarschijnlijk het laatste caovoorstel voor DLO-medewerkers.
Na een ledenraadpleging wordt
op 15 december duidelijk of acties volgen. ‘We zijn uitgepraat’,
zegt Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo. ‘Er zit geen
enkele beweging meer in.’ Toch
gooien de bonden de deur nog
niet helemaal op slot. Leden mogen tot 15 december per mail
stemmen over het huidige voorstel. Rob van Baalen, onderhandelaar van Abvakabo, hoopt èn
verwacht dat zij tegenstemmen.
‘Ik test hiermee vooral de actiebe-

reidheid.’ Met de ledenbrief
roept hij zijn achterban op de
bonden te steunen met ‘allerlei
actievormen voor een betere cao.’
Ook Tineke Tromp, corporate
directeur van Human Resources,
heeft geen illusies over een snel
Cao-akkoord. ‘Ik vind dit heel
jammer.’ Zij wijst erop dat er zonder akkoord helemaal geen salarisverhoging komt, en thema’s
waar wel overeenstemming over
is, blijven liggen.
OUDERE WERKNEMERS
Voornaamste twistpunt blijft het
loonbod. DLO biedt een salarisstijging van 1,9 procent tegen 1,5
procent tijdens eerdere onderhandelingen. De bonden vinden
dit nog steeds te weinig. Door veranderende pensioenregels zou
meer mogelijk zijn. Bovendien
zijn de salarissen in recente jaren

nauwelijks gegroeid. Tromp wijst
op haar beurt op de moeilijke
omstandigheden waarin DLO
verkeert.
Daarnaast verschillen de partijen van mening over de vrijstelling die oudere werknemers hebben van onregelmatige diensten.
Tromp wil deze regeling helemaal schrappen omdat deze discrimineert op leeftijd. Zij bekijkt
liever per persoon of iemand onregelmatige diensten kan draaien. Van Baalen wil een overgangsregeling om oude rechten af te
bouwen. ‘Die maken we in heel
Nederland’.
De afgelopen anderhalf jaar
moeizaam onderhandelen stevenen de bonden nu toch af op acties. Al eerder gaf Van Baalen aan
dat deze een karakter krijgen dat
past bij een kennisorganisatie.
RR

SINTERKLAAS 2.0

Hij had een rood skipak aan en een kerstmuts op, maar
voor de kinderen van de internationale medewerkers
van Bodemfysica en Landbeheer (SLM) was het
gewoon Sinterklaas die 5 december op bezoek kwam.
Voor de kleintjes, afkomstig uit Irak, had Sinterklaas
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cadeautjes meegenomen. Bang waren ze niet voor de
goedheiligman; hij werd met high fives begroet, vertelt
PhD-student Mohhamadreza Hosseini, die zich voor
de gelegenheid als de goede Sint had verkleed. Pieten
waren er niet bij. LvdN, Foto: Sven Menschel

OPROEP
KROPFF OVER
HELDERHEID IN
NEVENFUNCTIES
• Reactie op publicaties in de media.
• HR werkt aan eenvoudiger
systeem.

De raad van bestuur heeft alle medewerkers van Wageningen UR opgeroepen hun nevenfuncties goed te vermelden op we@wur. Aanleiding zijn de verschillende publicaties over nevenfuncties en belangenverstrengeling bij de
Nederlandse universiteiten. ‘Wij zijn
voor maximale transparantie en zichtbaarheid van nevenfuncties van onze
medewerkers om zo iedere schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen’,
stelt rector Martin Kropff
Recentelijk verscheen in De Groene
Amsterdammer een groot verhaal over
ondernemende professoren waarin
een verband wordt gesuggereerd tussen nevenfuncties van hoogleraren, belangenverstrengeling en sturing van
onderzoeksuitkomsten. Overigens
werd dat verband niet aangetoond. De
onderzoeksjournalisten concludeerden dat lang niet alle hoogleraren in
Nederland hun nevenfuncties doorgeven.
Daarop riep Kropff alle wetenschappers van Wageningen UR op dit te
doen. Deze oproep volgt op een eerder
besluit van de raad van bestuur uit
2008 om de nevenfuncties van alle Wageningse hoogleraren openbaar te maken. Volgens de Gedragscode Wetenschapsbeoefening moeten wetenschappers hun nevenfuncties publiceren op de website. HRM werkt op dit
moment aan een manier om de registratie daarvan eenvoudiger te maken.
De laatste weken is er veel journalistieke belangstelling voor de nevenfuncties en financiering van universitair onderzoek. Onderzoeksjournalisten van
Follow the Money, de Onderzoeksredactie (die het artikel in de Groene Amsterdammer schreef), Yournalism en
de Volkskrant benaderden Wageningse onderzoekers om informatie te geven over hun onderzoekfinanciers en
nevenfuncties. Het staat medewerkers
vrij om aan dit soort onderzoek mee te
doen, stelt de raad van bestuur. AS
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ANALYSE

NOG VIJF MAANDEN VOOR
ESG EN SLINGERLAND
Kun je als directeur nog fatsoenlijk functioneren als al je
hoogleraren het vertrouwen in
je hebben opgezegd? Ja, vindt
de raad van bestuur. De directeur waar het om draait is Kees
Slingerland, directeur van de
Environmental Sciences Group
(ESG). Een maand geleden zegden de achttien leerstoelhouders van de kenniseenheid het
vertrouwen in hem op. Directe
aanleiding was een hoog oplopend conflict over de begroting
van 2015.
Daarmee leek het pleit voor
Slingerland beslecht. Maar de
raad van bestuur besloot dat Slin-

‘EFFECTEN
JACHT ZIJN
NOOIT GOED
ONDERZOCHT’

gerland zijn tweede bestuurstermijn, die in mei 2015 afloopt,
kan uitzitten. Over de komende
vijf maanden zijn ‘werkbare afspraken’ gemaakt. De directeur
blijft alle directietaken vervullen,
maar zit het maandelijks overleg
met de hoogleraren niet langer
voor.
Met dit besluit lijkt de raad
van bestuur de kool en de geit te
sparen. De rebellerende hoogleraren krijgen niet hun zin – direct vertrek van Slingerland –
maar worden door de raad van
bestuur ook niet veroordeeld
voor muiterij. Het bestuur kiest
geen partij – de twistende partij-

Een ecoloog die overtuigd jager is. Hoe zit dat?
‘Ik kom uit een jagersfamilie. Het is mij met
de paplepel ingegoten. Ik ben altijd jager geweest, maar ben er in 1979 mee gestopt. Ik
ben altijd werkzaam geweest in de driehoek
landbouw, natuurbeheer en jacht. Dan moet
je neutraal zijn. Als je dan zelf jaagt, heb je de
schijn tegen. Nu ik gepensioneerd ben, kan
het weer.’

en moeten het samen oplossen
de komende maanden.
Slingerland heeft in de afgelopen jaren weinig vrienden gemaakt bij ESG. De eigenzinnige
en onverzettelijke directeur heeft
er tal van conflicten opzitten met
zijn personeel, die soms tot voor
de rechter werden uitgevochten.
Slingerland, die Alterra door een
moeilijke periode loodste met afnemende budgetten voor natuuronderzoek, heeft de naam een
harde leider te zijn. Aimabel naar
de buitenwacht, maar dwingend
en onbuigzaam naar zijn medewerkers. De ondernemingsraad
houdt zich over het ontstane con-

flict met de hoogleraren vooralsnog op de vlakte.
Het personeel van de ESG weet
niet goed waar ze nu aan toe is.
Strikt genomen was dit een conflict tussen de directeur en 18
chefs van de universiteit, maar
het gebrek aan vertrouwen in de
leiding leeft breder. Maar ook
Slingerland zal voelen dat hij niet
het volle vertrouwen heeft gekregen van de raad van bestuur voor
de komende maanden – hij is
aangeschoten wild. Daarom is iedereen er bij gebaat dat Slingerland snel ‘een nieuwe uitdaging’
vindt. Roelof Kleis, Albert Sikkema

FIGUREITOUT

Je oordeelt hard over jagers. Jacht heeft geen
nut, het gaat alleen maar om plezier. Hoezo?
‘Maatschappelijke belangen zijn de pijlers onder het jachtbeleid in ons land. Maar de waarheid is dat we niet weten wat het effect van jagen precies is. Vermindert jagen landbouwschade? Jagen verschuift het probleem van de
ene boer naar de andere. Zijn er door de jacht
minder aanrijdingen? Het is nooit goed onderzocht.’

Wie? Geert Groot Bruinderink, ecoloog
Wat? Sinds zijn pensionering in april gastmedewerker bij Alterra
Waarom? Kwam in de
Volkskrant ‘uit de kast’
als jager

Veel boze reacties gehad?
‘Nee, ik heb alleen nog maar positieve reacties
gehad. Ik weet dat het confronterend is en
hard. Maar ik zeg tegen iedereen: lees het verhaal goed en kijk wat je er aan hebt. Het is provocerend misschien, maar ik ben ook mild.
We hebben de jacht ook nodig. Het is een eerlijk verhaal en ik ben niet onnodig grievend.
Ik ga het debat met plezier aan.’ RK

Illustratie Studio Lakmoes
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WALLINGA BEWIJST
KRASWERK HOMO ERECTUS
• Wagenings lab ontfutselt
geheim aan Naturalis-schelp.
• Datering met luminescentie
bewijst zijn waarde.

De homo erectus kon krassen! De
door de oermens bekraste schelp
uit de collectie van Naturalis was
vorige week wereldnieuws. Een
mooi Nederlands archeologisch
succes. Minder aandacht was er
voor misschien wel het meest cruciale onderdeel van de studie: de
datering van de schelp. Hoe weten
wij dat die schelp minstens
430.000 jaar oud is? Dat is het werk
van Wageningse onderzoekers,
aangevoerd door hoogleraar Jakob
Wallinga.
Wallinga leidt het door hem op-

gezette Nederlands Centrum voor
Luminescentie in Atlas. Hij leeft al
jaren met het geheim van de homo
erectus. De zigzag-krassen op de
schelp werden zeven jaar geleden
al ontdekt door een Australische
onderzoeker. Het gaat om schelpen uit de Dubois-collectie, genoemd naar de Nederlanse paleontoloog Eugene Dubois, de ontdekker van de homo erectus.
Dubois groef de schelpen vanaf
1890 op in de bedding van de Javaanse rivier de Solo. Het is dezelfde plek waar hij ook de resten van
de homo-erectus vond. De Wageningse onderzoeker raakte vijf jaar
geleden bij het onderzoek betrokken. ‘Het was toen al duidelijk hoe
belangrijk die krassen konden zijn
en hoe cruciaal de datering zou
worden.’

LUMINISCENTIE
Luminescentie maakt gebruik van
een signaal dat in afgedekte zandkorrels wordt opgebouwd onder
invloed van natuurlijke radioactiviteit in de bodem. Wallinga kan dat
signaal vrijmaken, meten en er een
tijd aan koppelen. Dat wil zeggen:
de tijd die is verstreken sinds het
zand aan het daglicht werd onttrokken. Licht vernietigt het signaal. De schelpen liggen al ruim
honderd jaar in Naturalis. Toch is
luminescentie nog goed toepasbaar. Het dateringsteam gebruikte
daarvoor de brokken samengekoekt sediment binnenin de
schelp. Ze schraapten de buitenste
lagen weg, konden zo bij het materiaal met het intacte signaal en lazen het ‘zandgeheugen’ uit. Het resultaat is spectaculair. De krassen

moeten minstens 430.000 jaar oud
zijn. Met een andere techniek werd
de bovengrens bepaald op 540.000
jaar. De oudst bekende graveringen tot nu toe waren van de homo
sapiens in Afrika die dateren van
zo’n 100.000 jaar geleden.
Wallinga is trots dat hij heeft
meegewerkt aan zo’n doorbraak in
de archeologische wetenschap.
‘Dit is een doorbraak in hoe we tegen de ontwikkeling van de mens
aan kijken en wat voor stappen op
welk moment zijn gezet.’ Het onderzoek smaakt naar meer. ‘We
zouden dolgraag naar de plek van
de opgraving toe willen. Er ligt nog
veel meer. Het streven is om zoiets
in gang te zetten.’ RK

GEZOCHT: CHEMISCHE SPOREN VAN PALINGCONSUMPTIE
• Onderzoeker wil honderd
palingvissers voor onderzoek.
• Frequente palingeters geven
mogelijk informatie over
effect vervuiling.

Het effect van vervuild voedsel laat
zich om ethische redenen lastig
onderzoeken met behulp van
proefpersonen in een experiment.
Soms helpt de realiteit de wetenschap echter een handje. Onderzoekers van Humane voeding en
Milieutechnologie denken dat enthousiaste palingeters onwetend
hebben meegedaan aan een ‘natuurlijk’ experiment. Een klein
deel, zo’n tien procent, van de Nederlandse paling leeft namelijk in
sterk vervuilde rivierdelen en bevat
daarom veel dioxines en andere
hardnekkige vervuiling. Tot het
vangstverbod in 2011 (voor de vervuilde locaties) werd de vis gewoon
RESOURCE — 11 december 2014

gegeten, vooral natuurlijk door de
vissers zelf.
Onderzoeker Myrthe van den
Dungen is daarom op zoek naar
zo’n honderd palingvissers, tussen
de veertig en de zeventig jaar oud,
die de afgelopen decennia minimaal één keer per maand paling
aten. In het voorjaar zullen die een
kort onderzoek ondergaan, waarbij onder meer bloed wordt afgenomen. Van den Dungen bekijkt
dan of de stoffen die met de paling
het lichaam binnen zijn gekomen
daadwerkelijk in het bloed zijn beland. De stoffen die ze hierbij bekijkt zijn stoffen die bij gebruik in
het verleden voor veel vervuiling
hebben gezorgd, zoals PCB’s en dioxines.
Er is nog veel onbekend over de
uitwerking van deze groep stoffen.
Zo liet proefdieronderzoek zien
dat de effecten overdraagbaar kunnen zijn op het nageslacht. Wetenschappers denken dat deze stoffen

werken via de zogeheten epigenetica. De chemische verandering
vindt dan niet plaats in het erfelijk
materiaal zelf, maar in de wijze

van ‘inpakken’. Hierdoor worden
sommige genen meer of minder
actief. RR
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PERMAFROST SMELT SNELLER
NA VERSTORING TOENDRA
• Binnen vijf jaar zakt de bodem
vijftig centimeter.
• Onderzoek aanleiding voor motie
in Tweede Kamer.

De ondergrond van de toendra in Siberië
is permanent bevroren. In dit permafrost
zit veel koolstof opgeslagen, wat omgezet
wordt in het sterke broeikasgas methaan
als het ijs smelt. Door de omvang van het
permafrost wordt dit gezien als een tijdbom die kan bijdragen aan klimaatverandering. Nieuw onderzoek van onderzoekers van de leerstoelgroep Natuurbeheer
en plantenecologie, gepubliceerd in Nature Climate Change, laat zien dat de toendra kwetsbaarder is dan eerder werd gedacht.
Monique Heijmans en collega’s deden
een experiment in Jakoetië, in de toendra
van Oost-Siberië, een flink eind ten noorden van de poolcirkel. De gemiddelde
temperatuur is daar dertien graden onder
nul. In het onherbergzame landschap
verwijderden ze de lage struikjes en keken in de daarop volgende jaren naar het
effect. Door het ontbreken van schaduw
en warmte-isolatie van de struikjes warmde de bodem in de zomer op en smolt de
bovenste laag van het onderliggende ijs.

Binnen vijf jaar zakte de bodem daardoor ruim dertig centimeter. In de winter
bleef in de kuilen meer sneeuw liggen, in
de zomer juist meer water, waardoor er
meertjes ontstonden. Heijmans legt uit
dat de meertjes het proces versnellen: ‘De
sneeuw isoleert in de winter, waardoor
het permafrost minder afkoelt. In de zomer zorgt het donkere water ervoor dat
meer warmte van de zon wordt opgenomen, wat het proces versnelt.’
TWEEDE KAMER
Verstoring van de vegetatie van de toendra, zoals in West-Siberië en Alaska gebeurt door olie- en gaswinning, kan dus
een proces in gang zetten waardoor het
permafrost smelt. Heijmans: ‘Een dikke
ijslaag bij min dertien graden gemiddeld
lijkt een heel stabiel systeem. Maar er is
dus weinig voor nodig om een kettingreactie in gang te zetten waardoor het permafrost smelt. Onze aanbeveling is om
geen menselijke activiteiten in het poolgebied toe te laten.’
Het Wageningse onderzoek was aanleiding voor een motie in de Tweede Kamer tijdens het recente debat over klimaatbeleid. In de motie roepen de Partij
van de Dieren en de SP de regering op te
pleiten voor het vrijwaren van de Arctische regio van olie- en gaswinning. JT

VISIE <<

Ongewenst resultaat

Een paar biertjes per dag zijn niet slecht voor het
puberbrein, concludeerde een Utrechtse neuropsycholoog deze week in haar promotieonderzoek. Een
conclusie die veel stof deed opwaaien. ‘Ik heb sympathie met de onderzoeker’, zegt de Wageningse
neuropsycholoog Gerry Jager. ‘Ooit heb ik een soortgelijk onderzoek gedaan naar de invloed van xtc en
cannabis bij jongeren. Ook wij vonden toen geen
effecten bij matig gebruik. Maar dat is niet wat het
publiek wil horen. Mensen worden boos op je, omdat
ze vinden dat drank en drugs slecht zijn.’
Welke overeenkomsten zie je met dit onderzoek?
‘Wij concludeerden ook dat er niets aan de hand is met
jongeren die regelmatig blowen maar verder gezond
zijn en geen andere problemen hebben. Er zullen altijd
jongeren in zo’n onderzoek naar boven komen die problemen hebben met de concentratie en gedrag op
school, maar dan hoeft alcohol of drugs niet de oorzaak te zijn. Het kan ook zijn dat het alcoholgebruik
een gevolg is van een andere, diepere oorzaak.’
En comazuipen en binge drinking dan?
‘Als jongeren aangeven dat ze twintig glazen bier per
week drinken, dan zijn er twee extremen. Ze drinken elke dag drie glazen bier, wat niet of nauwelijks schadelijk is, of ze drinken de hele week niet en gieten op zaterdagavond twintig bier naar binnen. Dat is veel erger,
want dan wordt de alcohol toxisch. De nuances zijn belangrijk.’
Meestal komt toch uit onderzoek dat alcohol slecht is?
‘Er zou hier sprake kunnen zijn van een publicatie-bias: onderzoek waarbij geen verband wordt gevonden
krijg je moeilijk gepubliceerd. Ik hoop dat er nu vervolgonderzoek komt om de uitkomsten te checken,
longitudinaal onderzoek waarbij je het effect van alcohol bij jongeren meerdere jaren wordt gevolgd. Ik hoor
dat het Kennisinstituut Bier en TNO zo’n onderzoek
willen uitvoeren.’ AS

STELLING

‘The challenge is not so much to find the
beliefs that suit us, but to become aware
of the beliefs that control us.’
Bart Vermeulen, promoveerde op 8 december
in Wageningen
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EUROPA LAATSTE EEUW GROENER
• Landbouw veranderde sterk
door beleid en innovatie.
• Bosareaal flink gestegen in
de laatste honderd jaar.

Europa is de laatste honderd jaar
enorm verstedelijkt, maar óók
groener geworden. Sinds 1900 nam
het bosareaal met een derde toe;
landbouwgrond is er steeds minder
nodig. Met deze conclusies haalde
promovendus Richard Fuchs afgelopen week de wereldpers.
Toch zijn die resultaten - die
Fuchs met kaarten fraai visualiseert - slechts ‘bijvangst’ van zijn
onderzoek bij het Laboratorium
voor Geo-informatiekunde en remote sensing. Daar reconstrueert
hij veranderingen in landgebruik,
om de invloed ervan op klimaatverandering vast te stellen. ‘Na het gebruik van fossiele brandstoffen is
verandering in landgebruik wereldwijd de belangrijkste bron van
CO2-emissie. ’
KUNSTMEST
Die verschuivingen worden stelselmatig onderschat, betoogt hij in
een artikel dat eind september verscheen in het tijdschrift Global
Change Biology. Doorgaans dienen
officiële statistieken als basis voor
veranderingen in landgebruik.
Maar die zijn vaak verhullend, vindt

Fuchs. ‘Stel dat er vijfhonderd hectare bos wordt gekapt en vijfhonderd hectare geplant. Dan is het
nettoresultaat in de nationale statistiek nul, maar er is wel degelijk
iets veranderd.’
Om de werkelijkheid dichter te
benaderen, ging Fuchs bij andere
bronnen te rade. Van de laatste dertig jaar zijn er satellietbeelden beschikbaar; voor de periode daarvoor maakte hij gebruik van encyclopedieën, online-archieven en
landkaarten, bijvoorbeeld afkomstig van de CIA. Die was gedurende
de Koude Oorlog zeer geïnteresseerd in de landgesteldheid in het
Oostblok.
Conclusie: de helft van Europa
wordt nu anders gebruikt dan in
1900; dat is een dubbel zo groot oppervlak als tot nu toe werd aangenomen. Veel van die veranderingen zijn terug te voeren op maatschappelijke, politieke of technologische verschuivingen, merkte
Fuchs. Zo maakte de opkomst van
de kunstmest in Nederland het gebruik van de heide door schapen
overbodig. Herbebossing was een
goed alternatief. ‘Rond 1900 bestond maar 3 procent van Nederland uit bos; inmiddels is dat 12
procent.’
WASHINGTON POST
Op het Franse en Spaanse platteland gebruiken boeren hun goede

Bosareaal en verstedelijking in Europa 2010

gronden steeds intensiever, terwijl
ze minder productieve percelen laten verwilderen of bebossen. Iets
vergelijkbaars gebeurde in het
Oostblok na de val van het communisme: marginale gronden werden
opgegeven. Onder meer gebeurde
dat in de voormalige DDR, de regio
waar geo-informaticus Fuchs vandaan komt. Vijf jaar geleden volgde
hij hoogleraar Martin Herold vanuit de universiteit van Jena naar
Wageningen, om hier te promoveren. Vermoedelijk gebeurt dat in de
eerste helft van volgend jaar.
Momenteel heeft hij er echter

een bijbaan aan om de pers te
woord te staan. Om zijn onderzoek
onder de aandacht te brengen
stuurde Fuchs een mail naar een
klimaat-journalist van Der Spiegel.
Die hapte toe: er verscheen een interview op de site van het tijdschrift. ‘Daarna sprong The Washington Post er bovenop. Inmiddels ben ik een keer of zes geïnterviewd.’ RN
Bekijk de animatie van de ontwikkeling van landgebruik in Europa
(1900/2010) op resource-online.nl
trefwoorden: Europa en groener.

IMPACT VOEDSELGEBREK VERSCHILT VAN PERSOON TOT PERSOON
• Voedselsituatie verschilt
zelfs sterk binnen gezinnen
• Hulporganisaties kunnen straks
specifieker hulp verlenen

Door de familierelaties van mensen
te onderzoeken, kunnen wetenschappers nauwkeurig vaststellenwie schade ondervindt van gebrekkig voedsel. Dit stelde de nieuwe
hoogleraar Hilde Bras tijdens haar
inaugurele rede die ze 4 december
uitsprak. De sociologe volgt Anke
RESOURCE — 11 december 2014

Niehof op als hoogleraar Sociologie
van consumptie en huishoudens.
Hoewel wereldwijd voldoende
voedsel beschikbaar is, eten nog
steeds honderden miljoenen in
ontwikkelende landen te weinig of
te eenzijdig voedsel. Bras’ onderzoek laat zien dat voedselgebrek en
de impact hiervan van individu tot
individu verschillen. Familierelaties zijn hierbij bepalend. Zo hebben kwetsbare groepen, vrouwen of
kinderen uit grote gezinnen, meer
te lijden. Ook de timing van voedselonzekerheid is relevant. Gebrekkig

voedsel tijdens de eerste levensjaren zorgt een leven lang voor nadelige effecten.
Bras is vooral benieuwd hoe
voedselonzekerheid wordt doorgegeven van de ene generatie op de
volgende. Ze wijst hierbij op het onderzoek van masterstudent Kristel
van Anrooij waarin een verband
wordt gelegd tussen kindhuwelijken en armoede. Trouwen op jonge
leeftijd wordt vaak ingegeven door
armoede, maar heeft ook armoe en
gebrek tot gevolg. Het is lastig deze
spiraal te doorbreken, zegt Bras.

Uiteindelijk moeten hulporganisatie veel specifieker kunnen
mikken op kwetsbare groepen. ‘Je
krijgt een interventie die precies
ingrijpt waar de meeste schade
ontstaat door ondervoeding, zodat
je kunt voorkomen dat deze wordt
overgedragen naar de volgende generatie.’
Bras is één van de vier Wageningse leden van de Jonge Akademie, een groep voor jeugdig wetenschappelijk talent binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW). RR
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Niemand houdt van verspilling maar ieder verstaat
hier wat anders onder. Is niet-recyclen verspillend?
Verkwist de universiteit geld op gratis online onderwijs? En verbruit de academie haar reputatie door
innige banden met de BV Nederland? Kom meediscussiëren!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
WEGWERPARGUMENTEN

COMPUTER SAYS NO

IN GOEDE BANEN

Afval scheiden? Onze blogger Jan-Willem kan
zich er niet toe zetten. Wanneer zelfs Wageningse studenten dit lastig vinden, mag je
volgens hem pessimistisch zijn over de houding van de gemiddelde Nederlander.

Wageningen Universiteit komt in januari
met de eerste gratis online cursussen. Rond
die tijd mogen enthousiaste docenten zich
ook melden met nieuwe ideeën.

Hoogleraren moeten transparant zijn over hun
nevenfuncties. Onderzoek van De Groene Amsterdammer laat zien dat een derde van die functies
niet wordt vermeld.

Deze nieuwe stap van de universiteit wordt niet
door iedereen positief onthaald. ‘Ik zie toch liever dat de uni zijn geld gebruikt voor regulier
onderwijs aan studenten die hiervoor betalen’,
schrijft JR. Een andere lezer heeft het verhaal in
de papieren Resource gelezen. Hierin vertellen
de pioniers van het Wageningse online-onderwijs over de trial and error waarmee hun nieuwe vakken tot stand kwamen. Het verbaast
haar. ‘Er is wereldwijd al zoveel kennis en ervaring met online onderwijs. Misschien moeten
ze eens bij de open universiteit gaan kijken?’
Niet iedereen is negatief over de digivakken.
Sietse vindt het juist een goed initiatief. ‘Ik
denk dat dit een essentiële manier is waarop
Wageningen zich mondiaal kan profileren.’
Allerlei ideeën borrelen in hem op. ‘[Een] vergoeding voor certificering vragen na afronden
van de cursus, actief opleidingen promoten
onder cursisten of de prestaties van cursisten
gebruiken om recruitment te informeren.’ Lezen
jullie mee op de afdeling digitaal onderwijs?

Op onze site schrijft Fre Pepping dat De Groene
naar zijn smaak net iets te tendentieuze opmerkingen maakt. ‘Waarom wordt er gemeld dat
een hoogleraar gezet is of dat Rob Hamer een
smal gezicht en een spitse neus heeft?’ Hij
vindt het wel ergerlijk dat uit het artikel blijkt
dat Wageningen Universiteit ‘pas na herhaaldelijk aandringen [..] een lijst stuurt.’ Volgens
Pepping moet je bij zo’n bekende regeling je
zaakjes op orde hebben en tijdig delen. Patrick
Jansen is veel positiever over het onderzoek.
‘Nog een GROOT geluk voor Wageningen dat het
blad zich niet gemakshalve heeft beperkt tot
Wageningen Universiteit, gezien de eerdere
berichten over banden met Campina en Bayer.’
Jansen is blij dat nu duidelijk is hoe wijdverbreid de samenwerking tussen bedrijfsleven en
academie is. Hij hoopt op een spoedige analyse
van de Wageningse situatie. Tot die tijd kan er
in ieder geval gegrasduind worden in de online
database.

Enkele reageerders vinden het een hooghartige
uitspraak. ‘Ik denk dat er veel mensen zijn die
het wel doen’, schrijft Theo. ‘Of in ieder geval
iets meer moeite ervoor willen doen.’ De discussie neemt daarna een interessante wending.
Marlies zegt dat ze recycling als een christelijke daad ziet; ‘een vorm van naastenliefde en
zorg voor de schepping’. Door zuinig te zijn op
de aarde steunen we diegenen die na ons
komen. ‘Voor mij als atheïst is het nog veel
belangrijker om goed met de aarde om te
gaan’, reageert P geprikkeld. Het introduceren
van geloof vindt hij niets toevoegen aan deze
discussie. Hoewel hij het belang van recycling
wel inziet, is hij het overigens niet oneens met
Jan-Willem. P vindt het onzin dat burgers het
afval moeten scheiden en dit niet kunnen overlaten aan bedrijven.
‘Bij het afvalbedrijf
wordt het op
lopende banden
gestort en uitgesorteerd door
medewerkers.
Dit is veel
efficiënter
en
creëert
banen.’

AANVULLING/CORRECTIE
In het bericht ‘Nieuw Wagenings’ lid (Resource 8, pg.5) stond dat vóór de benoeming van Marleen
Kamperman Wageningen Universiteit twee leden had bij de Jonge Akademie. Het gaat echter om drie
leden. De naam van Ewout Frankema, hoogleraar Agrarische en milieugeschiedenis, was niet vermeld.
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Kras op de
werkvloer
De pensioengerechtigde leeftijd. De meeste mensen kijken er
naar uit. Totale vrijheid. Niets meer hoeven. Volop tijd voor al die
dingen waar je nooit aan toe kwam. Maar wat als je werk je passie
is? Als je eigenlijk helemaal nog niet wilt stoppen. Dan ga je door.
Al of niet tegen betaling.
tekst: Roelof Kleis en Rob Ramaker / foto’s: Sven Menschel

H

ier en daar kom je ze tegen in de gebouwen
van Wageningen UR. De oudere medewerker. Markante kop, duidelijk de 65 gepasseerd. Mensen als ecoloog Pieter Slim die op
zijn 68-ste nog volop en betaald meedraait
bij Alterra. Of diehards als viroloog Dick
Peters, 82 inmiddels en nooit opgehouden met werken.
Goed, dit jaar werkte-ie noodgedwongen thuis, omdat
zijn knie het begaf. Maar zolang hij gezond is, denkt hij
niet aan stoppen. Op deze pagina’s vertellen vier doorwerkers over hun drijfveren.
Van die vier behoort Pieter Slim tot de kleine groep
van betaalde doorwerkers. Wageningen UR gaat volgens
hoofd HRM Tineke Tromp ‘uiterst terughoudend’ om
met verzoeken om te mogen doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd. Het bevorderen van doorstroming is een belangrijke reden voor die terughoudendheid. ‘Zeker gezien de lange dienstverbanden van de
meeste medewerkers is het beleid erop gericht de doorstroom te bevorderen en vrijkomende ruimte te benutten voor zittend personeel en nieuwe medewerkers van
buiten.’
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ZELDZAAM
Doorwerken kan wel, maar dan alleen als de organisatie
er een duidelijk belang bij heeft. Tromp: ‘Daarbij valt te
denken aan bijvoorbeeld het afmaken van een specifieke
klus of het overdragen van een specifieke deskundigheid
of een netwerk.’ De doorwerker komt niet op de loonlijst
van Wageningen UR, maar wordt ingehuurd via P-flex, de
payroll-tak van uitzendbureau Randstad. ‘Er is op die
manier duidelijk sprake van een nieuwe situatie’, licht
Tromp toe. De doorwerker krijgt bovendien een duidelijk
omschreven takenpakket, want ‘het moet duidelijk zijn
dat het niet om een ongewijzigde voortzetting gaat van de
oude functie.’
Betaalde doorwerkers zijn er derhalve niet zo heel veel.
Een rondgang langs de Science Groepen levert ongeveer
tien betaalde 65-plussers op. Niet alle groepen hebben de
cijfers paraat. Iets groter is de groep van de gastmedewerkers, de onbetaalde doorwerkers. De vrijwilligers die soms
nog tot op hoge leeftijd een of meerdere dagen in de week
aan het werk zijn. Daarvan lopen er naar schatting zo’n
honderd rond.
Doorwerkers zijn nu dus nog een tamelijk zeldzame
soort. Maar dat gaat mogelijk veranderen. Het Rijk wil het
makkelijker maken dat ouderen na hun pensionering blijven doorwerken. Een wetsvoorstel daarover is onlangs bij
de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regels zullen op
zijn vroegst pas in 2016 ingaan.

achtergrond << 13

‘Ik kan nog wel een poosje mee’
Dick Peters

Onderzoek doen, zegt Dick Peters (82) is ‘ontstellend
boeiend’. En wanneer je zulk leuk werk hebt, waarom zou
je dan stoppen? Dus toen de Universitair Hoofddocent
virologie 65 werd, bleef hij werken. Onbetaald, hij heeft
immers al een royaal pensioen. ‘Afscheid nemen heb ik
nooit gedaan. Dan gaan mensen maar vragen wat je hier
nog doet.’
Met doorwerken bedoelt Peters ook echt doorwerken en
niet hobbyen in het lab. ‘Wanneer je doorgaat moet je dat
fulltime doen.’ Hij gaat wel eens wat eerder naar huis
maar neemt geen dagen vrij. Zodra je dat doet, begin je
afscheid te nemen.
Peters is dan ook nog steeds terug te zien in de wetenschappelijke literatuur. In 2012 publiceerde hij nog een
artikel over de verspreiding van een plantenvirus door
vogels. Daarvoor toonde hij regelmatig virussen aan, vaak
in monsters uit het buitenland: Griekenland, Mali en Sri
Lanka. Na zijn pensionering begeleidde hij zelfs nog
enkele promovendi.

Obstakels is hij eigenlijk nooit tegengekomen. Zijn
groepsleider vond het prima dat hij doorwerkte en hoewel het onderzoek van de vakgroep een heel andere kant
op ging, gebruikten collega’s hem graag als vraagbaak.
Slechts hier en daar was er wat kinnesinne of werden er
grapjes gemaakt over een pensioneringsdineetje dat men
tegoed had.
Sinds afgelopen januari werkt Peters noodgedwongen
thuis. Hij had te veel last van zijn knie en is hier inmiddels aan geopereerd. Volgens de fysiotherapeut wachten
hem nog zeker vier of vijf maanden revalidatie. Hij ‘hunkert’ er naar weer een pipet op te pakken. Voorlopig is hij
begonnen met het maken van een virusdatabase. Thuis
logt hij in bij de bibliotheek en voor niet-gedigitaliseerde
literatuur brengt zijn vrouw hem naar de campus. Zijn
huidige ambitie is dit project af te maken, daarna heeft
hij nog geen vastomlijnde plannen. ‘Maar mijn gezondheid is nog zo goed. Ik kan nog wel een poosje mee.’
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‘Ik publiceer misschien nog wel
meer dan voor mijn pensionering’
Vorige week was Frans Breteler (82), voormalig universitair hoofddocent bij plantentaxonomie, nog even in
Forum. Met een andere gepensioneerde collega heeft hij
recentelijk een nieuw plantengeslacht ontdekt, waarover
hij binnenkort zal publiceren. Hij was uitgenodigd om het
verhaal van de ontdekking aan studenten te vertellen. ‘De
nieuwe generatie is vooral op moleculair niveau bezig, ze
vonden het erg interessant om te horen hoe een klassieke
botanicus te werk gaat’, constateert hij tevreden.
Botanicus Breteler is gespecialiseerd in Afrikaanse planten, vooral uit Gabon. Momenteel rondt hij enkele publicaties af om in 2015 te beginnen aan een nieuw boekdeel
van de flora van Gabon. ‘Sinds mijn pensionering publiceer ik misschien nog wel meer dan ervoor. Ik heb
immers geen bestuurlijk werk of onderwijs meer’, zegt
Breteler. ‘Ik publiceer nu zo’n vier artikelen per jaar en
ben al weer twintig keer naar Afrika gereisd.’
Toen hij in 1997 afscheid nam, bleef Breteler altijd volle
dagen werken in het Wageningse herbarium vadense.
‘Botanie is een boeiend vak’, zegt Breteler over zijn drijfveer. ‘Het is speurwerk waar je niet veel voor nodig hebt.
Het instituut krijgt de planten toch binnen, verder
gebruik je alleen een binoculair.’
Pas afgelopen januari moest hij zijn werk tegen zijn zin
beëindigen omdat de collectie met gedroogde planten
definitief naar Naturalis in Leiden ging. Sindsdien komt
hij niet meer regelmatig op de campus. Wel gaat hij nog,
bij tijd en wijle, naar de plantencollecties in Leiden of
Brussel, waar hij respectievelijk ‘correspondent’ en ‘gastmedewerker’ is. Op zulke dagen carpoolt hij graag met
andere emeriti, want in de botanische wereld is doorwerken na je 65ste heel normaal. Breteler schat dat wel 20
procent van de botanische papers door gepensioneerde
medewerkers wordt geschreven. Zij hebben een enorme
ervaring en veel tijd en passie voor het vak. ‘Mijn leeftijd
gaat natuurlijk een rol spelen maar zolang ik gezond blijf,
heb ik geen reden om te stoppen.’

Frans Breteler

‘Als het moet, loop ik
ze er nog allemaal uit’

Pieter Slim
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Ecoloog Pieter Slim (68) fietst nog dagelijks van Bennekom naar zijn werk bij Alterra. Met alle plezier. Hij moest
er eerlijk gezegd drie jaar terug toen hij 65 werd niet aan
denken om te stoppen. Zeker om blad te gaan harken,
zoals de andere pensionado’s in zijn straat. Nee, hem niet
gezien. ‘Ik vond het raar om zo plotseling en abrupt te
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stoppen met werken. Er viel nog zoveel te doen, het werk
was interessant en er waren nog allerlei mogelijkheden.
Bij Alterra heb je nog steeds een ongekende vrijheid om
interessante dingen te doen. Mits je je eigen broek op
kunt houden.’ Al twee jaar voor zijn officiële pensionering besprak hij daarom de mogelijkheden om door te
werken met een afdelingshoofd. Er bleek wel iets mogelijk bij een andere afdeling van Alterra, op payroll basis
en dus niet meer in dienst van Wageningen UR. Daar is-ie
op zich heel tevreden over. ‘Maar het blijft natuurlijk een
beetje raar. Ik doe hetzelfde werk als voorheen, ben projectleider, doe acquisitie, haal contracten binnen en heb
contacten met allerlei bedrijven, maar ik sta niet op de
loonlijst van Alterra. Ik heb geen functioneringsgesprek,
kan niet in de ondernemingsraad en mag de medewerkersmonitor niet invullen.’ Het jaarcontract werd sindsdien telkens verlengd. Dat legt Alterra geen windeieren.
‘Mijn productie is niet afgenomen. Integendeel, ik denk
dat ik niet onsuccesvol ben. Mijn opvolger krijgt nog tot
2018 werk mee.’ Opvolger ja, want eind dit jaar zet Slim
er toch een kleine punt achter. Dat wil zeggen: hij wordt
gastmedewerker. ‘Fysiek ben ik nog niet versleten hoor.
Ik kan nog steeds het veld in. Als het moet, loop ik ze er
nog allemaal uit, maar je moet er een keer mee ophouden.’ Geleidelijk tenminste. Nog steeds zal hij komend
jaar naar de campus fietsen. Maar niet meer betaald. ‘En
nieuwe dingen ga ik niet meer aanpakken. Maar er liggen
nog zeker vier artikelen die afgerond moeten worden.’

‘Er blijven zoveel gegevens
achter in aantekenboekjes’
De boekenkast in zijn huis in Amerongen staat vol met
werken over psychologie, filosofie, antropologie en
geschiedenis. Maar Bram Mabelis (75), voormalig ecoloog bij Alterra, komt er maar niet aan toe om ze te lezen.
Het werk gaat voor. Hij schrijft uiteindelijk toch liever
artikelen voor al dan niet wetenschappelijke bladen.
Noem het plichtsbesef of verantwoordelijkheidsgevoel.
Tien jaar na zijn pensionering reist Mabelis nog elke
maandag af naar Alterra. Er liggen ook nog zoveel gegevens. Ooit verzamelde data die verloren gaan als hij ze
niet verwerkt. Oude gegevens dus, maar o zo waardevol.
‘Er blijven bij wetenschappers heel veel gegevens achter
in aantekenboekjes. Die gaan verloren als mensen overlijden. Zonde is dat.’
‘Maar ik doe het ook met plezier hoor’, voegt hij er meteen aan toe. En het werk doét er ook toe. Onlangs kreeg
Mabelis bericht uit Warschau dat er een locoburgemeester wordt aangesteld die zich specifiek gaat bezig houden
met groen in de stad. Hij ziet het als het resultaat van
zijn kritische Poolse artikelen, colleges en talrijke
gesprekken met ambtenaren over de groene structuur van

Bram Mabelis

Warschau. Naast plichtsbesef is die maatschappelijke
impact een belangrijke drijfveer om door te gaan. Hij
denkt voorlopig nog niet aan stoppen. Er zijn nog veel
gegevens die gepubliceerd moeten worden. Ook al kreeg
hij net een mailtje van Alterra dat per 1 januari zijn wuraccount wordt opgezegd. Een automatisch bericht, bleek
bij navraag. Hij hoeft zich geen zorgen te maken. Ze willen nog niet van hem af. Het mailtje is wellicht tekenend
voor de manier waarop Alterra met gastmedewerkers
omspringt. ‘Je zou toch verwachten dat een afdelingshoofd eens per jaar informeert waar je mee bezig bent,
wat je hebt gedaan en wat je toekomstplannen zijn. Op
grond daarvan kan dan worden beslist een account al of
niet te stoppen. Maar het gebeurt niet. Ze vinden het best
wat ik doe, als het maar geen geld kost. In ieder geval
niet meer dan de kosten van een account.’
11 december 2014 — RESOURCE
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2014 MET

NIEUWSQUIZ

EEN KNIPOOG

Omstreden bloot, incidenten met studenten, de komst van Louise Fresco.
Elk jaar heeft zo zijn hoogte- en dieptepunten. De Resource Nieuwsquiz laat
in twintig vragen het afgelopen jaar de revue passeren. De goede antwoorden zijn op deze pagina te vinden. Maar wel eerst zelf proberen! Wie vond
het alweer zo moeilijk om groen te zijn?
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	Aalt Dijkhuizen, hij keerde terug in een
ceremoniële leerstoel
	Co Verdaas, hij bleef bonnetjes declareren bij
Wageningen UR
	Cees van Dijk, bleef ook na zijn pensionering
voorzitter van de WUR-Council
	Kees Slingerland, bleef zitten ondanks een
vertrouwensbreuk met zijn hoogleraren
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HET SSRW-DISPUUT-IN-OPRICHTING ISIS SPANDE
350 BH’S OVER DE UTRECHTSE GRACHT. WAAROM?

DE IT-AFDELING KREEG
TOT TWEEMAAL TOE DE
BIBBERS. WAARVAN?

	Ter promotie van de nieuwe singel van Nick en Simon: Leve de
vrouw
	Bij wijze van protest tegen de gelijknamige terreurgroep in
Syrië en Irak
	Om met een ludieke actie in de krant te komen
	Om de aandacht te vestigen op de actie Spieren voor Spieren

DE ’15 MINUTES OF FAME’ VAN
JERKE DE VRIES. WAARMEE?

	Hij dankte God in het dankwoord van
zijn proefschrift
	Hij dankte Allah in het dankwoord
van zijn proefschrift
	Hij weigerde God te danken in zijn
proefschrift
	Hij scheurde het dankwoord uit een
deel van zijn proefschriften
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‘IT’S NOT EASY BEING GREEN’, ...

	aldus Louise Fresco tijdens de opening
van het academisch jaar
	betoogde The Green Man tijdens de
Sustainabul Roadshow
	verzuchtte Tijs Breukink na kritiek
vanuit Noordwest op het Rondje Campus
	zong Marjolein Helder (Plant-e) tijdens
haar TEDx-talk

8
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	Huub Savelkoul werd wéér geen Teacher of
the Year
	Wageningse studenten knutselden voor
iGem-competitie een bacterie in elkaar
	Anna Jochemsen slalomde naar zilver op de
Paralympics in Sotsji
	Student Demian Overduijn werd in Engeland
net geen Mister World
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	Ajax
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	Cambuur
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IN WAGENINGEN STONDEN VEEL STUDENTEN OP DE KIESLIJST. HOEVEEL HAALDEN
ER UITEINDELIJK HET PLUCHE?

	De vrouwen op de foto’s waren te schaars gekleed
	De vrouwen op de foto’s leidden wetenschappers teveel af
	De foto’s waren te rolbevestigend
	De mannen op de foto’s bleken voyeurs
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	De kleur past niet bij het
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	Het onverstaanbare Engels van Chinezen
	De kleur van onze Pieten
	Het te grote aantal Chinese studenten op
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mt een ‘sentimental journey’
naar zijn oude studentenhuis
	Eerstejaars Niels voelt zich tijde
ns de AID al op zijn plek in
Wageningen
	Louise Fresco keert terug naar haar
Alma Mater
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Ranking
the rankings
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In een academische wereld die steeds competitiever wordt,
willen we graag weten wat ‘de beste’ universiteit is. Verschillende
rankings bedienen ons op onze wenken, waaronder Times Higher
Education, Sjanghai, QS en Leiden. De kritiek op die lijsten
is echter niet mals, ook omdat universiteiten graag selectief
shoppen in de resultaten. Toch kunnen we niet om ze heen,
meent informatiespecialist Wouter Gerritsma.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Henk van Ruitenbeek

C

ritici zullen zuchtend gereageerd hebben op
het nieuws vorige maand dat het Amerikaanse tijdschrift US News met een nieuwe
ranking komt van universiteiten wereldwijd.
Wéér eentje. De kritiek op deze hitlijsten van
de universiteiten is niet mals, zij het inmiddels een tikkeltje voorspelbaar. Rankings zouden appels

met peren vergelijken, want elk land heeft een eigen
hoger onderwijssysteem. Daarnaast bevoordelen ze
Engelstalige landen, want alle belangrijke internationale
wetenschappelijke tijdschriften zijn Engelstalig. Rijke
(Amerikaanse) universiteiten profiteren daarnaast van de
mogelijkheid om een hoge notering op de lijst te ‘kopen’
door gelauwerde wetenschappers en Nobelprijswinnaars
aan te trekken. De kritiek komt niet zelden van universiteiten die naar hun zin te laag in de ranglijst staan. Maar
die vervolgens niet schromen om de vlag uit de steken
wanneer ze het bij een volgende ranking plots veel beter
doen.
REPUTATIE
Toch kan niemand echt om de rankings heen, want de
lijsten betekenen business. Voor de uitgevers, maar ook
voor universiteiten, aangezien studenten steeds vaker de
lijstjes raadplegen voordat ze hun studiekeuze bepalen.
‘Vooral in Azië zijn de universiteiten en studenten zeer
competitief’, zegt Wouter Gerritsma van Wageningen UR.
‘De Chinezen die hier studeren, hebben allemaal gekeken waar Wageningen UR staat op de ranglijst. En Aziatische universiteiten bepalen aan de hand van de ranglijsten met wie ze willen samenwerken.’
Steeds meer universiteiten doen daarom hun best om
goed voor de dag te komen in de universitaire hitlijsten.
Zo heeft het bestuur van de Universiteit Maastricht, een
verklaard criticus van de rankings, deze maand een ambtelijk team ingesteld om de positie op de ranglijsten te
verbeteren. ‘Ze bepalen in toenemende mate de reputatie
en zichtbaarheid van de universiteit en bovendien baseren mensen er hun studiekeuze op’, verklaart de kersverse chef Internationale Rankings tegen het Maastrichtse universiteitsblad Observant. Maastricht heeft al
maatregelen genomen om de citatiescores op te poetsen.
Gerritsma, die voor Wageningen UR de bibliometrische gegevens aanlevert aan de ranking-makers, staat
ook ambivalent tegenover de hitlijsten. De ene is volgens
hem beter dan de andere. Zo vindt hij de ranking van
Times Higher Education beter dan de Shanghai Ranking,
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RANKING VAN
HET ONDERWIJS
Universiteiten worden niet alleen beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op hun onderwijs. Wie wil
weten welke opleidingen het beste scoren kan daarvoor
terecht bij drie platforms: Studiekeuze123, Keuzegids Universiteiten en Elsevier. Het bijzondere is dat ze alledrie
gebaseerd zijn op dezelfde gegevens. Hoe zit dat precies?
Wie in de wereld van de wetenschappelijke rankinglijsten duikt, raakt al gauw
verstrikt in een netwerk van aanbieders en methoden. Daarmee vergeleken
zijn onderwijsrankings veel overzichtelijker. Aan de top van de piramide staat
stichting Studiekeuze123 dat in
opdracht van het ministerie van onderwijs het hoger-onderwijslandschap in
kaart brengt. De stichting houdt een
omvangrijke database in stand met
daarin cijfers van onder meer de VSNU
en accreditatieinstelling NVAO. Daarnaast laat ze jaarlijks alle 70.000 studenten uit het hoger onderwijs enquêteren (Nationale Studenten Enquete of
NSE) om hun oordeel over opleiding en
instelling te weten te komen.
STUDIEKEUZE123.NL
Al die gegevens belanden vervolgens
op de website Studiekeuze123.nl, de
bijbel voor schoolverlaters. Je vindt er
veel, heel veel gegevens. Over de opleiding, de instelling en het oordeel van
studenten over elk denkbaar detail van
de studie. Maar wat je er niet standaard op vindt, is welke opleiding of
instelling het beste scoort. Het ministerie wil openheid over de kwaliteit,
maar geen ranglijst met winnaars en
verliezers.
KEUZEGIDS
De gebruikers willen zo’n oordeel
natuurlijk wél. Daarom staan de Keuzegids Universiteiten en Elsevier klaar
om hen op hun wenken te bedienen.
De Keuzegids wordt uitgegeven door
het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) uit Leiden. De gids maakt
gebruik van dezelfde gegevens als Studiekeuze123, maar nu zo gerangschikt
en gepresenteerd dat opleidingen en
instellingen gemakkelijk met elkaar
vergeleken kunnen worden. Een ranking dus.
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ELSEVIER
De tweede die gebruik maakt van de
gegevensbestanden van Studiekeuze123 is Elsevier. Het weekblad
heeft daarvoor sinds dit jaar een permanente website: bestestudies.elsevier.nl. Ook Elsevier vergelijkt opleidingen en instellingen, maar maakt
daarbij een editor’s choice van onderdelen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Sport- en kantinefaciliteiten blijven bijvoorbeeld
buiten beeld. Verder rangschikt Elsevier de opleidingen niet, maar signaleert welke in positieve of negatieve
zin sterk afwijken van het gemiddelde.
Dat zou een realistischer beeld geven
van een opleidingenveld waarbij de
verschillen vaak uiterst miniem zijn.
WAGENINGEN
Maar welk systeem je ook gebruikt: in
elke vergelijking komt Wageningen
steevast bovendrijven als grootgrutter
van de uitstekend gewaardeerde academische opleidingen. Dat heeft volgens Anja van den Broek van onderzoeksbureau ResearchNed te maken
met de kleinschaligheid van het onderwijs en het gespecialiseerde karakter
van de opleidingen. ‘Bovendien is het
een bruisende universiteit die tegenwoordig ook veel hippe studies biedt.
Voorlopig blijft Wageningen naar verwachting nog wel een poosje de beste.’
Rob Goossens

Met dank aan
ResearchNed,
het onderzoeksbureau dat dataverwerking verricht voor zowel
Studiekeuze123
als Elsevier.

omdat de Times ranglijst ook rekening houdt met het
onderwijs, internationale samenwerking en contractinkomsten. Wageningen UR staat daarom veel hoger in de
Times ranglijst dan in de Shanghai ranking.
Sjanghai vertrouwt ook meer dan Times op een reputatiemeting, een cijfer dat alleen langs glibberige weg verkregen kan worden. Reputatie wordt namelijk gemeten
via het subjectieve middel van de enquête. Harvard is de
beste universiteit ter wereld ‘by reputation’. Daarom staat
Harvard altijd bovenaan de rankings waarin reputatie
een belangrijk criterium is. ‘Je meet dan niet de kwaliteit,
maar in feite de vorige ranking, want mensen laten zich
bij hun oordeel beïnvloeden door de eerdere rankings’,
zegt Paul Wouters.

‘Je meet dan niet de
kwaliteit, maar in
feite de vorige
ranking, want
mensen laten zich
bij hun oordeel
beïnvloeden door de
eerdere rankings’
PAUL WOUTERS

Paul Wouters is directeur van het Centrum voor
Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) in Leiden,
waar hij zich bezig houdt met het meten en analyseren
van de wetenschappelijke productie en kwaliteit. Hij is
bovendien maker van de enige Nederlandse ranglijst in
het rijtje: de Leiden Ranking. Een kenner dus, die weet
hoe de ranglijsten tot stand komen. Hoewel? ‘Een van de
problemen is het gebrek aan transparantie. Je komt er
niet echt achter hoe de belangrijkste rankings tot stand
komen. Ik kan de data waarop anderen hun rankings
baseren, niet onderzoeken.’
WC-EEND
Volgens Wouters meten de meest invloedrijke rankings
– die van Times Higher Education, Shanghai en QS – niet
de kwaliteit van de universiteiten, maar het aantal publicaties van een instelling. Daardoor komen vooral grote
en rijke universiteiten bovendrijven, zegt Wouters. Ook
waarderen ze papers in Nature en Science hoger dan in
andere tijdschriften, weet hij, ‘maar in lang niet alle sectoren zijn dat de belangrijkste tijdschriften. Zo bevoordeel je bèta-onderzoek.’
Daarnaast leunen de invloedrijke rankings op infor-
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DE BELANGRIJKSTE
RANKINGS VOLGENS
WOUTER GERRITSMA

matie die de universiteiten zelf aanleveren en waarop
geen kwaliteitscheck plaatsvindt. Daardoor kunnen de
universiteiten gegevens zo presenteren dat ze beter voor
de dag komen. Voorbeeld: je kunt promovendi aanmerken als personeel (aio’s), maar ook als studenten (PhD
students). Toen de Nederlandse universiteiten, in navolging van het buitenland, de promovendi als studenten
gingen opvoeren, stegen ze allemaal in de rankings.
De meest invloedrijke rankings zijn dan ook niet de
beste rankings, concludeert Wouters. Zelf prefereert hij
ranglijsten die slechts één of twee kwaliteitsindicatoren
beoordelen, en die niet afhankelijk zijn van enquêtes of
gegevens van universiteiten. Dan springt één ranking
eruit, vindt Wouters, en dat is de Leiden Ranking. Omdat
Wouters ‘toevallig’ zelf de maker is van de Leiden Ranking, beseft hij dat zijn uitspraak een hoog wc-eendgehalte heeft – ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’.
Wouters: ‘Maar “wij van Leiden Ranking” claimen geen
uitspraak wie de beste universiteit is, wij maken aan de
hand van de Web of Science database een portret van een
onderzoeksgroep: hoeveel deze publiceert en hoe vaak ze
wordt geciteerd in vergelijking met anderen in dat vakgebied. Daartoe beperken we ons.’

1
2
3
4

LIFE SCIENCE
Maar op welke plaats hoort Wageningen UR nu thuis in
de internationale rankings? Omdat Wageningen UR
gespecialiseerd is in landbouw, voeding en milieu, moet
je kijken naar de ranglijsten op deze deelterreinen, vindt
Gerritsma. Zo schommelt Wageningen rond plek twintig
op de ranglijst van Times Higher over life sciences universiteiten, en staat ze bij ranglijsten van landbouwuniversiteiten steevast in de mondiale top-3. Gerritsma:‘We
publiceren heel veel artikelen op het gebied van plant &
animal sciences en environmental sciences, qua omvang
staan we op de zesde plaats in de wereld. Dan is het
logisch dat we hoog eindigen in zo’n deellijst. Ik kijk
vooral hoe goed we het doen ten opzichte van andere
sterke landbouw- en life science faculteiten.’ De algemene noteringen op de grote mondiale lijsten zeggen
dus weinig, vindt Gerritsma. De Aziaat die milieuwetenschappen wil studeren in Europa, moet weten dat Wageningen in de top-10 van milieuwetenschappen ter wereld
staat.

5

Times Higher Education (THE),
Engelse ranking, invloedrijk en
compleet.

Shanghai Ranking, ook wel de
Academic Ranking of World
Universities (ARWU), de
belangrijkste Aziatische
ranking.

QS World Universities Ranking,
Brits, gemaakt door de
vroegere maker van THE.

The Leiden Ranking, gemaakt
door het Centrum voor
Wetenschap en Technologie
Studies (CWTS) in Leiden.
‘Onderzoeksranking die alleen
publicaties en citaties telt.’

US News & World Report. Nieuw
dit jaar. Eerste Amerikaanse
ranking die ook de nietAmerikaanse universiteiten
beoordeelt.

OP KOMST

A

THE

Shanghai

QS

WUR in algemene lijst

75

100-150

151

Life Sciences*

18

33

-

Landbouwwetenschap

-

-

2

Milieuwetenschap

-

-

8

B

Multirank. Uitgever Elsevier en
onderzoekers, waaronder het CWTS,
werken in een Europees project aan een
nieuwe ranking, multirank.eu, die
universiteiten wil vergelijken op het
gebied van onderwijs en onderzoek.

De OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) werkt
aan een ranking.

* Life Sciences is een arbitrair begrip. Omvat biologisch en medisch onderzoek, maar we
weten niet precies welke onderzoekdisciplines de rankings hier vergelijken.
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PHD-ERS SLECHT
VOORBEREID OP
ARBEIDSMARKT?
Slechts één op de drie promovendi blijft in de wetenschap. Maar het promotie
traject is daar nog niet op aangepast. In de opleiding en begeleiding is nog
onvoldoende aandacht voor carrières buiten de wetenschap. Dat stelt het Rathenau
Instituut in het recente rapport Promoveren in Nederland. Is die aandacht er in
Wageningen wel? Wat is het plan B van promovendi?
tekst: Yvonne de Hilster / illustratie: Mr-Vector7

Marjanneke Vijge

Promovendus bij Milieubeleid
‘Eenzijdig zou ik het promotietraject
niet willen noemen, de onderzoeksschool heeft genoeg cursussen voor
niet-academische vaardigheden. Het
is vooral belangrijk je te leren profileren, laten zien dat je zelfstandig
een project kunt managen bijvoorbeeld, want volgens mij
wordt een PhD niet overal gezien als werkervaring. Uiteindelijk moet je zelf je PhD vormgeven. Dat betekent: nadenken over wat je later wilt doen en je daarin ontwikkelen al
tijdens je promotie. Ik denk dat ik na al die jaren op de
universiteit wel toe ben aan een nieuwe ervaring buiten de
academische wereld, ook omdat ik soms twijfel aan de
maatschappelijke relevantie van wetenschappelijke publicaties. Daarom heb ik tijdens mijn PhD samengewerkt
met verschillende organisaties, ook in het buitenland, om
te kijken of dat wat voor me was.’

Johan van Arendonk

Dean van Wageningen University
‘Het rapport impliceert dat er alleen
aan universiteiten onderzoek wordt
gedaan, maar dat is al lang achterhaald. Onze cijfers laten zien dat onderzoek doen voor 85 procent van
onze gepromoveerden een belangrijk onderdeel van hun werk is, terwijl ‘maar’ 42 procent
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bij een universiteit werkt. De meeste van onze alumni zeggen dat hun PhD-studie hen goed voorbereidt op hun latere baan. Dat komt, denk ik, vooral doordat de onderzoeksscholen goed inspelen op de behoefte van de promovendi.
Met opleidingsplannen en een sterke nadruk op T-shaped
skills, die breder zijn dan alleen het onderzoeksvak. Sommige promovendi kiezen er zelfs bewust voor om vanuit
een bedrijf een promotieonderzoek te doen. Het belangrijkste is dat promovendus en begeleider al vroeg in het
promotietraject bespreken wat de loopbaanambities zijn
van de promovendus. Dan kun je daar in het hele traject
rekening mee houden. Als je in het laatste jaar begint ben
je te laat.’

James Dower

Promovendus bij Humane Voeding
‘Iedere promovendus moet aan het
begin van zijn PhD een opleidingsplan opstellen, en loopbaangerichte
cursussen zijn er genoeg. Daarom
ben ik ook in mijn eerste jaar al begonnen met het volgen van cursussen en congresbezoek. Toch weet ik nog niet waar mijn
toekomst ligt. Ik ben een jaar van mijn promotie verwijderd en nog niet actief op zoek naar een baan. Het liefst
wil ik in het onderzoek blijven, maar weet ook dat de banen niet voor het oprapen liggen. Een plan b heb ik nog
niet. In de loop van het jaar wil ik in overleg met mijn begeleider wel een koers uit zetten.’
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Jeroen Candel

Promovendus bij Bestuurskunde en
voorzitter PhD-council
‘Ik denk dat het probleem in Wageningen minder groot is dan bij andere instellingen. Veel promovendi hebben
al contact met en inzicht in het bedrijfsleven doordat hier veel toegepast onderzoek plaats vindt. Verder krijg je als promovendus allerhande cursussen aangeboden, bijvoorbeeld over
hoe je je skills en expertise als promovendus in je verdere
carrière in kunt zetten. Veel hangt af van je promotor, of
die met je over je toekomst nadenkt. Ik heb het idee dat
begeleiders hier in het algemeen wel oog hebben voor een
carrière buiten de wetenschap; we horen daar weinig
klachten over. Het belangrijkste is dat een promotor inspeelt op vragen van promovendi. Als PhD-council pleiten
we er daarom ook voor dat alle promotoren een coachingscursus doen.’

Kiira Vuoristo

Promovendus bij
Bioprocestechnologie
‘Dat er weinig banen in de wetenschap zijn vind ik minder belangrijk dan het probleem van de korte
contracten in de wetenschap. In
het bedrijfsleven heb je eerder
kans op een vast contract. Doordat we hier vooral toegepast onderzoek doen met bedrijven heb ik al de nodige
vaardigheden voor het bedrijfsleven ontwikkeld. Maar ik
kijk nog niet naar banen. Ik ben nog hartstikke druk met
mijn promotieonderzoek en mijn contract loopt pas
over acht maanden af. Met mijn begeleiders heb ik ook
nog niet gesproken over wat ze me aanraden na mijn promotie, dat moeten we binnenkort op mijn r&o-gesprek
maar eens doen. In januari doe ik wel een cursus van de
onderzoeksschool over arbeidsmarktoriëntatie en een
goed cv opstellen.’
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Met de uni naar het buitenland

OUT OF THE BOX

Ben je het regenachtige Nederland ook even helemaal zat? Wil
je graag meer van de wereld zien
of ben je op zoek naar een manier
om andere culturen te leren
kennen? Dan biedt Wageningen
verschillende mogelijkheden om
naar het buitenland te gaan.
Resource zet wat opties voor je op
een rijtje.
SCOOR EEN PARTNER MET ERASMUS
Als je voor een langere periode (drie
tot twaalf maanden) naar een
Europees land wilt, kun je kiezen
voor het uitwisselingsprograma
Erasmus+. Daar kun je tweemaal in
je studie gebruik van maken,
eenmaal om vakken te volgen en
eenmaal voor je stage. Je krijgt er
zelfs een vergoeding voor: tussen de
150 tot 270 euro per maand voor
studie en tussen 270 en 390 euro
per maand voor een
stage. Voorwaarde
is wel dat je de taal
spreekt en dat je
tijdens je verblijf
voldoende
studiepunten haalt.
Weet wel waar je aan
begint: uit een
recent onderzoek
van de EU blijkt dat
een op de vier
Erasmusgangers zijn
of haar
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levenspartner ontmoet tijdens het
verblijf in het buitenland. Dit zou
al tot een miljoen kinderen hebben
geleid...
STAGE OF ONDERZOEK:
NUTTIG MAAR SOMS DUUR
Masterstudenten kunnen er voor
kiezen om hun thesis of stage in
het buitenland te doen. Een prima
gelegenheid om ervaring op te
doen en te bewijzen dat je zelfstandig onderzoek kunt doen. Je moet
dat echter wel zelf regelen en ook
de kosten zijn voor eigen rekening.
Het gemakkelijkste is meestal om
aan te sluiten bij projecten van
PhD-studenten, maar ook dan is de
vliegreis meestal voor eigen kosten.
Wel zijn bepaalde fondsen soms
bereid om een deel van je kosten
voor hun rekening te nemen. Voor
een overzicht van alle fondsen en
de voorwaarden kun je kijken op
http://goo.gl/OOf70R. Verder zijn
persoonlijke contacten heel belangrijk. Het is aan te raden om op
tijd te beginnen met zoeken omdat
het tijd kost om alles te regelen.
NAAR AFRICA VOOR STUDIE & FUN
Al enkele jaren organiseert PhDstudent Iris de Winter van de leerstoelgroep Resource Ecology (REG)
in februari en in de zomervakantie
reizen naar Afrika. Deze reizen
gaan naar verschillende landen in
Zuidelijk Afrika, waaronder Namibië, Botswana & Zimbabwe of ZuidAfrika. Tijdens deze ‘studentensafari’s’ leer je van alles over de natuur, verschillende soorten planten
en dieren, adaptatie en natuurbehoud. De kosten zijn wel redelijk
hoog, namelijk tussen de 1500 en
2000 euro, voor drie a vier weken,
exclusief vlucht, maar je kunt er wel
3 ECTS voor aanvragen. Studenten
van alle studierichtingen mogen
deelnemen, en zelfs studenten van
andere universiteiten zijn welkom.
Voor meer informatie kun je de

website africa.varikamavo.nl.
Studieverenigingen organiseren
ook wel eens uitjes naar het buitenland in de zomer, die dan deels
educatief zijn. Biologica doet dit
bijvoorbeeld om de twee jaar, met
iedere keer een andere bestemming. De volgende reis zal plaatsvinden in 2015, maar de bestemming is nog onbekend. De kosten
bedragen ongeveer 600 euro.
VAKEXCURSIE NAAR DE PYRENEEËN
Soms komt een tripje naar het buitenland helemaal vanzelf. Bij sommige vakken ga je een week of zelfs
langer naar het buitenland om bijvoorbeeld wat over de flora of fauna
daar te leren of om een vergelijking
met Nederland te kunnen maken.
Voorbeelden zijn Biology of Invertebrates and Lower Plants (twee weken
Franse kust), Webs of Terrestrial Diversity (twee weken Pyreneeën) en
Field Training land-atmosphere Interactions (twee weken Spanje). De
kosten vallen mee, een eigen bijdrage ligt veelal tussen de 100 en
250 euro.
SPORTIEF
Voor sportieve studenten zijn er
ook redelijk wat goedkope mogelijkheden. Veel sportverenigingen
organiseren regelmatig meerdaagse reizen in het buitenland rondom de sport die ze beoefenen. Een
voorbeeld is Ibex, de klimvereniging van
Wageningen, die regelmatig klimweekenden in België, Duitsland,
Luxemburg of Frankrijk organiseert. Verder zijn er surfweekenden, kajakweekenden en langlaufweekenden. Een ander moment
om er even sportief tussenuit te
gaan is in de herexamenweek begin februari, wanneer Thymos een
wintersportweek organiseert. Veel
studentenverenigingen organiseren hun eigen wintersportreisjes.
Nicole Janssen
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‘WESTERSE ST RIPS
VOND IK ZO MANNELIJK’
Het is een stille droom van veel mensen, dat ze doorbreken met de creatieve hobby
die ze er naast hun werk of studie op na houden. Thessa Blijleven, master Student
Food Technology én illustratrice, lukt het. Haar manga style tekeningen zijn sinds
kort te zien in een boek en op promotiemateriaal van Van Hall Larenstein.
Thessa is een creatief type. Met haar haardos,
één kant bruin en één kant blond, en felgekleurde kleding lijkt de masterstudente Food
Technology zelf weggelopen uit een stripboek. ‘Mijn haar heb ik al vanaf mijn vijftiende zo. Geen idee waar ik de inspiratie destijds
vandaan haalde. Ik vind het leuk om er niet
als ieder ander uit te zien. Sommige mensen
voelen een drempel om aan te trekken wat ze
echt leuk vinden. Ik niet.’
Al vanaf haar achtste is Thessa serieus bezig met tekenen. Van haar ouders en familie
kreeg ze boeken en goede tekenspullen. Ze
begon strips te verzamelen, waarbij ze een
fascinatie ontwikkelde voor manga, Japanse
strips. ‘Westerse strips vond
ik zo mannelijk en ze hebben
geen echt verhaal. Manga
heeft veel genres, ook voor
meisjes, en de poppetjes zijn
heel schattig door hun grote
hoofden en ogen, en hun
kleine neus. Ik tekende alles
na, begon zelf dingetjes te
tekenen en na een tijdje had
ik een eigen stijl. Ik teken
nog steeds wel eens iets na,
maar m’n eigen dingen tekenen is toch het leukst,
daar kan ik mijn creativiteit
in kwijt.’
VUCHTENVLA
Ze neemt altijd een dummy,
een leeg tekenboekje, mee
naar de les. ‘Als het vak me
niet boeit, pak ik dat boekje
erbij. Maar ook als ik moet
opletten vind ik het fijn om
te tekenen. Op de een of andere manier zorgt het ervoor dat ik beter kan focussen

op wat de docent zegt.’ Onderwerpen voor
haar tekeningen zijn meestal haar studiegenoten, dingen die ze ziet in het lab of wat ze
hoort over haar studie. ‘Sommige grapjes zijn
echt voor insiders. Bijvoorbeeld die over
vruchtenvla waar helemaal geen fruit in zit,
maar fruitaroma. Typische dingetjes voor studenten Food Technology.’
Haar ‘gekriebel’ werd opgemerkt door een
werknemer van de universiteit en zo kwam ze
terecht bij Jitse Schaafsma van Van Hall Larenstein. Met hem besprak ze het plan voor
een boekje over de opleiding, een idee waar ze
al langer mee speelde. Hij was enthousiast en
zo werd Thessa illustrator van promotiemate-

riaal van de hogeschool. Het boekje is recent
uitgekomen en wordt uitgedeeld aan aankomende studenten en scholieren op open dagen en meeloopdagen op de universiteit en
hogeschool.
Het is niet voor het eerst dat Thessa’s werk
wordt uitgegeven. Ze heeft al enkele publicaties op haar naam staan die ze samen maakte
met een groepje gelijkgestemden in Nederland, Amerika en Canada. ‘Maar dat doen we
van ons eigen geld. Met een oplage van zo’n
veertig stuks verdienden we er net genoeg aan
om uit de kosten te komen. Dit boekje heeft
een oplage van duizend stuks. En ik krijg ervoor betaald. Dat is echt heel cool!’ LvdN

THESSA NAAS T ENKE LE VAN HAAR EIGEN CREAT
IES.
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Wageningse student schrijft
beste bachelorscriptie

NOBEL
Altijd al een Nobelprijs willen
kopen? Dan ben je te laat. James
Watson (die van de dubbele helix)
heeft die van hem begin deze
maan geveild bij Christie’s in New
York. Het kleinood leverde 3,8 miljoen euro op. Dat is dubbel zoveel
als de medaille van zijn compaan
Francis Crick vorig jaar op bracht.
De 86-jarige Watson geeft een
deel van het geld aan goede doelen en de wetenschap. Nobel.

Afgelopen week won Martin
Sikma de Student Research
Award, een prijs voor de beste
bachelorscriptie van Nederland
en Vlaanderen. Met zijn onderzoek naar het transport van
vocht en chemicaliën in wolken
versloeg hij maar liefst 95
andere kandidaten.
De Student Research Award wordt
jaarlijks uitgereikt. Dit jaar won
dus de voormalige bachelorstudent Bodem, Water en Atmosfeer
Martin Sikma met zijn onderzoek.
‘Eigenlijk zou mijn scriptie gaan
over een model dat de onderste
luchtlaag van de atmosfeer representeert. Maar ik kwam erachter
dat het transport van chemicaliën

en vocht door wolken daarin niet
correct werd weergegeven. Daarom
besloot ik in mijn scriptie het model te verbeteren.’ Dat pakte goed
uit.
Iedereen die voor zijn bachelorscriptie een 8,5 of hoger haalde,
krijgt van Wageningen UR een
mailtje met de vraag of ze mee willen dingen aan de Student Research Award. ‘Ik wist helemaal
niet dat die prijs bestond, maar ik
vond het wel een uitdaging,’ aldus
Martin. Voor de eindronde moest
hij zijn scriptie presenteren voor
een gehoor van zeventig mensen,
voornamelijk hoogleraren. ‘Mijn
presentatie was kennelijk helder
en goed te volgen, dat werd door
de jury hoog gewaardeerd.’

Martin won 1500 euro, een bedrag dat hij meteen spendeerde
aan een nieuwe computer. ‘Zo kan
ik nog sneller en beter met modellen werken, dat kan ik goed gebruiken op mijn promotieplek.’ Mede
dankzij zijn bachelorscriptie is
Martin aangenomen voor een PhD,
dus hij kan nog naar hartenlust
modelleren. Milou van der Horst

OUD
Waarom leven vrouwtjes langer
dan mannetjes? Bij fruitvliegen
komt dat door seksuele selectie,
blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Exeter. Mannetjes leven
wel dertig procent korter. Hofmakerij kost levensduur. Bij vliegen
dus, benadrukken de wetenschappers, maar het geeft te denken.

SCAPINO

NO BRAINER
Diefstal of studentengrap? Op de
universiteit van Texas brak paniek
uit toen bleek dat honderden menselijke hersenen, waaronder die
van de beruchte moordenaar
Charles Whitman, waren verdwenen uit de universiteitscollectie.
Na een wereldwijde publiciteitsgolf kwam de universiteit schoorvoetend met de oplossing van de
breinbreker: de organen waren in
2002 per ongeluk vernietigd.

DISCRIMINATIE
Een Duits warenhuis heeft zijn
kerstman ontslagen omdat hij... te
oud is. Op de rijpe leeftijd van 72
zou de rol te zwaar zijn voor de
man met een authentieke, witte
baard. Vanuit de hele wereld kwamen boze reacties, maar zelf vond
hij het niet zo erg. Hij heeft al een
paar rustigere schnabbels gevonden.
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Studenten die balletles volgen bij De Bongerd, hadden
eind november een bijzondere gast. Een danseres van het
Rotterdamse Scapino Ballet gaf een gastles van anderhalf
uur. De 25 studenten kregen repertoire voorgeschoteld

uit de nieuwste voorstelling ICONS. Twee dagen daarna
gingen ze met elkaar naar de voorstelling in Junushoff.
De workshop was populair; de inschrijving was al na tien
minuten vol. LvdN / Foto: SM
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AFLEVERING 41 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat vooraf ging: Op de zondag voor de tentamenweek is
Bianca al helemaal klaar met studeren. Jammer genoeg voor
haar was ze de enige die er zo over dacht.

Router
‘P

oespoespoes. Kom hier Vecino.’ De kat maaide fanatiek naar de vaatdoek die Bianca boven zijn hoofd liet
wapperen. Alle huisgenoten hadden zich opgesloten in hun
kamer om te studeren en ze verveelde zich. De huiskat vond
alle aandacht heerlijk en rende van de ene hoek naar de
andere. Derks openzwiepende kamerdeur miste de kat maar
op een haar, maar Derk zelf stapte precies op Vecino’s
staart.
‘Ho, pas op!’ riep Bianca. Er klonk een krijs waarna Derk
geschrokken zijn voet optilde. Dit zorgde voor een kettingreactie. Vecino schoot door de kamer, stootte een bloemenvaas om die zijn inhoud uitstortte over een zwart kastje: de
router. Na een doffe tik gingen alle lampen uit. In een mum
van tijd stond iedereen in de woonkamer.
‘Wat is er aan de hand’, vroeg Vera angstig. Willem-Jan
kwam kribbig aangesloft in badjas.
‘Welke grapjas heeft de stroom uitgezet?’
‘Derk moest zo nodig op Vecino gaan staan’, zei Bianca
kwaad.
‘Rustig maar’, zei Derk. ‘Er is gewoon een stop doorgeslagen.’ Hij liep naar de meterkast en even later sprong het
licht aan. ‘Alleen het internet kunnen we wel vergeten. De
kat heeft de router helemaal gesloopt.’
Bianca fronste. ‘Jij hebt de router gesloopt zul je bedoelen.
Wat een lompe actie zeg.’
Derk keek geïrriteerd. ‘Het was een ongelukje. Kan gebeuren. We moeten het vandaag zonder internet doen, alle winkels zijn vandaag dicht.’
Meteen barstte de bom. Derk kreeg een stortvloed van woedend protest over zich heen. ‘Mijn verslag moet af!’, ‘Ik heb

morgen tentamen!’, ‘Accidenti?! Stavo vincendo mamma con
wordfeud…-’
‘Jongens!’ zijn stemverheffing zorgde voor een moment stilte. ‘Oké, oké. Ik ga wel even op en neer naar Utrecht, een
nieuwe router halen. Ook al is het niet mijn schuld.’
Ruim anderhalf uur later stapte Derk met een gloednieuwe
router onder zijn arm de Mediamarkt op Hoog Catherijne
uit. Op weg naar het station werd zijn aandacht getrokken
door een sneakerwinkel. Ze kunnen me wat, dacht hij en
verdween de winkel in. Vijf winkels, een koffiebar en vijf
uur later stond hij thuis weer voor de deur van zijn huis in
de Mortierstraat. Een tikje beschaamd ging hij naar binnen.
Hij had zich weer eens helemaal laten gaan met winkelen.
In de huiskamer klonk gelach. Alle huisgenoten zaten rond
een tafel vol met pokerfiches.
‘Ik heb de router’, mompelde Derk beteuterd. Bianca reageerde luchtig. ‘Och... niemand had meer echt zin om te studeren.’ Derk ontplofte bijna maar beet alleen op zijn lip.
‘Geef die jongen een stapel fiches’, grijnde Willem-Jan.
‘Wat een pokerface.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Groot studentengala – win een hotelovernachting
Negen studieverenigingen slaan
de handen ineen voor het eerste
gezamenlijke gala voor Wageningse studenten. Het festijn
vindt op 19 februari plaats in de
Reehorst in Ede, de eerste
zeventig kaartjes zijn inmiddels
verkocht.
Ipso Facto, studievereniging van
Internationale Ontwikkelingsstudies, kwam met het idee om met

alle studieverenigingen samen een
groot feest te geven. De meeste waren enthousiast, maar sommige
hadden al een eigen gala’s of een
lustrum op het programma staan.
Strikt genomen mogen alleen leden van de negen verenigingen
kaartjes kopen, maar zij mogen zo
veel mensen introduceren als ze
maar willen. De dress code voor dit
gala is losjes, namelijk black tie.
Dat betekent dat voor dames een

cocktailjurkje geoorloofd is, en heren komen weg met een smoking.
Omdat 2015 geen schrikkeljaar is
hoort een heer zijn beoogde date
uit te nodigen met een blauwe
brief met zilveren letters. De dame
antwoordt met een roze brief met
gouden letters, waarmee ze hem
uitnodigt op de thee. Hoe ver haar
interesse in hem gaat kan ze laten
blijken met het gebak bij de thee.
Een slagroomtaart is bingo.

Als je dit jaar nog je kaartje bestelt, maak je kans op een toepasselijke prijs: de nacht van het gala
met je date overnachten op de locatie. En dan bedoelen we niet in
de hoek van de zaal onder een tafel
of in het bushokje voor de deur,
maar in een heuse hotelkamer.
Handig voor je gala-mosje.
Voor meer info en om kaarten
te bestellen, ga je naar wageningengala.tk NM
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CERES – PROPPENFEEST
Vrijdag 19 december van 23.00 tot 5.00 uur
De laatste vrijdag voor de kersvakantie is het
tijd Proppenfeest. Oorspronkelijk was dat hét
moment waarop alle propedeusestudenten samen konden vieren dat de tentamens klaar waren. Intussen is het uitgegroeid tot een jaarlijks
festijn voor alle studenten om de vakantie in te

luiden. Kerstdagen en oud & nieuw komen eraan, goede redenen voor een mooi feestje!
JUNUSHOFF – JV UNITAS: NEW YEAR’S EVE, OVERGROWN
Woensdag 31 december van 23.45 tot 6.00 uur
Eerst met studie-, huis- of jaarclubgenoten een
gezellig avondje vieren, vuurwerk afsteken en
daarna spetterend het nieuwe jaar beginnen.
Dat kan allemaal gewoon in Wageningen waar
Unitas een groots nieuwjaarsfeest organiseert.
Het feest, in de Junushoff, is altijd uitverkocht,
dus vergeet niet om een kaartje te kopen via de
Junushoff of op www.jvunitas.nl.
KSV – TRINITY
Woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 januari van
22.30 tot 5.00 uur
Start het nieuwe jaar goed met Trinity, drie dagen feest op KSV. Zowel op woensdag, donderdag als op vrijdag staat er een grote naam op

het programma waardoor de feesten naar verwachting groter worden dan ooit. Zeker de
moeite waard om naar één van de feesten te
gaan. De echte diehards gaan natuurlijk alle
drie de dagen.
Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team

proefschriften.nl
Aandacht voor uw
proefschrift.

>> HET ECHTE WERK
‘IK VROEG ME
REGELMATIG AF
WAT IK DAAR DEED’
Wie? Evelien Janssen, Msc Gezondheid en maatschappij
Wat? Vier maanden masterstage aan de universiteit van
Ottawa
Waar? Ottawa, Canada
‘Ik ging naar Canada voor een onderzoekstage. Met mijn begeleider had
ik van tevoren afgesproken wat mijn taak zou zijn: het verzamelen van
data voor een lopend onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg.
Dat zou ik doen door gesprekken te houden met allerlei verschillende
mensen. Maar toen ik aankwam bleek dat de dataverzameling pas later
zou starten, anderhalve maand nadat mijn stage zou zijn afgelopen om
precies te zijn.
Dat viel me nogal rauw op mijn dak. Ik moest nu van negen tot vijf literatuuronderzoek doen. De eerste drie maanden vroeg ik me regelmatig af
wat ik daar deed. Maar op een gegeven moment heb ik de teleurstelling
van me af kunnen zetten. Alles overziend heb ik het eigenlijk gewoon fantastisch gehad.
De verschillen tussen Nederland en Canada hebben mijn ideeën over
gezondheidszorg wel veranderd. In Nederland is de zorg veel zakelijker
dan in Canada. Ook de enorme afstanden en het extreme klimaat zorgen
voor grote verschillen. In Canada hoef je er niet altijd op te rekenen dat
een ambulance binnen 11 minuten komt aanrijden, soms doet hij er drie
uur over.
Ik kwam in november aan en dan begint de sneeuwval. Het kan tot -30°C
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worden en sneeuwen als een gek. In Nederland is een muts een modeitem, daar is het noodzakelijk en wordt het zelfs op het nieuws omgeroepen dat mensen mutsen moeten dragen. Een zeven kilometer lang
kanaal in Ottawa was de hele winter bevroren, zodat mensen schaatsend
naar hun werk gingen. Met een aktetas onder de arm.
Wat me vooral opviel was dat de mensen zo laid- back zijn. Op mijn eerste dag werd ik al uitgenodigd om te komen eten, zodat ik meteen kon
kennismaken met een lokale specialiteit: beverstaarten. In koffietentjes
knoopten mensen gewoon een gesprek aan en mijn ongemeubileerde
kamer werd gevuld met spullen die mensen kwamen brengen. Ik werd
echt blij van die behulpzaamheid.’ Milou van der Horst
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Nederlands
leren?
Cursussen op verschillende niveaus:
Social Dutch for students, Dutch Plus for students,
Evening courses Dutch
Schrijf je nu in!

www.wageningenUR.nl/into

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in de Verenigde Staten

In het nieuws: De Amerikaanse overheid onderzoekt of de 38-jarige
Louis Head aangeklaagd kan worden voor aanzetten tot rellen,
omdat hij op 24 november “burn this bitch down” riep nadat in
Ferguson, Missouri, een agent was vrijgesproken van moord op
zijn stiefzoon Michael Brown. Grote onrust was het gevolg.

Start vanaf
12 januari

Commentaar van Elizabeth Lara uit Los Angeles, MSc Leisure,
Tourism and Environment.
‘Het is fascinerend hoe “goed” het rechtssysteem functioneert,
wanneer een zwarte man terechtstaat. Dat toont aan dat de Amerikaanse overheid fundamenteel racistisch is. De wet voorziet niet
meer in openlijke segregatie, zoals vroeger, maar de structurele verankering van sociale ongelijkheid is nog altijd op alle niveaus van
de samenleving terug te vinden. Dat de emotionele uitspraak van
Louis Head strafbaar zou zijn en het neerschieten van een onschuldige jongen niet, toont aan dat de politiestaat meer geeft om de bescherming van privébezit dan om mensenlevens.
Het is jammer dat de media alleen beelden laten zien van brandende huizen en kapotte auto’s, waardoor ze de rellen van legitimiteit ontdoen. Want feitelijk is deze opstand een geldig antwoord op een lange geschiedenis van uitsluiting door een rechtssysteem dat meer bescherming biedt voor kapitaal dan voor
mensen. Arbeidsrechten, Vrouwenrechten, LGBT-rechten – al
deze bewegingen zouden niet zo ver zijn gekomen zonder rellen.
Vreedzaam protest is een luxe. Met een petitie vragen om verandering kan alleen wanneer je leven niet in direct gevaar is. Bovendien gaan deze rellen niet over één enkel incident. Er zijn meerdere
recente gevallen waarbij een witte agent wegkwam met de moord
op een zwarte man. En als gekleurde mensen niet op straat
worden neergeschoten, worden ze in de gevangenis gestopt of ondergebracht in wijken die delen van de stad waar de dienstverlening en onderwijskwaliteit het slechtst zijn.
De strategie van protesteren is hoofdzakelijk het verstoren van de
normale gang van zaken. Dat kan bereikt worden door snelwegen
te blokkeren, ‘die-ins’ te organiseren of eenvoudigweg door niet
te gaan winkelen. Wij willen deze orde niet in ons land: ‘no justice, no peace!’ Aan UC Davis, waar ik gestudeerd heb, veranderen
studenten hun hele dagelijkse leven om de langdurige bezetting
van de campus te ondersteunen. Als ik daar nu was, zou ik een
grote pan eten klaarmaken. Niet om thuis op te eten, maar om het
naar de campus te brengen en te delen met wie daar zijn.’ PT

SAMBA – A new great movie by
Intouchables-directors & actor
Omar Sy

THE HOBBIT 3
– Last part of
author Tolkien’s epic trilogy by
director Peter Jackson

SALT OF THE EARTH – Portrait of
Brasilian photographer Sebastiao
Salgado by Wim Wenders

YOU’RE NOT YOU – Two women
develop a close friendship after
one is diagnosed with ALS

And much more to enjoy: Trash • Whiplash • My Old Lady • John Wick
• Horrible Bosses 2 • Exodus • Hungergames 3 & great family movies
ART-DISCOUNT MON - WED
2 FOR € 17,50 - DRINK INCL.

CineMec_adv_Resource_8_december_UK.indd 1

THURSDAY NIGHT
€ 3,– DISCOUNT FOR STUDENTS

08-12-14 14:41
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Orion
Irregular Opening Hours
Christmas Holidays 2014

Je Engels
verbeteren?
Diverse cursussen op verschillende niveaus:
Advanced Speaking Skills, Professional Skills in English,

Date

English for IELTS, Cambridge English
Schrijf je nu in!

Monday to Sunday

The Building

22 December
to 4 January

Closed

Bike basement

22 December
to 4 January

Closed

Restaurant

22 December
to 4 January

Closed

www.wageningenUR.nl/into

The Spot

Start vanaf
12 januari

Available for Christmas celebrations,
email your request to
osp.fb@wur.nl
Check the opening days and hours
during Christmas Holidays on
facebook.com/TheSpotOrion

Forum Irregular Opening Hours
during Christmas Holidays 2014
2014

The Building

The Library

Student Desk
IT Service Point

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in’to Languages

Monday

22 December

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

23 December

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Wednesday

24 December

8 am - 8 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

9 am - 4 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Thursday
Christmas

25 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday
Christmas

26 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

27 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

28 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

29 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

30 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Wednesday

31 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Thursday
New Years day

1 January

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

2 January

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

9 am - 3 pm

Closed

Saturday

3 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

4 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Mededelingen

IEDERE 2 WEKEN

RESOURCE
IN DE
BUS?

Op vier woensdagavonden:
18, 25 februari, 4, 11 maart,
20.00-22.00.

CURSUS BOEDDHISME
Vooral een methode tot ontwikkeling van innerlijke vrede en mededogen. Stof uit eerdere cursusjaren
wordt samengevat (voor “nieuwkomers”) en uitgediept, meditatie
onderricht. Prof.dr. Matthijs
G.C.Schouten: meditatieleraar (Birmaanse traditie), bioloog, godsdienst-wetenschapper en Keltischletterkundige. Kosten: € 30 (€ 15
studenten).
Locatie: Ontmoetingskerk, Emmalaan l in Bennekom
OPGAVE VIA INGE.REITSMAVINK@GMAIL.COM

agenda
Donderdag 11 december t/m
woensdag 14 januari

KIJK OP RESOURCE-ONLINE.NL
EN NEEM EEN ABONNEMENT!

FILMS VOOR STUDENTEN

See you soon!

Phd celebrations • Drinks • Buffet • or just to eat

Filmhuis Movie W vertoont zeven
films. Zwarte satire over Hollywood in Maps To The Stars, een
dramatisch Anatolisch epos in
Winter Sleep, een legendarische
liefdesvertelling in de klassieker
Gone With The Wind, Britse komieken op reis in A Trip to Italy, Russische corruptie naar de Bijbelse Job
in Leviathan, wraakzuchtige Argentijnse fantasieën in Wild Tales, en
ontroerend Indiaas gezinsdrama in
Qissa.
WWW.MOVIE-W.NL

Vrijdag 12 en zaterdag 13 december 20.00- 22.00

WSKOV – LUMSTRUMCONCERT

www.h41.nl
0317 421715

Make your
writing work!

resource-eetcafe h41 141124.indd 1

24-11-14

T.g.v. het 95-jarig bestaan, geeft
de WSKOV een speciaal concert
met diverse a capella en orkestrale
17:00
werken en de Messe G-Dur van
Schubert m.m.v. solisten. Kaarten
€ 10 (€ 5 voor studenten).
Locatie: vrijdag in De Aula, zaterdag in De Grote Kerk, Wageningen
MEER INFORMATIE: WSKOV.NL

Discuss your writing with a peer
tutor at the Wageningen Writing Lab
Forum Library | room 251 | www.wageningenUR.nl/writinglab

Dinsdag, 16 december 16.30-18.00

BORREL BIOMIMICRY
Onderwerpen: Wur meets biomimicry, Global design challenge on
food security and biomimicry. Programma opvraagbaar bij annette.
vanbrenk@belw.nl
LOCATIE: IMPULS

colofon
Resource is het magazine en de website
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Wageningen UR. Resource magazine
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Een abonnement op het magazine kost €58
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Redactieadres
Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen
(Nexus, gebouw 117, bode 31). Postbus 409
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
Kuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
Website: www.resource-online.nl.
ISSN 1389-7756
Redactie
• Edwin van Laar (hoofdredacteur)
edwin.vanlaar@wur.nl, 0317 482997
• Rob Goossens (eindredacteur)
rob.goossens@wur.nl, 0317 485320
• Roelof Kleis (ecologie, sociale wetenschappen, economie)
roelof.kleis@wur.nl, 0317 481721
• Nicolette Meerstadt (webredacteur)
nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
• Linda van der Nat (studenten, onderwijs)
linda.vandernat@wur.nl, 0317 481725
• Rob Ramaker (voeding, visserij)
rob.ramaker@wur.nl, 0317 481709
• Albert Sikkema (plant, dier, organisatie)
albert.sikkema@wur.nl, 0317 481724
Vormgeving
Geert-Jan Bruins; basisvormgeving magazine: Nies & Partners bno Nijmegen
Freelance auteurs
Romy Appelman, Alexandra Branderhorst,
Jeroen Bok, ir. Yvonne de Hilster, Milou
van der Horst, Amy Jansen, Nicole Janssen,
Jan-Willem Kortlever, Carina Nieuwenweg,
ir. Rik Nijland, Karst Oosterhuis, Camille
Ponte, Mary Shrestha, Paul Thung, ir. Joris
Tielens, Hoger Onderwijs Persbureau,
Marloes Derks
Vertaling
Clare McGregor, Susie Day, Clare Wilkinson
Foto’s
Guy Ackermans, Sven Menschel
Illustraties
Esther Brouwer, Guido de Groot, Studio
Lakmoes, Kim Peterse, Henk van Ruitenbeek, Pascal Tieman
Redactieraad
ir. Martijn de Groot (voorzitter), prof. Anton
Haverkort, ir. Tia Hermans, ir. Marianne
Heselmans, dr. ir. Patrick Jansen, Anneloes
Reinders, Simone Ritzer, dr. Margit van
Wessel. redactieraad.resource@wur.nl
Advertenties
Extern: Bureau van Vliet, T 023-5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
Intern (gereduceerd tarief): Thea Kuijpers,
resource@wur.nl. T 0317 484020
Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications
& Marketing Wageningen UR
From responsible
sources

C007048

Resource wordt
gedrukt op papier
uit verantwoord
beheerde bossen.

11 december 2014 — RESOURCE

ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

A bitterballen disappointment
The first time I was invited to dinner by my boyfriend’s parents I was very excited. I wanted to
learn more about Dutch culture and since I love food I was especially looking forward to a nice
Dutch dinner. But what they dished up was totally unexpected.

At home in Germany we cook quite a lot if guests are coming for dinner. We usually start with a
salad or a soup as a starter, then have a proper main dish and finish with a dessert. I had already
heard about the typical Dutch stamppot, mashed potatoes and vegetables, the pea soup, and
smoked sausage with green cabbage. I was really looking forward to trying one of those meals.
And I had already fallen in love with the Dutch sweet treats like poffertjes, pannekoeken and
stroopwafels before I moved to the Netherlands. So I was really looking forward to that dinner.
But when I arrived, my boyfriend told me that his brother had a new deep fryer, which he wanted
to try out that evening. So imagine what we had for dinner: bitterballen, frikadellen and
kroketten. These are all meat-based snacks, just in different shapes and sometimes covered in
breadcrumbs, and then deep-fried. If you’re drunk at a party and don’t care what kind of rubbish
you’re eating, this food is perfect. But offered it as a first dinner, I was quite disappointed. Even so,
I digested this experience and my boyfriend and I are still together. Lena Schneider
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.

VET DINER
Lena ging voor de eerste
keer eten bij haar Nederlandse schoonouders. Ze
wilde graag meer leren
over de Nederlandse cultuur en was erg benieuwd naar de typische
Nederlandse gerechten.
Eenmaal bij haar vriend
thuis aangekomen werd
de nieuwe frituurpan van
haar zwager uitgeprobeerd en aten ze bitterballen, frikadellen en
kroketten. Perfect als je
dronken bent, maar niet
als eerste diner. ‘Ik was
behoorlijk teleurgesteld,
maar desondanks zijn
mijn vriend en ik nog
steeds samen.’

