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liefdewerk

>> BEN + KLOKKEN
Ben van der Swaluw, Facilitair Bedrijf, Radix

‘Alles wat met de hand wordt gemaakt,
vind ik schitterend’
Elke vrijdag wijdt Ben van der Swaluw zich aan zijn eerste
liefde: klokken maken. In zijn kleine tjokvolle werkplaatsje
verdwijnt hij tussen de radertjes. Hier staat de tijd stil.
Rust, geeft het gesleutel aan ’het echte vakwerk’. Zijn huis
staat vol met prachtige klokken. Uiteraard lopen ze als een
zonnetje. Toch staan de meeste stil, vanwege het lawaai.
RK / Foto: Guy Ackermans
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LAATSTE KANS VOOR BACHELOR
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN
• Opleiding blijft structureel
onder het minimum aantal
eerstejaars.
• ‘Aan de kwaliteit ligt het niet.’

De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen (BCW) moet
flink op de schop. Dat adviseert de
opleidingscommissie onder leiding
van communicatiehoogleraar Peter
Feindt in een verbeterplan (zie kader). Door de geringe studentenaanwas dreigde de opleiding afgelopen zomer te sluiten. BCW krijgt nu
drie jaar om het tij te keren.
Al vanaf de start worstelt de bacheloropleiding om voldoende eerstejaars te trekken. Slechts één keer
trok de opleiding meer dan twintig
eerstejaars, een getal dat Wagenin-

gen Universiteit tegenwoordig als
kritische ondergrens hanteert. Het
huidige collegejaar markeerde een
dieptepunt met slechts acht nieuwkomers. Wrang genoeg ligt het gebrek aan belangstelling niet aan de
kwaliteit. De Wageningse opleiding
voert in de Keuzegids juist de ranglijst aan.
NIEUW NAAM
De opleidingscommissie denkt
meer studenten te kunnen trekken
door de link met de life sciences
meer centraal stellen in het onderwijs. ‘We zijn anders dan andere
communicatie-opleidingen’, zegt
Feindt. ‘Naast kennis over communicatie bieden we een diepgaande
training in een life science vak.’ De
bachelor moet de unieke identiteit
uitdragen met een nieuwe naam,

waarover nog nagedacht wordt.
Opmerkelijk genoeg is de naam
Communicatiewetenschappen zelf
nog maar drie jaar oud. De opleiding ging van start als Toegepaste
communicatiewetenschap. In de
praktijk bleek de naamsverandering studentenaantallen vooral te
drukken. Feindt werkte destijds
nog niet in Wageningen: ‘De consensus was toen om het programma meer in lijn te brengen met andere opleidingen. Maar we zijn niet
hetzelfde, we zijn anders.’
Het verbeterplan van opleidingscommissie wordt deze week besproken bij het onderwijsinstituut
OWI. Daarna gaat het met een advies naar de Raad van Bestuur die
naar verwachting snel zal oordelen.
Op 1 mei moeten scholieren hun
studiekeus doorgeven. RR

DE BELANGRIJKSTE
AANBEVELINGEN
• BCW krijgt een nieuwe naam.
• BCW krijgt zes aandachtsvelden. Gestart wordt met de thema’s: gezondheid, voeding, verstedelijking, klimaatverandering, natuurbeheer en duurzaamheid.
• Een nieuw inleidend vak laat
eerstejaars kennismaken met de
aandachtsvelden om er daarna
één te kiezen. Een life sciencesminor van 24 ects wordt verplicht.
• Meer aandacht voor de student,
vooral bij vakken waar veel minorstudenten van andere disciplines aanwezig zijn.
• Er komen gecoördineerde pr- en
wervingsactiviteiten.

WAGENINGEN UNIVERSITEIT LANCEERT EERSTE MOOC
Wageningen Universiteit lanceerde
vrijdag 9 januari de eerste gratis online cursus. Rector Martin Kropff
zette met een druk op de knop het
eerste lesmateriaal online.
Het zijn de eerste stappen in de
wereld van Massive Online Open
Courses, of MOOCs. Deze online
vakken, bestaande uit korte filmpjes en opdrachten, zijn wereldwijd
gratis te volgen. Voor de universiteit
zijn ze een uithangbord en proeftuin voor onderwijsinnovatie.
Inmiddels hebben zo’n 34 duizend studenten uit 196 landen zich
aangemeld voor Introduction to nutrition. Aangezien MOOCs vrijblijvend zijn, maakt veelal slechts een
fractie van de deelnemers een cursus af. De komende maanden zullen uitwijzen hoe Wageningen hierop scoort. ‘Ik zou tien procent al
heel geweldig vinden’, zegt Ulrike
Wild, programmadirecteur Online
Learning. ‘Ze mogen wat mij betreft
zelf weten of ze de opdrachten doen
en een certificaat halen maar ik
hoop echt dat ze de filmpjes kijken
RESOURCE — 15 januari 2015

en actief meedoen.’
De MOOC moet voor Wild ook
een schat aan data gaan opleveren.
‘Aan welk gedrag herken je vroeg in
de cursus bijvoorbeeld studiesucces?’ Ook helpen de gegevens om
lesmateriaal te verbeteren. ‘Dat zijn
basale dingen als: dit filmpje duurt
6 minuten en iedereen haakt na 3
minuten af. Wat gebeurt er op drie
minuten?’
Later deze maand volgt nog een
tweede MOOC en in het najaar zullen nog eens twee vakken worden
aangekondigd voor 2016. RR
TOP 10 HERKOMSTLANDEN
1 Verenigde Staten
2 India
3 Canada
4 Verenigd Koninkrijk
5 Nederland
6 Australië
7 Spanje
8 Duitsland
9 Mexico
10 Brazilië

nieuws << 5

TERUG NAAR HET BINNENVELD VAN TOEN
• Biologen willen
blauwgraslanden herstellen.

Een groep Wageningse wetenschappers wil 55 hectare grond in
het Binnenveld kopen van de provincie en terugbrengen in originele staat. Doel is dat de zeldzame
blauwgraslanden van weleer terugkeren, zegt ecoloog Patrick Jansen

(Resource Ecology) van de vereniging Mooi Wageningen. Ook hoogleraar Frank Berendse en bioloog
Arnold van Vliet zijn bij het plan
betrokken. Samen met gronden
van Staatsbosbeheer ontstaat een
natuurgebied van 120 hectare.
De nieuwe natuur grenst aan de
zuidkant aan de Veenkampen, eigendom van Wageningen UR. Hier
is sinds enkele jaren het WUR-meteostation gevestigd. Sinds de ja-

ren zeventig doet Wageningen UR
hier veel onderzoek naar herstel
van nat schraalgrasland. Jansen:
‘Dat onderzoek kunnen we straks
opschalen naar het hele gebied.
Diverse onderzoekers staan te popelen om dat te doen.’
Ook voor het onderwijs ziet Jansen mogelijkheden. ‘Het is zó
dicht bij de campus. Het is jammer
zo’n locatie niet te gebruiken. Het
project past uitstekend bij de the-

©OLUMN|STIJN

kort
>>KUNST

Beelden op de Berg naar de campus
Beelden op de Berg komt naar de campus. De elfde editie van de kunstmanifestatie, die in 2018 plaatsvindt, krijgt
een ‘dependance’ op campus De Born.
Dat zijn de organisatie van BodB en de
Raad van Bestuur van Wageningen UR
overeengekomen. In 2018 bestaat de
universiteit honderd jaar. Een mooie
aanleiding, vindt voorzitter Herman Eijsackers van BodB, om samen met de eeuweling op te trekken. ‘De combinatie Arboretum, beeldbepalend voor de Landbouwhogeschool van honderd jaar geleden, en de campus, het beeld van nu, is
voor de hand liggend.’ RK

>>DIES NATALIS

Natuurfilmer spreekt op dies
Fotograaf en filmer Ruben Smit spreekt
tijdens de volgende diesviering van Wageningen Universiteit op 9 maart. Hij

ma’s van Wageningen UR: hoe
combineer je binnen één landschap behoud van biodiversiteit
met agrarische productie.’
Of het zo ver komt is vooralsnog
overigens onduidelijk. Ook de
LTO-Ede heeft haar oog op de
grond laten vallen en een concurrerend plan ingediend. De provincie heeft daarom beide kopers opgedragen om met een gezamenlijk
RK
plan te komen.

werd vorig jaar landelijk bekend met de
film De Nieuwe Wildernis. Hierin wordt
de natuur van de Oostervaardersplassen
in beeld gebracht. Smit studeerde in Wageningen, behaalde in 2002 zijn PhD en
werkte vervolgens zes jaar als universitair docent. Gedurende die periode won
hij prijzen voor zijn natuurfotografie.
Van die hobby maakte hij sindsdien zijn
fulltime werk. RR

>>FINANCIEEL

Simpeler declareren
De directeuren Bedrijfsvoering van de
kenniseenheden willen het declaratiesysteem voor buitenlandse reizen vereenvoudigen. Dat meldt Annemieke
Beers, directeur Bedrijfsvoering van
AFSG, die door de raad van bestuur is
gevraagd om de bureaucratie terug te
dringen. Het tijdrovende declaratiesysteem, dat veel irritaties oplevert, moet
simpeler vindt Beers. Ze gaat niet tornen
aan de controle van de uitgaven tijdens
de buitenlandse reizen. ‘Dat hoort nu
eenmaal bij de huidige eisen van financiële verantwoording.’ Beers informeerde
afgelopen jaar bij medewerkers van de
kenniseenheden van welke regels en administratie ze het meeste last hadden.
Meer over de bureaucratie op de campus
vind je op pagina 18. AS

Frauduleus
Mijn lip trilt als ik de kop lees. Nu is er ook al geen Shariadriehoek. Trouw-journalist Perdiep Ramesar verzon zijn
bronnen en quotes gewoon zelf. ‘De affaire-Ramesar zegt
niet alleen iets over Trouw’, aldus Hans Laroes, voorzitter
van de Raad voor de Journalistiek. Zulke belangrijke stukken hadden nooit door één persoon gemaakt mogen worden, betoogt hij.
Op feestjes wordt mij regelmatig ingepeperd dat ook wetenschapsfraude niet op zichzelf staat. ‘Doe niet zo naïef,
dit is een topje van de ijsberg. En dat Wageningen van
jou? Allemaal commerciële belangen.’ Ik kan niet anders
dan zuchten. Ik heb geen idee van wat er overal gebeurt.
Maar soms praat ik met wetenschappers over liefde en
dan valt op hoe menselijk ze eigenlijk zijn. ‘Hij accepteert
niet dat het over is.’ ‘Ik wil haar nooit meer zien.’ Objectiviteit is vaak ver te zoeken. En zelf ben ik geen haar beter.
Op hersenscans kun je zien dat we eerst beslissen en daar
vervolgens argumenten bij bedenken. Zo werkt ons brein.
Echte objectiviteit is pure nonsens.
Wetenschappelijk onderzoek is individueel proces, waarin zelfbedachte hypothesen eigenhandig worden getest.
Tuurlijk, er is genoeg discussie over keurig gestileerde
presentaties en doorworchte artikelen. Soms staat er zelfs
een dataset online. Maar niemand is zo goed op de hoogte
als de onderzoeker zelf. Dat is ook de bedoeling, hoor ik
bij elke promotie: universiteiten leiden
op tot individuele, objectieve, onafhankelijk onderzoekers. Het proefschrift is daarvoor het bewijs. ‘Een
geweldige prestatie.’
Ik snap er niks van. Dat zulke belangrijke stukken grotendeels door één persoon gemaakt mogen worden.
Stijn van Gils (27) doet promotieonderzoek naar ecosysteemdiensten in
de landbouw. Maandelijks beschrijft
hij zijn worsteling met het systeem
wetenschap.
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UNIVERSITEIT KRIJGT EEN
NIEUWE CAO
3%
• Drie procent salarisverhoging
en eenmalige uitkering.
• Aantal flexibele contracten
wordt beperkt.

De nieuwe cao voor universiteiten
is een feit. Op 9 januari werd bekend dat de achterban van de vakbonden instemt met het in december bereikte akkoord.
In 2015 stijgen de salarissen
van universiteitsmedewerkers met
2 procent. In 2016 volgt nog een
toename van 1 procent. Verder
krijgen alle medewerkers (behalve
student-assistenten) op 1 juni 2016
een eenmalige uitkering van 350
euro. Vertegenwoordigers van zowel de Vereniging van Nederlandse
Universiteiten (VSNU) als vakbonden zeggen tevreden te zijn met
het resultaat.
Naast een salarisverhoging hebben de partijen afgesproken het
aantal tijdelijke en flexibele contracten te beperken. Uitgangspunt
wordt hierbij dat voor ‘structureel
werk bij gebleken geschiktheid
dienstverbanden en arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd

SALARISVERHOGING

EENMALIGE
UITKERING
VAN 350 EURO

MINDER
FLEXIBELE
CONTRACTEN
worden aangegaan.’
In het akkoord wordt één concreet streefcijfer genoemd. Het
aantal tijdelijke contracten korter
dan vier jaar voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten (UHD/
UD) en docenten moet worden teruggebracht tot onder de 22 procent. Statistieken uit februari 2014
laten zien dat Wageningen Universiteit hier grotendeels al aan voldoet. Alleen van de medewerkers
die pas kort UD zijn (schaal UD2) is
zo’n 62 procent niet in vaste
dienst.
BÜHNE
Het verschilt per universiteit hoeveel moet gebeuren om aan deze
afspraken te voldoen, licht Babak
Mohammadzadeh, woordvoerder
van de VSNU, toe. ‘Het vergt echter

stappen van alle universiteiten. Deze afspraak is er niet voor de bühne.’ De vakbonden zien het resultaat vooral als een eerste stap. ‘We
vinden dit een goede start om de
flexibilisering aan universiteit terug te dringen’, zegt Jan Boersma,
onderhandelaar namens Abvakabo.
Promovendi en postdocs, de
bulk van flexibele medewerkers,
krijgen geen uitzicht op een vast
contract. Wel krijgen ze recht op
‘tijd en scholing’. Bovendien gaan
universiteiten promovendi ‘actief
van werk naar werk begeleiden’.
Binnen Wageningen UR hebben de medewerkers van DLO een
eigen cao. De onderhandelingen
daarvoor zijn vorige maand stukgelopen. De bonden beraden zich nu
op acties. RR

‘BESCHEIDEN’ OPTARE
NIET GERAAKT DOOR
NIEUW BELEID.
• Wageningse
arbeidsvoorwaarden blijven
onder de rode lijn.
• Belastingvrije fiets niet in
gevaar.

Medewerkers van Wageningen UR
hoeven niet bang te zijn dat de
nieuwe landelijke werkkostenregeling gevolgen heeft voor hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Dat zegt
Erik van der Wilk van Corporate
Human Resources. Sinds 1 januari
mogen bedrijfsuitjes, kerstpakketten en andere goederen en diensten
voor werknemers samen niet meer
dan 1,2 procent van de bruto loonsom bedragen, zo heeft het ministerie van Financiën bepaald. Voor het
personeel in sommige sectoren betekent dat een aderlating, maar niet
voor Wageningen UR. ‘In tegenstelling tot andere werkgevers had Wageningen UR geen uitbundige regelingen voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes’, zegt Van der Wilk. De voordeeltjes voor het Wageningese personeel komen niet boven de 1,2
procent uit. Er is volgens hem dan
ook geen reden om het Optare-pakket met flexibele arbeidsvoorwaarden aan te passen. AS

BOUW INCUBATOR GAAT DOOR
• Ondernemers ABP trekken
bezwaren in

Bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra komt er aan. Het voorbereidende grondwerk gaat naar verwachting deze week al van start. Dat
meldt campusmanager Petra Caessens. Realisatie van Plus Ultra
bleef lange tijd onzeker door bezwaren van ondernemers van het
Agro Business Park (ABP). De Wageningse gemeenteraad keurde de
plannen eind oktober goed, onder
toezegging dat er voor het ABP een
actieplan zou komen om het park
RESOURCE — 15 januari 2015

op te knappen. Het was vervolgens
afwachten of de bezwaarmakers
naar de rechter zouden stappen.
Dat is niet gebeurd. Caessens is
blij dat het zo is afgelopen. Volgens Caessens kwamen de bezwaren vooral voort uit onvrede over
de afnemende uitstraling van het
ABP. De ondernemers van het ABP
klagen al jaren over parkeerproblemen en de slechte bereikbaarheid
van het park. Het ABP heeft daarnaast te maken met aanzienlijke
leegstand. Het actieplan moet een
oplossing voor de problemen bieden. Een eerste aanzet is een door
de gemeente belegde informatiebijeenkomst in februari met alle

betrokkenen. Eén van de onderwerpen uit het plan is de relatie
tussen het ABP en de andere be-

drijventerreinen in Wageningen,
waaronder de campus. RK
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SUBSIDIE OP BIODIESEL WERKT NIET

MAJA VERSUS CLIFF: ONBESLIST

• Rabbinge en Vet zetten
de aanval in.

• Bijen ruiken minstens zo
goed als honden

Het meestoken van hout in energiecentrales en van bio-ethanol en biodiesel in auto’s draagt niet bij aan het
terugdringen van de uitstoot van CO2.
Subsidies die daarop gericht zijn,
moeten daarom worden afgeschaft.
Dat schrijven de Wageningse hoogleraren Louise Vet en Rudy Rabbinge en
de oud-Wageninger Martijn Katan in
een visiestuk van de KNAW. Ze beroepen zich op literatuuronderzoek. Afval en biomassa kunnen volgens de
wetenschappers beter worden gebruikt als grondstof voor veevoer en
hoogwaardige chemie dan als brandstof. Het klimaat is volgens hen meer
gebaat bij het belasten van de uitstoot
van broeikasgasssen en het gebruik
van zonne-energie. Ook brandstofbesparing en efficiënter energiegebruik
zetten zoden aan de dijk. RK

Het brein van een doorsnee honingbij weegt 0,64 milligram.
Toch zijn de hersenen van een
insect vele malen beter dan die
anderhalve kilo grijze massa van
ons, beweert entomoloog Hans
Smid. Mensenhersens omvatten
gemiddeld 86 miljard cellen.
‘Maar als wij een bijenbrein van
anderhalve kilo zouden hebben,
kwamen we uit op 2345 miljard
cellen.’
Het is één van de vele weetjes tijdens de eerste avond van de lezingenreeks Insecten en Maatschappij vorige week woensdag
in een tjokvolle Forumzaal. Insecten zijn hele goede speurneuzen. Smid kan het weten. Zijn
groep doet onderzoek naar het
ruik- en leergedrag van sluipwes-

‘IK ZEG
GELUKKIG
GEEN GEKKE
DINGEN’

Ben jij het echt?
‘Ja, dat klopt. Het spotje is ruim twee jaar
geleden opgenomen en is toen ook rond deze tijd uitgezonden op televisie. Kennelijk
hebben ze het nu weer uit de kast getrokken. Verschillende mensen hebben me al
gezien. Ikzelf niet overigens, want ik kijk
niet zoveel tv.’

pen. Maar zijn insecten betere
speurneuzen dan honden? Honden als Cliff, de Beagle van Hotsche Luik. Luik traint honden
om speciale taken te verrichten.
Cliff kan als enige hond in de
wereld de ziekenhuisbacterie
Clostridium difficile (C-diff) opsporen. Cliff mist zelden, zijn
trefkans is 97 procent. De hond
heeft waarschijnlijk al veel levens gered. Honden als Cliff

worden ingezet voor de gekste
dingen. Om verschillende vormen van kanker op te sporen bijvoorbeeld.
Maar wie ruikt er nu het beste,
de hond of het insect? Het antwoord blijft een beetje hangen.
Het hangt af van het doel dat je
nastreeft.
Er volgen er nog zes lezingen.
De onderwerpen zijn te vinden
op de site van entomologie. RK

FIGUREITOUT

Hoe ben jij in de reclamewereld verzeild geraakt?
‘Dat was puur toeval. Ik liep in mijn wijk
met onze hond, toen een busje stopte en ik
werd aangesproken. Ik dacht dat ze de weg
wilden vragen, maar ze bleken op zoek naar
figuranten voor dat tv-spotje. Ik hoefde, terwijl ik voor mijn huis stond, alleen maar
een paar zinnen in te spreken en antwoord
te geven op een paar vragen.’

Wie? Lennart Suselbeek
Wat? Onderwijscoördinator onderzoeksschool
PE&RC
Waarom? Is een seconde
in beeld in een reclamespotje van Aegon

En wat schokt dat?
‘Ik kreeg een kleine vergoeding aangeboden. Honderd euro, geloof ik. Nou ja, grappig natuurlijk. Ik wist natuurlijk niet dat de
beelden twee jaar later nog steeds gebruikt
zouden worden. Maar ik vind het wel prima.
Ik zeg gelukkig geen gekke dingen. Er zitten
overigens meer Wageningers in dat filmpje.
Eén van de spotjes is gefilmd in zwembad
De Bongerd.’ RK

Bron: Emancipatiemonitor, Sociaal Cultureel Planbureau

Illustratie Studio Lakmoes
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SLIMSTE VERPAKKING WINT COVERPRIJS
Nog niet eerder was de uitslag
van de Coverprijs zo duidelijk.
Het proefschrift van Jenneke Heising over slimme verpakkingen
kreeg bijna de helft van de uitgebrachte stemmen.
Acht covers werden vlak voor Kerst
door Resource genomineerd voor
de Coverprijs 2014. De cover van
Jenneke Heising stond van meet af
aan op kop en dat bleef zo. Van de
1274 uitgebrachte stemmen kreeg
Heising er 609, goed voor 48 procent. Op grote afstand volgen Xiangdan Meng (Boerin in China, 17
procent) en Bob Mulder (Chronisch ziek, 13 procent).
Wat is dat eigenlijk, een slimme
verpakking?
‘Een slimme verpakking geeft dynamische informatie over de kwaliteit van het product in de verpakking. In dit geval over de houdbaarheid van vis. Ik heb een methode ontworpen om aan de hand
van metingen in de verpakking de
versheid van de vis te voorspellen.
Die metingen worden gedaan door
een sensor.’
Jouw cover laat een verpakt mootje
vis zien. Maar ik zie geen sensor?
‘Nee, die is er nog niet. Ik heb met
een lab-opzet gewerkt, een glazen
stolp met elektroden die metingen
doen in een bakje water. Naast het

bakje lag kabeljauw. De elektroden
meten de geleidbaarheid van het
water. Gassen als ammoniak en trimethylamine die vrijkomen uit de
vis lossen op in het water en veranderen de geleidbaarheid. De sensor zal er uiteindelijk uitzien als
een soort minichip, die je bijvoorbeeld met je smartphone kunt
scannen.’
Kabeljauw? De vis op de cover is
toch..
‘Zalm, ja. Met zalm zag het plaatje
er mooier uit.’
Hoe is die cover ontstaan?
‘Via de drukker kwam ik in contact
met Inzicht Grafisch Ontwerp. In
een gesprek met de ontwerper heb
ik verteld over mijn proefschrift. Ik
wilde iets met verpakkingen op de
cover. Maar hoe laat je zien dat een
verpakking intelligent is? Dat is
best lastig. Het label wijst daar nu
op. Ik heb zelf de kleuren gekozen.
Het eerste ontwerp was eigenlijk
meteen goed.’
Jenneke Heising met haar proefschrift.

Nog flink gelobbyd?
‘Ja. We hebben het op de vakgroep
rondgestuurd en op LinkedIn en
Facebook gezet. Ik heb er zelfs een
twitteraccount voor aangemaakt.
Kennelijk heeft het gewerkt. Zelfs
mijn proefschrift is bij de Forumbieb al achthonderd keer gedownload.’

Krijgt het onderzoek
een vervolg?
‘We willen bij Food Quality and Design meer onderzoek gaan doen
naar de interacties tussen de verpakking en het voedsel. Zo ben ik
nu onderzoek aan het opzetten
naar zogeheten actieve verpakkin-

gen die de houdbaarheid van het
voedsel beïnvloeden. Verpakkingen
die bijvoorbeeld gassen afvangen
die binnenin ontstaan. Of antimicrobiële verpakkingen, waarbij stoffen vrijkomen uit de verpakking die
het product langer houdbaar maken.’ RK

toe te voegen voordat een definitieve versie wordt gepubliceerd.
‘Hoe meer informatie je hebt, hoe
meer vragen je kunt beantwoorden over de evolutie van de ui.’
Veredelaars kunnen erfelijke
informatie gebruiken om sneller
nieuwe uienrassen te kweken. Uienplanten die bijvoorbeeld resistent zijn tegen ziektes of die uien
opleveren van een betere kwaliteit. Ook het probleem rond daglichtbehoefte kan met de nieuwe
genetische informatie mogelijk

worden opgelost. Omdat uien over
de hele wereld groeien, loopt hun
ideale daglengte uiteen van elf tot
zestien uur licht. Bij het kruisen
van planten verandert de lichtbehoefte daarom vaak onbedoeld
mee, zegt Finkers. Onderzoekers
hopen nu te ontdekken welke genen deze voorkeur voor daglengte
bepalen. Het topsectorenproject
van de afdeling Plant breeding
werd dan ook mede gefinancierd
door veredelaarsbedrijf Bejo zaden. RR

GENOOM VAN UI AFGEPELD
• Elf miljard genetische letters
in kaart gebracht.
• Genoom ui vijf keer groter
dan dat van de mens.

Wageningse plantenonderzoekers
hebben het erfelijk materiaal van
de ui opgehelderd, zo bleek begin
januari uit een presentatie van
voorlopige resultaten op een congres in San Diego. De ui is niet het
eerste gewas waarvan het genoom
RESOURCE — 15 januari 2015

bekend is, tomaat en aardappel
gingen het bolgewas al voor. Toch
is het bijzonder dat zo’n groot genoom in kaart is gebracht. Het uiengenoom telt namelijk zo’n zestien miljard ‘genetische letters’,
vijf keer zoveel als dat van de
mens.
Van die zestien miljard ‘genetische letters’ zijn er nu bijna elf
miljard opgehelderd, vertelt Richard Finkers, DLO-onderzoeker
bij Plant Research International.
Hij hoopt er nog zoveel mogelijk
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SCINTILLOMETER GESCHIKT VOOR
METING ZIJWIND OP VLIEGVELDEN
• Oude techniek krijgt nieuwe
toepassing
• Apparaat meet dwarswind langs de
hele baan

Zijwind op vliegvelden kan funest zijn.
Windmeters en -vanen brengen daarom
de wind op bepaalde plekken langs de
baan voortdurend in kaart. Maar het kan
beter. Daniëlle van Dinther ontwikkelde
een methode om met scintillometers die
dwarswind in één keer langs de hele baan
te meten. Een nieuwe toepassing voor een
bestaand weerkundig instrument.
Scintillometers meten schommelingen
in de mate waarop licht wordt gebroken
door scintillaties in de lucht. Scintillaties
zijn luchtwervels met een iets andere
vochtigheid en temperatuur. Een scintillometer meet fluctuaties in het signaal veroorzaakt door scintillaties.
Die meters kun je ook gebruiken om
dwarswind te meten. Of beter gezegd: de
beweging van luchtwervels. Het principe
is volgens Van Dinther al sinds de jaren
vijftig bekend. Twee scintillometers naast
elkaar opgeteld meten dezelfde scintillaties, maar iets verschoven in tijd. Dat tijdsverschil is een maat voor de snelheid van

de dwarswind. Tot nu toe moesten die signalen geijkt worden met metingen aan de
grond. Van Dinther ontwikkelde een manier om dat zonder zo’n kalibratie te doen.
BEHOUDEND
Het grote voordeel van deze nieuwe manier van windmeten is volgens Van Dinther dat de wind over een heel traject
wordt gemeten. ‘Gewone windmeters of
windvanen meten op één vaste plek. Scintillometers geven dus in principe meer informatie. En het werkt, blijkt uit metingen
die Van Dinther deed op Schiphol. Maar
het apparaat kan nog meer.
De scintillometer detecteert ook luchtturbulentie die door vliegtuigen zelf wordt
veroorzaakt. Het gaat om zogenaamde
zogwervels die (vooral) langs de vleugels
ontstaan. Van Dinther: Die wervels zijn gevaarlijk voor volgende vliegtuigen. Nu zijn
daar vaste normen voor, maar met scintillometrie is dat gewoon te meten.
De vliegindustrie staat desondanks nog
niet te trappelen. ‘De vliegindustrie is behoudend’, denkt Van Dinther. ‘Bovendien
zijn er allerlei veiligheidsprotocollen ontwikkeld. Die verander je niet zomaar.
Maar er is zeker potentie. We hebben aangetoond dat scintillometrie dwarswind
kan meten.’ RK

VISIE <<
‘Varken van Morgen’
loopt vertraging op
De ontwikkeling van het ‘Varken van Morgen’, dat
aan extra welzijns- en milieueisen voldoet, zit muurvast. Varkenshouders, slachterijen en supermarkten
zijn het niet eens over de meerprijs van dit vlees,
meldde vakblad Boerderij vorige maand. Maar LEIonderzoeker Robert Hoste is optimistisch – eind dit
jaar ligt het in de schappen.
‘Enkele jaren geleden hebben de supermarkten afgesproken om het duurzame vlees in hun assortiment op
te nemen’, zegt Robert Hoste, econoom varkensproductie bij het LEI. ‘Ngo’s als Wakker Dier oefenen nu druk
uit op de supermarkten om hun belofte waar te maken.’
Doen de supermarkten niets dan?
‘Marktleider Albert Heijn neemt al Beter Leven-vlees af
van VION. Dat is varkensvlees met extra welzijnseisen
maar feitelijk zonder milieueisen. De leveranciers kunnen het Beter Leven-vlees vrij makkelijk upgraden naar
het Varken van Morgen, maar blijkbaar is de meerprijs de
bottleneck.’
Waarom wordt de meerprijs niet centraal geregeld?
‘Omdat dat niet mag, dat zou kartelvorming zijn. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branche-organisatie van de supers, heeft met actiegroepen, slachterijen
en LTO onderhandeld over het Varken van Morgen, maar
mag geen prijsafspraken maken – dat moeten de afzonderlijke supermarkten doen met hun leveranciers. Knelpunt is dat duurzaam vlees nog niet gretig aftrek vindt in
de supermarkten. Niemand lijkt als eerste dat duurdere
vlees te willen verkopen, want dan raak je misschien klanten kwijt. Vlees is en blijft een klantentrekker voor de supermarkten.’
Is het project nu mislukt?
‘Dat denk ik niet, ik verwacht dat actiegroepen als Wakker
Dier en Varkens in Nood zware druk blijven uitoefenen op
de supermarkten. Het zou me niet verbazen als het ‘Varken van Morgen’ over een half jaar wel geregeld is, zodat
het vlees eind 2015 in de supermarkten ligt.’ AS

STELLING

‘The goal of social science is to create
controversy and debate, not only to clarify
and explain.’

Zijwind meting belangrijk voor de veiligheid van de luchtvaart.

Janwillem Liebrand, promoveerde op 10 december in
Wageningen
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ALWEER EEN OVERBODIGE GMO-STUDIE?
• ‘Genetische modificatie laat
geen gevolgen zien voor
proefdieren.’
• Conclusie na zoveelste
onderzoek geen verrassing
meer.

Is gmo-mais schadelijk voor onze
gezondheid? Voor de zoveelste keer
werden geen onverwachte effecten
gevonden bij ratten na consumptie
van deze mais. We kunnen ons veel
geld, tijd én proefdieren besparen,
zegt Rikilt-onderzoeker Esther Kok.
De maisrassen MON810 en
NK603 van Monsanto zijn enkele
van de best onderzochte maisrassen ter wereld. Ze zijn genetisch gemodificeerd. De ene heeft extra genen die de maisplant beschermen

tegen een schadelijk insect, de ander heeft bacteriële genen die zorgen voor herbicide-tolerantie, ofwel
bescherming tegen een onkruidmiddel Round-up. De eerste is toegelaten op de Europese markt, de
tweede (nog) niet.
Beide rassen hebben een uitgebreide toelatingsprocedure achter
de rug, maar de EU is huiverig om
de gmo’s toe te laten. Een land als
Nederland is niet tegen gmo’s,
maar landen als Frankrijk en Oostenrijk zijn dit wel. Om de patstelling te doorbreken, laat Brussel extra onderzoek doen naar de veiligheidsbeoordeling van gmo’s in het
algemeen en MON810-mais in het
bijzonder. Daarom loopt nu het
vierjarige EU-project GRACE: GMO
Risk Assessment and Communication of Evidence.

NIEUWE STUDIES
In dat kader kijkt Rikilt-onderzoeker Esther Kok met Europese partners of de risicobeoordeling van
gmo’s strookt met de laatste wetenschappelijke inzichten. In de test
kregen groepen ratten een dieet
met verschillende doseringen gmomais. Vervolgens werden de ratten
op allerlei punten vergeleken met
soortgenoten die die niet-gemodificeerde mais hadden genuttigd. De
conclusie, die vorig maand verscheen in Archives of Toxicology,
luidde dat MON810 geen afwijkende waarden geeft bij de ratten.
Voor Esther Kok was dat geen
verrassende conclusie. ‘In het verleden zijn er al meerdere rattenstudies met MON810 gedaan waar
steeds niets uitkwam. Wij zijn in
Nederland geen voorstander van dit

soort 90-dagen-rattenstudies, want
ze zijn ons inziens niet gevoelig genoeg. Maar de Europese Unie heeft
deze studies sinds vorig jaar verplicht gesteld.’
Onder de noemer van GRACE
staan er weer nieuwe rattenstudies
op het programma. Gekenen wordt
onder meer naar de bewering van
de Fransman Seralini, die in 2012
concludeerde gezwellen meende te
vinden bij ratten die langdurig
gmo-mais hadden gegeten. Een publicatie die na brede kritiek overigens werd ingetrokken. Kok zou
verbaasd zijn wanneer uit deze
nieuwe studie aanwijzingen komen
voor schadelijke effecten. Het project GRACE, een verbond van Europese toxicologen en risico-beoordelaars, wordt gecoördineerd door het
Duitse Julius Kuhn Institut. AS

INSECTEN MAKEN VEEVOER DUURZAAM
• Insecten zijn goed te kweken
op bierbostel en broodresten.
• Kakkerlakken en wapenvliegen
zijn geschikt als veevoer.

Dat krekels en meelwormen prima
passen op de menukaart weten we
inmiddels. Maar insecten zijn ook
geschikt voor gebruik als veevoer.
Dennis Oonincx onderzocht hoe je
ze kunt kweken op restproducten
uit de voedingsindustrie.
Erg smakelijk klinkt zijn keuze
niet: wapenvliegen en kakkerlakken. ‘Ze zijn inderdaad niet lekker’,
zegt Oonincx. Maar beide insectensoorten zetten heel effectief plantaardig voer om in dierlijke eiwitten,
terwijl ze geen kieskeurig dieet hebben. Bovendien produceren ze weinig CO2 per kilo eiwit en vergt de
productie weinig land. Dat maakt
ze sterke kandidaten om de verwachte schaarste aan dierlijke eiwitten in de toekomst te verminderen.
RESOURCE — 15 januari 2015

Oonincx zette de insecten een
keur aan industriële bijproducten
voor, een mengsel van biergist,
bierbostel, broodresten, koekjes-afval en aardappelstoomschillen. Deze bijproducten uit de voedingsindustrie worden normaal verwerkt
in veevoer. Een controlegroep gaf
hij voer dat gangbaar is in insectenkwekerijen, zoals kippenvoer.
MEST
Krekels en meelwormen hebben
een vergelijkbare voederconversieefficiëntie als varkens en kippen.
Dat ze toch als duurzaam gelden,
komt omdat ze veel minder broeikasgassen produceren. De voederconversie-efficiëntie van de kakkerlakken en wapenvliegen is echter
nog een stuk beter, concludeerde
Oonincx. ‘Het varken benut zo’n 20
procent van het plantaardig eiwit in
het voer, de wapenvlieg zo’n 60 procent. Die efficiënte eiwit-opslag
maakt ze interessant als tussenschakel voor veevoer.’
Oonincx ging ook na of hij wa-

Kakkerlakken produceren veel eiwitten en weinig CO2.

penvliegen en kakkerlakken op
mest kon kweken. Dat zou helemaal interessant zijn, omdat dit
voer een negatieve economische
waarde heeft in Nederland. Maar
dit heeft nog meer onderzoek nodig. Bovendien is het momenteel
verboden in Europa om insecten

gekweekt op mest als veevoer te gebruiken. Buiten Europa ziet hij echter wel kansen voor insectenteelt op
mest. AS
Dennis Oonincx promoveerde op 6 januari bij de entomologiehoogleraren
Arnold van Huis en Joop van Loon.
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We wensen alle lezers een voorspoedig 2015.
Afgelopen weken ging de discussie over de verkeerssituatie rondom de campus verder. Ook werd een
jager verbaal onder vuur genomen en denken mensen
verschillend over werken na je pensioen. Kom ook
meediscussiëren!

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
ONDER VUUR

RONDJES DRAAIEN

WERK IS HET EINDE

Het gebeurt niet elke dag dat een ecoloog
als jager ‘uit de kast komt’. Toch kreeg Geert
Groot Bruinderink vooral positieve reacties,
vertelde hij tegen Resource.

Een nieuwe weg om de campus – het rondje campus – lost de verkeersproblemen het
meest efficiënt op, stelt een rapport van de
provincie. Dat is tegen het zere been van de
vele criticasters.

Resource portretteerde in december gedreven
wetenschappers die na hun pensionering
gewoon doorwerken. Daar wordt heel verschillend tegenaan gekeken.

Online heeft Moniek wel kritiek op hetgeen de
ecoloog vertelt over jacht. ‘Meneer Groot Bruinderink spreekt zichzelf behoorlijk tegen: eerst
toegeven dat het nut van jagen niet bewezen is,
om vervolgens te beweren dat jacht nodig is.’
Zelf denkt ze dat de jacht zinloos is en dat er
andere manieren zijn om de populatie in balans
te houden en de wegen veilig te krijgen. ‘Waarom geven jagers niet gewoon toe dat ze er een
kick van krijgen om levende wezens te vermoorden?’ Wat haar betreft wordt de jacht, ‘een
sport voor zieke geesten’, snel verboden. Reageerder S neemt aanstoot aan dit harde oordeel. ‘Zijn de mensen in slachthuizen ook “zieke geesten”?’ De jacht – en slacht – zijn
volgens hem gewoon manieren van de mens om
aan een lekker lapje vlees te komen. Hij vindt
het ook opmerkelijk dat Moniek wel alles weet
over effecten van jacht, aangezien Groot Bruinderink aangeeft dat deze nog ongewis zijn. ‘Bijzonder dat u dat al kunt stellen’.

‘Goed en goedkoop? Laat me niet lachen’,
schrijft Goeie buur. Hij ziet vooral een plan dat
‘natuur, landschap en leefbaarheid [opoffert]
aan autobereikbaarheid’. Andere reageerders
vinden het ironisch dat juist een groene kennisinstelling hierbij het voortouw neemt. Jan
betoogt daarom dat het bericht een eenzijdige
indruk geeft van het rapport. De rondweg is
weliswaar effectiever maar ‘Resource rept [...]
met geen woord over andere effecten, ook
beoordeeld in de provinciale studie’. Ook
raadslid Roel van Cauwenberghe (GL) is
gebelgd. ‘Er worden helemaal geen uitspraken
gedaan over welke variant het beste is.’ Voor
het raadslid springen de opgesomde nadelen
van een rondweg in het oog. Bovendien zou er
in Wageningen helemaal geen draagvlak zijn,
niet onder bewoners en niet in de politiek. De
definitieve keuze is inderdaad aan de politiek,
reageert Roelof Kleis, auteur van het artikel.
‘Maar een goed verstaander heeft aan een half
woord genoeg.’ Het rapport toont immers aan
dat het ‘rondje campus’ goedkoper is, en effectiever. Hij verwacht dat dit de provincie niet is
ontgaan.

‘Heel aardig die knasse knarren’, schrijft Hans
Böhmer. ‘Alleen hoeveel afgestudeerde jongeren
krijgen hierdoor geen kans [waardoor] hun studie een desinvestering [is] geweest?’ Als het aan
Böhmer ligt, werken ouderen alleen maar door
om jong talent klaar te stomen voor hun baan.
Ikbal Agah Ince ziet dat heel anders. Onder het
portret van Dick Peters, de 82-jarige viroloog die
nog steeds werkt, schrijft hij: ‘He is [a] great
mentor and scientist!’.

AANVULLING EN CORRECTIES
In het bericht Out of the box (Resource 9, pg. 24)
staat dat sportkoepel Thymos een wintersportweek organiseert. Dit gebeurt echter door een
landelijke commissie waarvoor Thymos slechts
de Wageningse promotie doet.
Het groot studentengala vindt niet, zoals vermeld
in Resource 9, pg. 27, plaats op 19 februari maar
op 27 februari.
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Zonder
dralen in het
huwelijksbootje
Trouwen? De meeste studenten hebben wel wat anders aan hun
hoofd. Studeren bijvoorbeeld, of genieten van hun vrije leven.
Toch vinden er elk jaar wel enkele bruiloften plaats waarbij
Wageningse studenten betrokken zijn. Wat zijn hun motieven om
elkaar voor de rest van hun leven trouw te beloven? En hoe kun
je op een studentenbudget een spetterend feest organiseren?
tekst: Carina Nieuwenweg en Romy Appelman

L

ennert (25) en Gabriëlle (22) waren nog maar
een paar maanden samen. Maar toen Gabriëlle
in verwachting raakte, ging alles in sneltreinvaart. Hoewel Lennert nog studeerde, besloten
de twee bij elkaar in te trekken om een goede
basis te leggen voor de komst van de baby. Na
de geboorte van dochter Lotus wilden ze echter nog een
stap verder gaan en een echt gezinnetje worden. ‘Bovendien wilde ik graag dezelfde achternaam als mijn dochter’ vertelt Gabriëlle. De keuze voor een huwelijk was
daarom snel gemaakt. ‘Een ongebruikelijke stap voor
mensen op onze leeftijd’, weet Gabriëlle. ‘Maar gelukkig
kregen we alleen maar positieve reacties.’
Trouwen is echter een dure aangelegenheid en geld is
niet bepaald ruim beschikbaar voor een stel waarvan de
een fulltime moeder is en de ander student. Dus moest
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‘Dispuutgenoten stonden achter de bar’
het een trouwerij worden met een beperkt budget. ‘Dat
was natuurlijk wel een uitdaging’ vertelt Lennert. Dankzij
een bijbaantje wist het koppel een klein spaarpotje op te
bouwen. ‘Voor de rest moet je gewoon creatief zijn.’ Een
feestlocatie is erg duur. Gelukkig stelden de oom en tante
van Lennert hun prachtige boerderij in Putten beschikbaar voor de bruiloft. De schuur werd ingericht als feesttent en de werkplaats als bar. ‘De hapjes hebben we simpel gehouden, gewoon worst, kaas en frituur. En
natuurlijk bier uit Duitsland. Dat is goedkoper.’
Barpersoneel hoefde het koppel niet in te huren. ‘Dat
hebben vrienden van mijn dispuut van de studentenvereniging SSR-W allemaal gedaan’ vertelt Lennert. Een jaarclubgenoot zorgde voor licht en geluid. Het dispuut heeft

zelfs op de boerderij gekampeerd om de volgende dag te
helpen met opruimen. ‘Echt ontzettend gaaf.’
Ook familieleden en vrienden droegen hun steentje bij.
De moeder van Gabriëlle zette al haar creativiteit in om
de aankleding van de schuur te verzorgen. Een vriendin
verzorgde de fotografie een andere vriendin van het stel
maakte de bruidstaart. ‘De jurk heb ik gekregen van mijn
broer en schoonzusje.’
Lennert en Gabriëlle kijken terug op wat ze een ‘fantastische dag’ noemen. Met een ruimer budget zouden de
twee het niet veel anders hebben gedaan. ‘Hoogstens
hadden we dan wat meer mensen uitgenodigd voor de
barbecue.’
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‘Als je het zeker weet,
weet je het zeker’

Tanja en Imko leerden elkaar kennen op oudjaarsavond
2012. ‘Het was meteen erg gezellig’, vertelt Tanja,
bachelorstudent in Wageningen. Een jaar lang waren ze
samen en gaven ze hun relatie de gelegenheid om te rijpen. Totdat Imko op oudjaarsavond 2013, precies een
jaar nadat de twee elkaar voor het eerst zagen, Tanja ten
huwelijk vroeg. Het antwoord kwam zonder aarzelen:
‘ja’.
Acht maanden later, op 27 augustus 2014, was het
zover. Naar hedendaagse maatstaven een tamelijk snel
traject dus, geeft Tanja toe. Maar twijfels had ze nooit.
‘Als je het zeker weet, weet je het gewoon zeker.’ Daarnaast speelde voor beiden nog iets anders mee. ‘Ik vind
trouwen belangrijk vanuit mijn christelijke achtergrond,
en dat geldt ook voor Imko. We zijn allebei Nederlands
Gereformeerd.’
Een lichte druk vanuit de gemeenschap wellicht?
Tanja lacht. ‘Dat denken mensen dan vaak hè? Maar nee,
we kregen echt geen ouderling aan de deur om ons tot
een huwelijk aan te zetten. Het was onze eigen keuze,
vanuit een diepgeworteld gevoel om Gods zegen over dit
huwelijk te vragen. Zo zitten Imko en ik allebei in elkaar.’
RESOURCE — 15 januari 2015

Maar veel geld had het tweetal niet. Dus werd het een
echte studentenbruiloft. ‘Het maakte ons niet zo veel uit
hoe de dag eruit zou zien’, zegt Tanja. ‘Zo lang iedereen
maar lekker zichzelf zou kunnen zijn en de sfeer relaxed
was.’ Vanwege het krappe budget werd de hulp ingeroepen van vrienden en familie. ‘Zij hebben bijvoorbeeld een
taart gebakken. Mijn schoonzusje heeft geholpen met de
versieringen. Mijn jurk hebben we laten maken door een
coupeuse die we al kenden’, vertelt Tanja.
Ook op andere kostenposten kon gemakkelijk worden
bespaard, zo ontdekte het tweetal. Tanja: ‘In Apeldoorn
was trouwen veel goedkoper vergeleken met Wageningen. Dus die keuze was snel gemaakt.’ Per toeval liep het
stel tegen een mooie oldtimer aan, die ze bij hoge uitzondering mochten lenen van de eigenaar. Dat ging echter
minder soepel. ‘Op onze trouwdag kregen we autopech.
Toen dat opgelost was, moesten we heel voorzichtig over
de verkeersdrempels. Zo voorzichtig dat we aangehouden
werden door een paar zeer chagrijnige politieagenten.’
Maar dat was de enige smet op een verder vlekkeloos
verlopen dag. In Wageningen werd de kerkdienst gehouden in de ‘eigen’ kerk. Daarna volgde een feest op een
kampeerboerderij in Otterlo. ‘Onze gasten konden binnen dansen en buiten bij het kampvuur zitten. Al met al
hebben we een hele gezellige en relaxte dag gehad.’
Het bescheiden kostenplaatje (zo’n 4500 euro), was
alleen mogelijk dankzij de hulp van familie en vrienden.
Maar dat maakt het alleen maar beter, vindt Tanja. ‘Ze
waren daardoor veel meer betrokken bij het evenement.
Niet een feest voor, maar mét de gasten. Echt, zelfs als we
meer geld hadden gehad, had ik het niet anders willen
doen. Soms denk ik weleens dat dit soort ceremonies te
luxe geworden zijn. ‘
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‘In Pakistan is niemand
homo in het openbaar’
Maarten, promovendus in fysische chemie, zocht de liefde
van zijn leven via een datingsite. Daar vond hij wat hij zocht,
maar niet bepaald dicht bij huis. Zijn oog viel op Umair uit
Pakistan, een land aan de andere kant van de wereld, waar
homoseksualiteit bovendien verre van geaccepteerd is. Het
leek een hopeloze match, maar in plaats daarvan ontpopte
hun verhaal zich tot een modern sprookje, over een prins die
de liefde verkiest boven rijkdom en macht.
Nou ja, een oosterse prins is Umair niet, maar het komt in
de buurt. Hij komt van een familie die in hoog sociaal aanzien staat in Pakistan. Zijn vader bekleedt een hoge functie
bij de overheid, zijn familie bestaat vooral uit artsen en ingenieurs. ‘Thuis hoefde ik maar met mijn vingers te knippen
om te krijgen wat ik wilde’, vertelt Umair. Maar toen hij voor
zijn masterstudie naar het Verenigd Koninkrijk ging, besefte
hij dat zijn geboorteland hem niet kon geven wat hij werkelijk wilde. ‘In Pakistan is niemand homo in het openbaar. Zo
simpel is het.’
Na zijn verblijf van enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk, keert hij noodgedwongen terug naar Pakistan, maar met
de wens om zo snel mogelijk terug te keren naar Europa. In
deze periode leert hij Maarten kennen via internet. Vijf maanden lang delen de jongens lief en leed via WhatsApp, Facebook en Skype. Umair beseft: dit is hem. Hij weet het zelfs zo
zeker dat hij nee zegt tegen verschillende baanaanbiedingen
die dankzij zijn familieconnecties voorbij komen. Eén daarvan is in Dubai. Een prachtige carrièrekans, zo weet hij. ‘De
verleiding was groot, maar ik wist dat ik in Dubai nooit uit
zou kunnen komen voor wie ik echt ben. Ik kon me geen
leven zonder Maarten meer voorstellen.’
Ook bij Maarten gingen de vlinders wild tekeer. Maar hij
wilde eerste een ontmoeting in real life afwachten. ‘Om te
zien of ik verliefd kon worden op de jongen die ik zo leuk
vond.’ Die kans kwam toen Umair naar Denemarken ging
voor een business consultancy project. De twee zien elkaar
daar voor het eerst. Ook in het echte leven slaat de vonk direct
over.
Het huwelijksaanzoek volgt op oudjaarsdag 2013. De bruiloft, zeven maanden later, houden de mannen bewust klein.
In Nederland heeft Umair een ‘not married’ certificaat van
zijn ouders nodig, een stap die hij liever nog even wil vermijden. Daarom besluit het tweetal in Denemarken te trouwen.
De gastenlijst is klein. ‘Denemarken ligt niet naast de deur en
de bruiloft was al op korte termijn.’
Umair’s ouders weten ondertussen van niets. Hij zwijgt
tegen hen uit angst voor de reactie van de Pakistaanse media
op het nieuws dat de zoon van een belangrijke figuur uit het
openbaar leven homo is. ‘Mijn ouders hebben altijd goed
voor mij gezorgd en me een liefdevolle opvoeding gegeven.
Uit respect voor hen houd ik mijn geaardheid geheim. Ik wil
mijn ouders niet in de problemen brengen.’
Ook Maartens ouders waren niet bij de huwelijksplechtigheid. ‘Mijn familie is gelovig en trouw lid van de gerefor-

meerde gemeente. Ze weten dat ik homo ben en ik zie dat
ze hun best doen. Maar het blijft moeilijk voor ze om het te
accepteren’. Maarten is zelf ook nog steeds lid van de gereformeerde gemeente. Maar een kerkelijke ceremonie zat er
niet in. Het werd vooral een typisch Deense ceremonie. ‘In
Nederland is het de gewoonte dat de ambtenaar een lange
speech houdt. In Denemarken zijn ze vooral efficiënt: binnen vijf minuten waren we getrouwd.’
15 januari 2015 — RESOURCE
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RESOURCE

FEESTKALENDER

2015

JANUARI
15 Open feest Moulin Rouge @ Ceres, 23.00 uur
15	Los in het sprookjesbos @ Annie’s kroeg (Asserpark)
16	Open feest IxESN @ Het Gat, 2 euro voor niet-leden
17	Blueskroegentocht in de binnenstad, 20.30 uur
17	Party @ International Club, 23.45 uur
22 Quiet is the new loud @ BBLTHK, 21.00 uur
22 Open feest, Jongerenvereniging Unitas
24	Lustrumconcert studentenorkest de Ontzetting
@ Junushoff, 20.15 uur, voor studenten 5 euro
24	ISOW Dance Fever @ Loburg, 23.00 uur, 2 euro voor
niet-leden
30 Dead Cat Stimpy + The Naked Sweat Drips
@ Café Daniels, Popcultuur Wageningen, 22.00 uur

FEBRUARI
7
12
13
17
19
20
20
25
26
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Benefietfeest ‘Crossing Borders’
@ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur, 3 euro
Open feest @ SSR-W, 3 euro
Winter AID-party, ISOW en IxESN, 22.00
Open feest Mercurius,
T3-feest @ Ceres, 23.00 uur
Dance performances en workshops
@ Loburg, ISOW, 21.30 uur
Open feest IxESN met VeSte @ Het Gat
Quiet is the new loud
@ BBLTHK, Popcultuur Wageningen, 21.00 uur
Open lustrumfeest, Jongerenvereniging Unitas
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MAART
5
7
13
17
19
19
25

Open feest @ SSR-W, 3 euro
Open feest @ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur
PhD-party @ Junushoff
Birdland @ Junushoff, 9 euro
Open feest @ KSV, 23.00 uur
Gay for one day @ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur
Quiet is the new loud
@ BBLTHK, Popcultuur Wageningen, 21.00 uur
26 Fingerlickin’ van jongerenvereniging Unitas

APRIL
1
1
2
2
4
9
15
15
16
16
25
28

90’s party @ Woeste Hoeve, 21.30 uur
WUR-surprise party op de campus voor
medewerkers en studenten
Open feest @ SSR-W, 3 euro
Pre-Varsity open feest @ Argo
Open feest @ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur
Open feest Stupéfête @ Ceres, 23.00 uur
Quiet is the new loud @ BBLTHK, popcultuur
Wageningen, 21.00 uur
Kroegspellenavond @ Woeste Hoeve, 21.30 uur
Sportgala, Thymos
Open feest 7Sins @ KSV, 23.00 uur
Batavierenfeest @ campus UT Twente
Oranjebal @ SSR-W, 3 euro

JUNI
4

Slotfeest met live muziek van het Heeren XVII lustrum
@ Radix Agros (Unifarm), 4,50 euro
5 Concert WSKOV met het Hanze Orkest
@ Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17.
Deuren open: 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur
6 Homo top 50 feest
@ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur
6 Concert studentenorkest de Ontzetting,
met de marinierskapel @ Junushoff 20.15 uur
11 Open feest 7Sins @ KSV, 23.00 uur
18 Open feest jongerenvereniging Unitas

JULI
4
4

Bergpop @ Conventplein, 15.00 uur
Open feest @ de Wilde Wereld, 22.00 uur

MEI
2 Open feest @ de Wilde Wereld, SHOUT, 22.00 uur
4/5 Bevrijdingsfeest, jongerenvereniging Unitas
(koop je tickets op tijd).
5 Bevrijdingsfestival @ centrum Wageningen
12 Lentefeest @ Argo
12 Open feest van VGSW, toegang 2 euro
18 Open lustrumfeest @ Woeste Hoeve, 21.30 uur
20 Birdland @ Junushoff, 9 euro
20 Slotfeest lustrum @ Woeste Hoeve, 21.30 uur
21 Open feest @ SSR-W, 3 euro
28 Open feest @ Ceres 23.00 uur
30 Uitvoering WKSOV van Carmina Burana @ De Aula,
Generaal Foulkesweg 1. Deuren open: 19.30 uur.
Aanvang 20.00 uur

Hou voor actuele gegevens Resource
in de gaten. In een vaste rubriek op
pagina 28 geeft WageningenUP
up-to-date feestinformatie.
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Steeds meer
regeltjes
Medewerkers ergeren zich aan
de bureaucratie bij Wageningen
UR. De universiteit trekt zich dat
aan en wil dit jaar flink snijden
in de procedures en protocollen.
Maar waar te beginnen? Resource
maakte alvast een rondje en bracht
de grootste ergernissen in kaart.
tekst: Albert Sikkema

V

eel medewerkers van Wageningen UR storen zich aan de bureaucratie in de organisatie. Dat bleek onlangs uit de resultaten van
de Medewerkersmonitor 2014. Naar aanleiding daarvan vroeg Resource een handvol
medewerkers naar hun grootste bureaucratische ergernis. Daar hoefden de meesten niet lang over
na de denken: het declareren van een buitenlandse reis.
Alle (on)kosten van die reis, inclusief het taxiritje in Accra
en het etentje met buitenlandse collega’s, moeten met
bonnetjes worden verantwoord, terwijl veel taxichauffeurs en restaurants in die landen geen rekening op eigen
briefpapier uitschrijven. Bovendien moeten alle bonnetjes worden gescand en van een paraaf worden voorzien,
anders accepteert het systeem de declaraties niet. Een
complexe en tijdrovende bezigheid.
IRRITATIE
Oudere medewerkers denken met weemoed terug aan
het eenvoudige systeem van vaste dagvergoedingen. Maar
die tijd komt nooit meer terug, weet Annemieke Beers,
directeur Bedrijfsvoering van de kenniseenheid AFSG.
‘Dat systeem past niet meer bij de huidige eisen van
financiële verantwoording’, zegt Beers. En die verantwoordingsdruk wordt steeds omvangrijker en complexer,
stelt ze met leedwezen vast.
Op verzoek van de Raad van Bestuur hield Beers in het
najaar een rondvraag onder medewerkers van WageninRESOURCE — 15 januari 2015
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gen UR om te ontdekken waar de belangrijkste bureaucratische pijn zit. In de IT-systemen, zo bleek. ‘De
gebrekkige kwaliteit en effectiviteit daarvan levert veel
irritatie op’, aldus Beers.
De volgende stap is het verbeteren van deze en
andere bureaucratische hotspots. Daar wil ze dit jaar
mee aan de slag. Geen gemakkelijke opgave, zegt Beers.
‘Veel bureaucratie importeren we van buiten. Financiers als het ministerie, de topsector, NWO en de EU
stellen steeds meer eisen aan een project. Dat kunnen
wij niet veranderen.’ Het is zaak, vindt ze, om zo effectief mogelijk om te gaan met al die externe regels en
voorwaarden.
Daarnaast creëert Wageningen UR ook zelf bureaucratie voor de medewerkers. Het gehate declaratiesysteem voor buitenlandse reizen bijvoorbeeld. Ook daar
wordt dit jaar wat aan gedaan als het aan Beers ligt.
Andere personeels- en declaratiesystemen staan eveneens op haar to-do lijstje. Onderzoekers moeten wat
haar betreft meer administratieve taken kunnen delegeren aan de secretaresse. Werk aan de winkel dus.

RESOURCE’S LIJSTJE VAN
BUREAUCRATISCH WAGENINGEN
1 DE (BUITENLANDSE)
KOSTENDECLARATIE
Niet alleen de declaratie van de buitenlandse reis is ingewikkeld, in feite
zijn alle kostendeclaraties bij Wageningen UR complex. Stel: je koopt een
boek voor je werk. Omdat je het boek
bestelt bij bol.com, krijg je de bon en
de factuur digitaal. Die zou je zo aan
het declaratiesysteem kunnen aanleveren, maar nee, er moet een paraaf
op. Dus moet je de bon printen, een
paraaf zetten, daarna de bon weer
scannen en opsturen. Kan dat simpeler?
2 DE PROJECTVOORWAARDEN
Een beetje Wageningse onderzoeker
dient regelmatig offertes in voor
nieuwe projecten bij een topsector of
de EU. Dat betekent: een hele berg
formulieren invullen. Voor elke aanvraag is er een ander format waarbij
je aan veel voorwaarden moet voldoen, die vaak niets te maken hebben
met de inhoud van je voorstel. Een
vormfout in de aanvraag betekent
meestal een afwijzing. Bovendien zijn
de accountants van de financiers
steeds strenger geworden. Je moet tot
de laatste vijf euro uitleggen waarom
je de eetbonnetjes declareert. Daardoor wordt de projectadministratie
van Wageningen UR steeds complexer.
We importeren dus bureaucratie.
3 GOEDE VOORNEMENS
Goede voornemens zijn mooi. Zo
besloot de universiteit in de afgelopen jaren om de studeerbaarheid van
de opleidingen te verbeteren, om de
studiekeuze beter te regelen en om de
zorg voor buitenlandse studenten te
vergroten. Daarom zijn er nu prestatieafspraken met de overheid, een
Gedragscode buitenlandse studenten
en een regeling studiekeuze-check.
Gedragscodes leiden tot regeltjes die
moeten worden opgesteld, gehandhaafd, beoordeeld en geëvalueerd.

Wat zijn de grootste bureaucratische ergernissen
en hoe moeten we ze oplossen? Denk mee met
Resource om de regeldruk te verminderen.
Ga naar www.resource.wageningenur.nl
(tabblad ‘achtergrond’) en geef je commentaar.

4 DE REKENING VAN DE ZZP’ER
Een freelancer of zzp’er die een tekst,
foto of meubelstuk wil leveren, krijgt
te maken met de afdelingen Inkoop en

Financiën. Eerst moet hij een offerte
leveren. De afdeling Inkoop moet
deze kostenindicatie goedkeuren en
kan er vervolgens een bestelnummer
aan koppelen. Als de zzp’er zijn dienst
heeft geleverd, dan moet zijn directe
opdrachtgever naar de financiële
afdeling. Die moet eerst de leverancier toevoegen aan het systeem en
kijkt vervolgens ook of de declaratie
overeen komt met de kostenindicatie.
Als de bedragen niet overeen komen,
wordt de factuur vaak afgewezen en
moet opnieuw overlegd worden om de
betaling rond te krijgen. Per saldo
kost de verwerking van de factuur
soms meer geld dan de opdracht zelf.
5 TOILET TICKET
Stel, het toilet loopt niet door. Vroeger belde je dan de receptie en dan
was het in tien minuten verholpen. Nu
moet je een mail sturen aan het Facilitair Bedrijf (FB). Die maakt (1) een
ticket aan, met alle gegevens van de
afdeling en het toilet. Het FB mailt
dan (2) de receptie dat het toilet niet
doorloopt. De receptie belt vervolgens (3) de beheerder of die het kan
verhelpen. Zo nee, dan wordt (4) een
loodgieter gebeld. Deze procedure
geldt ook als het schrijf- en wc-papier
op is of als de printer vastloopt. Vroeger was er direct contact met de leveranciers en makers, nu worden er tickets aangemaakt.
6 TIJDSCHRIJVEN
Net als de DLO-medewerkers moeten
universitaire onderzoekers ‘tijdschrijven’, oftewel bijhouden hoeveel uur
ze aan onderzoek, begeleiding van
aio’s en onderwijs besteden. In de
praktijk is de tijdsbesteding vaak te
complex en te versnipperd om goed te
kunnen administreren. Daarom schrijven onderzoekers bijvoorbeeld dat ze
maandag en dinsdag hun aio’s begeleiden, woensdag aan onderwijs
besteden, etc. Problemen ontstaan
wanneer de verlofdagen, die gekoppeld zijn aan het tijdschrijfsysteem,
niet matchen met die gegevens. Dan
krijgen ze de accountant op hun dak.
Dat maakt tijdschrijven lastig.
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De moeizame weg
naar open access

Nederlandse wetenschappelijke publicaties moeten vanaf 2024 vrij
toegankelijk zijn voor iedereen. Maar de onderhandelingen tussen
universiteiten en uitgeverijen over open access verlopen vooralsnog
moeizaam. ‘In 2015 is het erop of eronder.’
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Henk van Ruitenbeek

I

n 2024 moeten alle artikelen van Nederlandse
wetenschappers gratis te lezen zijn. Dat schreef
Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, in
2013 aan de Tweede Kamer. Momenteel staan de
meeste wetenschappelijke tijdschriften achter de
digitale tolpoortjes van uitgeverijen. Universiteiten
betalen jaarlijks abonnementskosten om deze in te mogen
zien.
De bewindsman ziet veel voordelen in het omarmen
van openheid. Zo blijven burgers, studenten en armlastige
onderzoekers op de hoogte van de nieuwste wetenschap.
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Dat is niet alleen een principekwestie maar ook een stimulans voor de economie, meent Dekker. ‘De vrij toegankelijkheid kan bedrijven, groot en klein, helpen bij het ontwikkelen en toepassen van innovaties.’
BIG DEALS
De vraag is echter of de universiteiten de grote wetenschappelijke uitgeverijen ervan kunnen overtuigen om
hun artikelen vrij toegankelijk, oftewel open access (OA), te
maken. Afgelopen jaar begon de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) onderhandelingen met
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enkele grote uitgeverijen om Dekkers visie werkelijkheid
te maken. De universiteiten zetten daarbij ambitieus in: ze
willen dat alle artikelen open acces zijn, zonder dat meer
kost dan de abonnementen nu.
Want kosten zijn er natuurlijk nog wel, in een systeem
van open publicaties. Iemand moet nog steeds betalen
voor het maken van tijdschriften. Uitgeverijen zorgen
immers voor kwaliteitscontrole, opmaak en archivering.
Allemaal niet gratis. Alleen betaalt voortaan de auteur en
niet de lezer. In Nederland zijn de abonnementskosten
gemeenschappelijk vastgesteld in big deals voor tijdschriftenbundels, met een totale waarde van 34 miljoen euro. De
VSNU wil deze deals omzetten in – even dure – contracten
die ook recht geven open access te publiceren.
Het eerste succesje is er al. Met Springer, één van de
drie grootste wetenschappelijke uitgeverijen ter wereld, is
er een akkoord op hoofdlijnen. Tegen een ‘minimale kostenstijging’ mogen alle corresponderende auteurs aan
Nederlandse universiteiten open publiceren in ‘nagenoeg
alle’ vijftienhonderd bladen van Springer. Over de details
wordt nog onderhandeld. Dat juist Springer als eerste toehapte, is niet verbazingwekkend. De uitgeverij nam al een
OA-uitgever over en zet zelf stevig in op ‘open’.
PIONIER
Zolang het aloude systeem van abonnementen en Open
Access nog naast elkaar bestaan loopt Nederland het risico
om als pionier juist meer te betalen. Iets waar Marcel
Dicke, hoogleraar Entomologie, bang voor is. Om een artikel open access te maken, betalen wetenschappers nu
gemiddeld 1100 tot 1500 euro. Zolang de universiteiten er
niet in slagen om de abonnementskosten naar beneden te
krijgen komt dat bovenop de oude rekening van 34 miljoen, zo vreest Dicke. ‘De wetenschap als geheel publiceert
in Nederland zo’n 40 duizend artikelen. Daarmee kom je
op circa 50 miljoen euro extra.’
Maar dat is een worst case scenario. Koen Becking, collegevoorzitter van Tilburg University en VSNU-onderhandelaar denkt dat zo’n ‘double dipping’ voorkomen kan worden. Hij wijst op het akkoord met Springer. ‘Met deze deal
bewijzen we dat het anders kan. We hebben geen double
dipping en geen excessieve kostenstijging.’
Dicke is echter niet optimistisch over de kans op verdere deals. ‘Ik denk niet dat de uitgeverijen zomaar hun
ruime winstmarges zullen prijs geven.’ Dat leek afgelopen
oktober bevestigd te worden, toen de onderhandelingen
stukliepen met een andere uitgeefreus, het in Amsterdam
gevestigde Elsevier. In een persbericht schreef de VSNU
dat het voorstel van Elsevier ‘op geen enkele manier ingaat
op de gevraagde, noodzakelijke verandering naar open
access’.
Het is volgens Becking niet verbazingwekkend dat sommige onderhandelingen lastiger verlopen. ‘De transitie
naar OA heeft natuurlijk gevolgen voor het business model
van uitgeverijen’, zegt hij. ‘Het wordt een flinke klus een
nieuw business model te bedenken. De een neemt daarbij
grotere stappen dan de ander.’ Elsevier gaf intussen aan
niet te willen reageren zolang de onderhandelingen lopen.

GOUDEN ROUTE
Op het eerste gezicht heeft de VSNU nauwelijks troeven in
handen om onwillige bedrijven te verleiden of dwingen
mee te werken. De ‘grote drie’ uitgeverijen Elsevier, Springer en Wiley hebben een enorm marktaandeel. Bovendien
werken zij niet in een normale markt. Elk tijdschrift heeft
een eigen niche en bevat unieke artikelen.
Ook financieel hebben de e uitgeverijen een hoop te
verliezen, zegt Hubert Krekels, directeur van de WURbibliotheek. ‘Hun winstmarges zijn in de orde van 35 tot
40 procent. Absurde bedragen. De verhouding tussen operationele kosten en winst is niet meer uit te leggen in een
tijd waarin (elektronisch) uitgeven goedkoper wordt.’
De universiteiten hebben echter ook bondgenoten. Niet
alleen de staatssecretaris, maar ook steeds meer wetenschapsfinanciers en -instanties omarmen en steunen open
access. Bovendien kan de VSNU de druk opvoeren als de
onderhandelingen geen resultaat opleveren. ‘Als Elsevier
niet voor deze zomer toegeeft, starten we een boycot’, zei
Gerard Meijer, collegevoorzitter van de Radboud Universi-

‘Ik denk niet dat de uitgeverijen
zomaar hun ruime winstmarges
zullen prijs geven.’
teit en VNSU-onderhandelaar, zaterdag 10 januari in NRC.
Eerst worden Nederlandse editors en adviseurs van Elsevier gevraagd op te stappen. Daarna volgen oproepen aan
wetenschappers te stoppen met het beoordelen van werk,
of zelfs publiceren bij Elsevier.
Niet iedereen is gelukkig met de nadruk die de onderhandelingen legen op het publiceren in wetenschappelijke
tijdschriften. Zo ziet Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, andere manieren om artikelen open acces te maken.
Kopieën van artikelen kunnen nu al – zonder de opmaak
– op een eigen website of in een databank worden gezet,
constateert hij. ‘Dat mag gewoon van de grote uitgeverijen.’ Onderzoekers zouden zich voortaan tot die publicatiemogelijkheid kunnen beperken, de zogenaamde
‘groene route’. De regelgeving van het ministerie laat vooralsnog echter geen ruimte voor die mogelijkheid. Universiteiten worden gedwongen de ‘gouden route’ te volgen:
publicatie via de tijdschriften.
In 2015 onderhandelt de VSNU verder met Elsevier en
andere uitgeverijen. In een interview met het Nijmeegse
magazine Vox gaf Meijer onlangs aan zeer vastberaden te
zijn. Wat hem betreft was het tijd voor een ‘rebellie’ tegen
de macht van de tijdschriften. En in 2015 is het er op of
eronder voor het bereiken van 100 procent open acces in
Nederland. ‘Het is een cruciaal moment voor ons. Als we
inbinden is dat een groot verlies.’
Voor nieuws over de onderhandelingen met Elsevier volg je
onze website Resource-online.nl. Hier vind je ook een langer
interview met Marcel Dicke over zijn ervaringen met Open
Access.

Open Acces
publiceren, een
goed idee voor
mij?
Lees over de vooren nadelen op
Resource-online.nl
Kijk onder het tabblad
Achtergrond voor ons
artikel ‘Publiceren voor
iedereen’.
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VERPLICHTE TAALCURSUS
VOOR INTERNATIONALE
STUDENT?
Internationale studenten moeten gestimuleerd worden om in Nederland
te blijven en een verplichte cursus Nederlands helpt daarbij, vindt VVD
Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg. Minister Bussemakers vraagt zich
af of die verplichting niet afschrikt. Moet een taalcursus Nederlands
verplicht worden voor buitenlandse studenten?
tekst: Carina Nieuwenweg

Pieter Duisenberg

Tweede Kamerlid (VVD)
‘Bestuurders denken al gauw dat
een verplichte taalcursus studenten
afschrikt, maar internationale student hebben juist vaak spijt dat ze
niet meer gedaan hebben om de
taal machtig te worden. Dat is jammer. Ik wil zoveel mogelijk internationalisering van het
onderwijs. Maar zowel voor Nederland als voor de buitenlandse studenten is het win-win als zij een basiscursus Nederlands doen. Nu gebeurt het niet of is het te vrijblijvend. Twaalf weken, drie uur per week zou al voldoende zijn. Daarmee vergroot je de kans dat studenten na
hun studie hier blijven werken. Nu verlaten de meeste
studenten Nederland weer na de studie. We hebben buitenlands talent hard nodig. Wat helpt dan? Excellente internationale opleidingen en een verlengde visumregeling en werk te zoeken. En de belangrijkste blijffactor na
de studie: een basis Nederlands. Iets minder vrijblijvend
dan nu graag. Te veel gevraagd? Nederland investeert in
iedere student. Schrikt het af? Onzin. Het is een eenvoudige win-win.’

Hetty van der Stoep

Studieadviseur MSc Landscape
Architecture and Planning
‘De onderbouwing van Duisenbergs
voorstel roept vragen op. Waarop
baseert hij zijn uitspraak dat studenten niet blijven omdat ze door
werkgevers vanwege de taal niet
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aangenomen worden? Is dat onderzocht? De groei van de
WUR is voor een belangrijk deel te danken aan buitenlandse studenten. In onze opleiding ambieert een deel
van de buitenlandse studenten een betere baan in het
thuisland of een wetenschappelijke carrière. Daarvoor
hebben ze geen Nederlands nodig. De kenniseconomie
drijft niet op de Nederlandse taal. Laten we liever goed investeren in de kwaliteit van de Engelse communicatievaardigheden van internationale studenten en hen daarnaast de mogelijkheid bieden een Nederlandse cursus te
doen. Dat lijkt me een liberale gedachte die de VVD beter
past dan zo’n betuttelend voorstel.’

Mohammed Mohandis

Tweede Kamerlid (PvdA)
‘Om een populaire bestemming te
blijven voor internationaal (top)talent is een dergelijke taalcursus totaal overbodig. In de academische
wereld is Engels immers steeds meer
de voertaal, net als de taal van de
meeste lesstof en hoorcolleges in de masterfase. Het plan
van Pieter is niet van deze tijd en gaat voorbij aan een wetenschappelijke wereld die globaliseert en waarin de lingua
franca Engels is. Natuurlijk willen we dat studenten zich na
afloop van hun opleiding hier vestigen maar een verplichte taalcursus bereikt het tegendeel. Het schrikt studenten
af, waardoor ze minder snel zullen kiezen om in Nederland te gaan studeren. Gelukkig reageerde de minister kritisch op het plan, wij delen haar opvatting en achten een
dergelijke taalcursus voor buitenlandse studenten aan
universiteiten niet wenselijk.’
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Helpt een verplichte cursus Nederlands buitenlandse studenten beter te integreren?

Sylvia van der Weerden

Hoofd Wageningen in’to Languages
‘Wageningen in’to Languages staat
helemaal achter het idee dat alle buitenlandse studenten een cursus Nederlands volgen, gecombineerd met
interculturele vaardigheden. Om in
Nederland aansluiting te vinden en
wellicht op termijn hier te blijven, is het van groot belang
dat ze de Nederlandse taal enigszins beheersen en de cultuur begrijpen. Ze zullen positiever terugkijken op hun tijd
in Wageningen als ze beter hebben kunnen integreren. Je
voelt je dan meer welkom. In korte tijd kun je veel bereiken. We adviseren minimaal twee tot drie cursussen te
volgen om een basisniveau te verwerven waarmee je je
hier aardig kunt redden. Met een enkele cursus is het rendement laag maar dan zijn in ieder geval wel enkele culturele elementen aan bod geweest. Verplichting is een groot
woord. Wageningen UR stimuleert studenten om een taalcursus te volgen en vraagt daar een relatief kleine vergoeding voor.’

René Hoogendam

Studieadviseur Moleculaire
levenswetenschappen
‘Het is zinvol voor dit onderwerp een
onderscheid aan te brengen tussen
bachelor- en masteronderwijs. Voor
masterstudenten ben ik gauw klaar:
een verplichte cursus Nederlands
voor de masterstudenten druist in tegen het internationale karakter van WU. Zo’n cursus zou buitenlandse studenten afschrikken hier een masteropleiding te komen doen.
Maar voor de bachelor ligt dat anders. Omdat een deel van
de opleiding in het Nederlands is, geldt de beheersing van
die taal als een belangrijk criterium. Sommige Duitse studenten moeten een taalcursus Nederlands volgen voordat
ze worden toegelaten. In de bachelorfase is een taalcursus
dus al verplicht bij WU. Dat mag wat mij betreft zo blijven. Ik
denk niet dat de buitenlandse instroom sterk gaat toenemen als we ons BSc onderwijs in het Engels gaan geven.
De stof die eerstejaars moeten verwerken is vaak al lastig
genoeg en die moet je niet onnodig moeilijker maken.’
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‘WE ZIJN EEN
STEL IDIOTEN’
Duizenden kilometers in een oud barrel door
onherbergzaam gebied rijden. En hopen dat je
zult verdwalen. Jeroen Baardolf, masterstudent
Moleculaire levenswetenschappen, gaat het
komende zomer doen, samen met drie vrienden.
‘We doen wel vaker shit die niet iedereen doet.’
Jeroen Baardolf, Bart Letitre, Stan
de Weert en Wesley van Beek houden wel van het avontuur. In juli
doen de heren mee aan de Mongol
Rally, een autoreis naar Mongolië.
De autorally wordt elk jaar georganiseerd voor het goede doel. De
reis is min of meer georganiseerd,
want feitelijk zijn de jongens helemaal op zichzelf aangewezen: er
zijn geen hulptroepen en de auto
moet vooral klein, oud en afgeleefd zijn. Het motto van de rally is
niet voor niks ‘If nothing goes
wrong, everything has gone
wrong’.
‘We hebben geen navigatieapparatuur of wegenkaarten,’ vertelt Jeroen. ‘We schrijven gewoon alle grote steden op een A4-tje en dan gaan
we rijden. Hopelijk kunnen lokale
mensen ons op weg helpen.’ De
route die de vier soort van uitgestippeld hebben, voert door Turkije,
Iran, Turkmenistan, Oezbekistan
en Tadzjikistan. Jeroen, grappend:
‘We rekenen erop dat 75 procent
van de groep het overleeft. En waar-

schijnlijk gaat de auto al in Duitsland kapot.’
Het is niet de eerste keer dat de
oud-Thymosbestuurder meedoet
aan een rally. In 2013 deed hij samen met twee vriendinnen mee aan
Put Foot Rally, een autorally door
Afrika. Jeroen: ‘Dat was heel vet. Ik
wilde weer zoiets doen, maar dan
gekker. Ik kwam hierop uit.’ Drie
dispuutsgenoten van zijn vereniging Ceres wilden wel mee. ‘We
doen samen wel vaker shit die niet
iedereen doet. Zo hebben we bijvoorbeeld eens een schilderij bij
KSV gejat en naar Spanje gebracht.
We houden allemaal van reizen en
gaan graag buiten onze comfort zone. We zijn een stel idioten bij elkaar, op zoek naar avontuur.’
CANNABIS
Geld is de belangrijkste hindernis:
niet alleen moet er in levensonderhoud worden voorzien, maar de
deelnemers aan de rally worden
ook geacht geld op te halen voor
het goede doel. The Gentle Wolves,

Vlnr: Bart, Jeroen, Stan en Wesley

zoals de heren zichzelf hebben gedoopt, zamelen geld in voor Artsen
zonder Grenzen. ‘We vinden dat ze
mooi werk doen en we vonden het
een mooie vergelijking: wij overschrijden ook onze grenzen.’ Via
Facebook proberen ze aandacht
voor hun avontuur te genereren
om zoveel mogelijk sponsorgeld
los te krijgen bij vrienden en familie. Elke maand zetten de jongens
tweehonderd euro opzij voor benzine, accommodatie, eten en onvoorziene uitgaven.
De heren denken zes weken weg
te zijn. Onderweg verwachten ze
vooral mooie dingen te zien: berglandschappen, woestijnen, prachtige paleizen van oude communistische leiders, slapen in traditionele,
Mongoolse hutten, ‘en in Kazachstan schijnt overal cannabis te
groeien’. Bang
zijn ze niet, behalve voor IS. ‘Dat
gezeik met IS is
niet relaxed.

We kijken ter plekke wat veilig is en
misschien dat we onze route aanpassen.’
Momenteel zijn de vier bezig
met het zoeken van een geschikte
auto. Die moet zo goedkoop mogelijk worden aangeschaft en niet te
veel power hebben (‘we hebben een
Renault 4 op het oog’). Ook moeten
er moeten visa geregeld worden en
een paar Russische woordjes geleerd, om te kunnen borrelen met
de Russen. Jeroen: ‘Het is lastig
voorbereiden, omdat je niet weet
wat je kunt verwachten. Maar een
superserieuze aanpak zou ook raar
zijn, voor een reis met zo’n motto.
De voorpret is in elk geval geweldig.
Bijna net zo leuk als de rally straks,
dat wordt het bizarste avontuur
ooit.’ LvdN

De Mongol Rally is een autoreis van Londen
naar Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Navigatieap
paratuur
mag niet gebruikt worden, er zijn geen hulpt
roepen en de
organisatie ziet het liefst kleine, oude auto’s
aan de start
verschijnen. Het gaat erom de race uit te rijden
, niet om als
snelste Ulaanbaatar te bereiken. De deelnemer
s worden
geacht om geld op te halen voor het goede doel.
Jaarlijks
doen honderden teams mee.
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Meer info: www.theadventurists.com/mongol
-rally
Volg de heren op www.facebook.com/volgth
egentlewolves
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WRITING LAB BRENGT PLEZIER
TERUG IN HET SCHRIJVEN
Moeite met het schrijven van je paper? Geen idee hoe je je onderzoek goed
op papier krijgt? Misschien is het Wageningse Writing Lab dan iets voor
jou. Hier helpen speciaal opgeleide studenten hun medestudenten om hun
schrijfvaardigheid te verbeteren.
Het Writing Lab bestaat sinds oktober en met de start van het nieuwe jaar kon initiatiefneemster Joke Marinissen de vijftigste student
verwelkomen. Het lab biedt studenten die worstelen met hun
schrijfopdracht handvatten om effectiever te werken, of het nu om
de masterthesis gaat of om een essay.
Marinissen is blij dat Wageningen eindelijk ook een schrijfcentrum heeft, in navolging van andere universiteiten zoals die van Nijmegen en Tilburg. ‘De focus ligt op
deze universiteit heel erg op het inhoudelijke. Reflectie op het leren
schrijven komt niet altijd voldoende aan bod. Schrijfvaardigheid is
soms een ondergeschoven kindje,
terwijl goed kunnen schrijven de
smeerolie is voor je academisch
functioneren.’
LEERBEHOEFTE
Volgens Marinissen past een
schrijflab bij Wageningen omdat
de universiteit het belangrijk vindt
aan te sluiten bij de individuele
leerbehoefte van iedere student.
‘Schrijfvaardigheid krijgt niet bij
elke opleiding evenveel aandacht.
Maar ook als er wel voldoende instructie in het curriculum zit, kun
je als student behoefte hebben aan
extra ondersteuning. Die kun je bij
het Writing Lab halen. Dat past
ook bij de visie van de universiteit
dat iedere student zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leerproces.’
Bovendien worstelt Wageningen
met de alsmaar groeiende
studentenaantallen. ‘Individuele
feedback wordt voor docenten
daardoor steeds moeilijker te reali-

Schrijfcoach Xanthe van Dierendonck in gesprek met een student.

seren. Het schrijflab kan daarop
inspringen.’

zich moet ontwikkelen. Maar ik
heb nu wel een idee hoe dat moet.’

ZELF VERANTWOORDELIJK
Een van de studenten die veel baat
heeft bij het schrijflab is de Thaise
masterstudente Karatchanok Hutapaed. ‘Ik kan simpele teksten
schrijven, maar een academische
tekst is een stuk moeilijker, vooral
omdat Engels niet mijn moedertaal is. En tijdens je master ben je
toch vooral bezig met schrijven.’
Karatchanok maakte een afspraak met een van de schrijfcoaches van het Writing Lab. Samen
bespraken ze de problemen en de
coach bood haar een paar technieken aan om het schrijven te vergemakkelijken. Karatchanok: ‘Je
blijft zelf verantwoordelijk voor de
tekst. Je krijgt tips en suggesties,
maar de coach herschrijft de tekst
niet.’ Na drie sessies merkte Karatchanok al verbetering. ‘Mijn
schrijfvaardigheid is niet in een
keer beter geworden, dat is iets wat

PROBLEMATISCH
En zo zijn er meer succesverhalen,
benadrukt Marinissen. ‘Je schrijfvaardigheid verbeteren hoeft niet
moeilijk te zijn. Mijn ervaring is
echter dat er te zwaar over wordt
gedacht. Opleidingsdirecteuren en
studiebegeleiders trekken het al
snel in het problematische. Terwijl
dat niet hoeft. Met de juiste vragen
valt voor veel studenten ineens alles op z’n plek.’

Het Writing Lab zit nog in de
testfase. Na het studiejaar 20152016 wordt de balans opgemaakt.
Marinissen hoopt dat Wageningen
haar initiatief omarmt. ‘Schrijven
hoeft geen struikelblok te zijn. Het
Lab is om te experimenteren, om
het plezier in het schrijven terug te
krijgen.’ Karatchanok is het met
haar eens. ‘Ik hoop dat de universiteit deze dienst blijft aanbieden
aan studenten, want het is heel
nuttig.’ LvdN

Sinds de start van het Writing Lab hebben 55 studenten zich gemeld met een
vraag over hun schrijfopdracht. Dit waren vooral masterstudenten (47) die
worstelden met hun masterthesis (28). De meeste vragen gingen over het
schrijfproces (26), de onderzoeksvraag en de structuur (24), de structuur
van de tekstdelen (24) en de stijl en de formulering (24). De studenten kwamen met name uit Nederland (21) en China (13).
Ook een vraag over je schrijfopdracht of wil je een schrijfcoach worden?
Neem contact op met het Writing Lab: Info.wageningenwritingLab@wur.nl
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KIJK MIJ EENS
Mannen en vrouwen die veel selfies van zichzelf online zetten, neigen naar narcisme en psychopatie.
Dat blijkt uit onderzoek van de
Ohio State University. De onderzoekers benadrukken dat selfieverslaafden niet automatisch narcist of psychopaat zijn. Het blijft
allemaal binnen de kaders voor
normaal gedrag. Toch geeft het te
denken.

VREEMD
Nederlandse vrouwen die vreemdgaan vinden humor de belangrijkste eigenschap van hun geheime
partner. Dat blijkt uit onderzoek
van vreemdgaan-datingsite Victoria Milan. Braziliaanse vrouwen
houden het op de vaardigheid voor
orale sex. Wat vreemdgaande
Nederlandse mannen belangrijk
vinden, vermeldt de studie niet.
Gokje: vast geen humor.

ZON
Zwanger? Blijf dan uit de zon. Kinderen geboren in jaren met veel
zonne-activiteit (zonnevlekken)
leven gemiddeld vijf jaar korter.
Lees: de kans op sterfte in de eerste twee jaar is groter, blijkt uit
bestudering van oude kerkarchieven. UV-straling is volgens de
wetenschappers de boosdoener.
Goed smeren dus!

Studente gelauwerd voor bijdrage debatsport
Masterstudente Lara Minnaard
heeft de eerste Cicero jaarprijs
gewonnen. Volgens Dé Nederlandse debatclub heeft zij een bijzondere bijdrage geleverd aan de
Nederlandse debatsport.
De Cicero jaarprijs werd op 31 december voor het eerst toegekend.
Minnaard wordt geprezen voor de
verbindende rol die ze speelt tussen
de generaties. Veel studentendebaters zijn als scholier begonnen en
stromen door naar het studentendebat. Oudere deelnemers, uit het
bedrijfsleven, hebben de debatcultuur onder studenten veelal niet
meegemaakt. Er zijn weinig contacten tussen beide groepen en ze
gaan naar verschillende debatevenementen. Zonde, vindt Dé Nederlandse debatclub.
Als een van de weinige studenten komt Minnaard wel op evene-

menten met oudere debatliefhebbers. Zij wist zo een brug te slaan
tussen beide groepen. Dat blijkt ook
uit haar rol als medeoprichter van
Wageningen Debating. ‘Op het moment dat wij in Wageningen iets
met debat organiseren, bijvoorbeeld een lezing of een toernooi,
spreek ik beide netwerken aan’, zegt

Minnaard. ‘Hierdoor vormen we
niet alleen het bruggetje, maar zijn
ook ontmoetingsplaats geworden.’
Wageningen Debating richt
zich vooral op de praktische toepassing van debat. Studenten leren
verschillende vaardigheden die je
in de dagelijkse praktijk kunt inzetten. CN

BESTURENMARKT

HOLD ‘EM
Je kon er op wachten en nu is het
zover: een computer die beter
pokert dan de mens. Canadese
wetenschappers van de universiteit van Alberta hebben er eentje
ontwikkeld voor Texas Hold ‘em.
Het kreng kan zelfs bluffen. Eén
gelukje: voorlopig wint de machine
alleen nog maar als je met zijn
tweeën speelt. Speel dus altijd met
meer personen. Teveel onzekere
factoren, daar maak je ‘m gek mee.

Tientallen studenten bezochten vorige week de
besturenmarkt in het Forum. Verschillende studie- en
studiegerelateerde verenigingen stonden daar nieuwe
studenten te werven voor een bestuursjaar. Elk jaar is het
weer spannend of de besturen allemaal vol komen, en dit
jaar helemaal, door de afschaffing van de basisbeurs. De
universiteit heeft een overgangsjaar voor de financiële

RESOURCE — 15 januari 2015

compensatie voor besturen in voorbereiding. Studenten
die in 2015/2016 onder de nieuwe regeling vallen en een
FOS-erkende bestuursfunctie overwegen, zijn daardoor in
staat vooraf de gevolgen van hun keuze goed te kunnen
inschatten. Als alles volgens plan verloopt, komt het
definitieve voorstel op 17 februari 2015 aan de orde in de
Student Council. LvdN / Foto: SM
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AFLEVERING 42 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Willem-Jans gebrek aan studievoortgang is de running joke van het huis.
Beschaamd merkt hij dat de studenten om hem
heen inmiddels wel heel jong zijn.

Stropdas
M

et lood in zijn schoenen liep Willem-Jan de
Lebo in. Afgelopen nacht had hij geen oog
dicht gedaan en hij voelde zich hondsberoerd.
Sjokkend richting de vleugel met studieadviseurs werd hij tot zijn vreugde aangeklampt
door een bekende. Na een espresso was er echter geen ontsnappen meer aan, hij móest naar
zijn studieadviseur.
Eigenlijk wist Willem-Jan zelf niet eens meer
hoe lang hij al aan zijn thesis werkte. Het was
in ieder geval meer dan twee jaar geleden dat
hij definitief verdwaalde in SPSS, rood gekliederde conceptversies en saaie literatuur.
‘Zoek je iemand?’, vroeg een behulpzame secretaresse die
hem door de gang zag lopen. Willem-Jan schrok op, schudde
zijn hoofd en liep haastig naar de kamer van Albert, zijn
studieadviseur. Na een diepe zucht klopte hij op de openstaande deur.
‘Krijg nou wat’, zei de opkijkende Albert. ‘De verloren zoon.’
Hij droeg nog altijd dezelfde geruite stropdassen en hoornen bril. Met een zwierig armgebaar dirigeerde hij WillemJan naar de stoel. Ondertussen tikte hij wat op zijn toetsenbord en draaide het scherm. In beeld stond een lange lijst
mailtjes naar Willem-Jan. Onbeantwoord. De bovenste
onderwerpregel las: ‘MAIL MIJ TERUG! NU!’ Willem-Jan
sloeg zijn ogen neer.
‘Het spijt me echt heel erg, maar ik wist niet meer wat ik
moest zeggen. Ik wilde het eerst zelf oplossen.’ Albert glimlachte en draaide de monitor terug.
‘Daar ben ik toch juist voor, om daar bij te helpen. We moe-

ten je samen weer op de rails krijgen?’ Willem-Jan durfde
hem nog steeds nauwelijks aan te kijken. Hij staarde naar
het Newton-speeltje op tafel, waarin de metalen kogeltjes
stil aan het visdraad hingen. Willem-Jan mompelde dat hij
zijn thesis nu echt weer wilde oppakken.
‘Dat wil ik ook graag’, zei de studieadviseur. ‘Maar dan wil
ik zeker weten dat je committed bent je thesis af te maken.
Je kunt me niet nog een keer zo laten zitten.’ Voor het eerst
voelde Willem-Jan de tranen prikken in zijn ogen. Hij slikte.
‘Ik wil niets liever, maar ik weet gewoon niet meer hoe.’
Zijn studieadviseur glimlachte vaderlijk.
‘In het begin wordt het natuurlijk even doorbijten. Je moet
al die oude stof oppikken en het is niet leuk om weer contact op te nemen met je begeleider. Wie was dat ook al
weer?’ Willem-Jan noemde de naam. Hij zag Albert wit wegtrekken en zenuwachtig aan zijn papieren frunniken.
‘Is er iets?’, vroeg Willem-Jan voorzichtig.
‘Nou... hij werkt hier al een hele tijd niet meer.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Wageningse start-up in de prijzen
De studentondernemers van
BoxBites zijn in de prijzen gevallen.
Thomas van den Boezem (Gezondheid en maatschappij) en Mark
Schönhage (Communicatiewetenschappen) hebben begin januari de
stimuleringsprijs van de gemeente
Wageningen gewonnen. De prijs is
bedoeld voor jonge ondernemers
die vernieuwend bezig zijn en
potentieel hebben.

Sinds mei 2014 runnen Thomas
en Mark BoxBites; abonnementen op een doos vol gezonde (en
fijn geprijsde) tussendoortjes uit
binnen- en buitenland. Sinds
september presenteert Box Bites
zich als de ideale kantoorsnack,
onder het motto: ‘snack goed,
werk beter’. In vier maanden tijd
wisten ze zo een omzet te behalen van 60.000 euro. Het gaat hen

dus voor de wind, zegt Thomas,
maar dat ze een prijs zouden winnen hadden ze niet verwacht. ‘De
wethouder van Wageningen nodigde me uit om naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente te
komen. De smoes was om een
standje te bemannen, maar de
echte reden was de stimuleringsprijs. Echt gaaf en een echte verrassing!’

De twee zijn momenteel druk
bezig om een eigen label op te
richten. ‘Eigen producten met
een eigen merk erop, omdat we
onze missie duidelijker willen
uitdragen: gezond snacken lekkerder en makkelijker maken
voor iedereen. Het ‘box-principe’
is hierin te beperkend.’ Uiteraard
blijven de heren ook nog aan particulieren leveren. LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

IXESN – THROW AWAY YOUR NEW YEAR’S
RESOLUTIONS PARTY
Vrijdag 16 januari van 23.00 tot 04.00 uur
in Het Gat
Toegang voor niet-leden is 2 euro
Vieren dat halverwege januari je goede voornemens alweer in duigen gevallen, zo luidt IxESN
het nieuwe jaar in. Wees dus creatief en verkleedt je als een mislukt goed voornemen. Wel
kans van slagen: het voornemen om er een verdomd gezellige avond van te maken.
CENTRUM WAGENINGEN –
BLUESKROEGENTOCHT 2015
Zaterdag 17 januari van 20.30 tot 24.00 uur
De blueskroegentocht is een terugkerend evenement in Wageningen. Dit jaar vind alweer
de 25ste editie plaats. Een muzikale avond uit,
waarbij je keuze hebt uit twaalf bands in elf
verschillende cafés. Met onder meer: Double U
Blues, Bas Kleine & His Harmaniacs, Jimmys
Gang, Sinners Prayer, Mo’s Blues, G54 Blues

en Jimmy Glasmacher Bluesexperience. Zondag is er nog een kort afterblues programma.
PARTYKALENDER LENTE 2015
Wil je altijd een overzicht van de Wageningse
feesten bij de hand hebben? In het hart van
deze Resource vind je de partykalender voor de
eerste helft van 2015 (pagina 16-17). Wees altijd op de hoogte van de leukste feesten in Wageningen. Scheur hem uit en hang hem op het
prikbord of de toiletmuur van je studentenhuis.

Deze rubriek wordt verzorgd door het
Wageningen-UP team.

>> HET ECHTE WERK
‘EEN HUIS ALS EEN
ANTIEKGALERIJ’
Wie? Elizabeth Lara, MSc Leisure, Tourism and Environment
Wat? Vier maanden stage bij Museum van Loon
Waar? Amsterdam
‘Veel studenten willen zo ver weg mogelijk voor hun stage. Maar ik kom
zelf uit Californië, en ik wilde niet meteen weer naar een ander land. Via
Facebook ontdekte ik de Amsterdamse Open Tuinen Dagen, waarbij privétuinen een weekend lang worden opengesteld aan het publiek. Dat
model maakte me nieuwsgierig. Ik hou van tuinen en in de stad hebben
ze een belangrijke functie. Ze reguleren het klimaat, bieden leefruimte
voor vogels en insecten en ontspanning voor de overprikkelde stedeling. Al in de Gouden Eeuw was daar oog voor. Toen werd wettelijk vastgelegd dat bepaalde ruimtes tussen de grachtenpanden niet bebouwd of
ontwikkeld mogen worden. Dankzij deze wet zien we op luchtfoto’s van
de Amsterdamse binnenstad nog steeds aaneengesloten groene stroken,
de zogenaamde keurblokken.
De open tuinen dagen worden georganiseerd door Museum van Loon. Er
had zich nog nooit iemand gemeld voor een stage over dit evenement
maar de organisator was enthousiast. Hij vertelde dat er geen systematisch overzicht bestaat van de historische ontwikkeling van de open tuinen dagen. Zo bleek er onverhoopt een klusje voor mij weggelegd.
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Naast literatuuronderzoek moest ik interviews houden bij eigenaren
van tuinen. Zo had ik ook de eer de oude dame te spreken die was
begonnen met het concept. Ze had een huis als een antiekgalerij, vol
oude schilderijen, een fazant en konijn aan de muur en een koetshuis
in de tuin.
Het was mijn eerste ervaring in een professionele werkomgeving. Ik
verwonderde me over de kleine dingen die daarbij horen. Zoals lunchen aan een grote tafel met allerlei broodbeleg dat over en weer wordt
doorgegeven.’ PT
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in Frankrijk

In het nieuws: Het bloedbad op de redactie van satirisch
tijdschrift Charlie Hebdo veroorzaakte een schokgolf in
Frankrijk.
Commentaar van Simon Pesnard uit Bretagne, masterstudent GeoInformation Science:
‘Wanneer ik in Frankrijk ben lees ik graag de Charlie Hebdo. Het
blad is in Nederland niet te verkrijgen. Hier lees ik Le Monde via de
website, maar soms wil ik de serieuze toon ontvluchten via
spotprenten die gevoelige onderwerpen op een grappige manier
belichten. Ik was geschokt door het nieuws dat veel van de makers
dood zijn geschoten.
Sommige mensen voelen zich beledigd als ze belachelijk worden
gemaakt. Maar ze zouden moeten beseffen dat het blad de spot
drijft met alles en iedereen. Ik kan erom lachen als ze grappen
maken over de katholieke kerk, ook al ben ik zelf katholiek
opgevoed. De tekening van hoofdredacteur Charb die Mohammed
zoent, wilde zeggen dat het niet kwaad bedoeld was. Door deze
aanslag zullen schrijvers zich misschien minder veilig voelen en
voorzichtiger worden, ook al hebben ze recht op vrijheid van
meningsuiting.
Toch is het niet zo dat iemand uit pure verontwaardiging een
geweer koopt en twaalf mensen doodschiet. Sinds de
onafhankelijkheid van de kolonies zijn er veel immigranten naar
Parijs gekomen. De regering heeft toen nieuwe woonwijken
aangelegd aan de rand van de stad. Omdat ze afgescheiden van de
rest van Frankrijk leven, voelen deze gemeenschappen zich al gauw
afgewezen door de maatschappij. Die mensen laten zich makkelijk
hersenspoelen en misbruiken door organisaties als Al Qaida en IS.
Het is te hopen dat de politici begrijpen waar de daders vandaan
komen en hun beleid zullen richten op betere educatie en
integratie. Maar vooralsnog lijken ze niet meer te zien dan een
aanval van moslimextremisten. Er zullen vooral meer
veiligheidstechnologieën worden ingezet om aanslagen te
bemoeilijken en hun voorbereiding eerder te ontdekken.
In Bretagne wonen immigranten en autochtonen door elkaar heen
en is minder spanning. Maar nu vrezen mijn vrienden uit Marokko
en Tunesië voor angst en verwarring onder de bevolking. Mensen
in de supermarkt en op straat vragen zich misschien af of zij ook
terroristen zijn.’ PT

Peet Jansen
Op 18 november 2014 is
Peet Jansen op
67-jarige leeftijd overleden.
Peet werkte tot
januari 2005
bij het voormalige IMAG (Instituut
voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen) aan de Mansholtlaan. Peet begon in 1964 als instrumentmaker
maar werd na enkele jaren conciërge
en was daarmee jarenlang een bekend gezicht van het IMAG. Peet was
heel betrokken bij zijn collega’s en
had altijd tijd voor een praatje tijdens zijn postronde of bij de receptie. Hij was ook verantwoordelijk
voor het reproductiewerk en met de
juiste benadering (vooral geen druk
op de ketel zetten) kreeg eenieder
zijn rapporten of nota’s piekfijn aangeleverd. Peet had een eigen wil en
was daar moeilijk van af te brengen,
maar misschien was hij juist daar-

door iemand waar je altijd op kon
bouwen.
Peet had twee hobby’s: fietsen (zowel racefiets als mountainbike) en
fotograferen. Hij kon enthousiast
vertellen over zijn vele fietstochten
(‘s zaterdags op en neer naar Kleef
om gebak te eten), tourversies van
klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik
etc. Hij heeft ook veel collega’s aan
het fietsen gekregen, bijvoorbeeld
door de ATB-tochten van de personeelsvereniging. Fotograferen werd
op latere leeftijd belangrijker, prachtige natuurfoto’s rondom huis en ook
op zijn favoriete stekkie: de vijver
bij Alterra (zie www.peetjansen.nl).
Peet kreeg in de zomer van 2013 de
diagnose van frontotemporale dementie en is ruim een jaar later daaraan overleden. Wij wensen Wil en de
kinderen sterkte bij het dragen van
dit grote verlies.
Namens de IMAG-collega’s en
fietsmaatjes, Rudi de Mol

vormgeving, tekst, fotografie
CreaTief, Professioneel en beTaalbaar
Wageningen | T 0317 425 880 | info@gaw.nl | www.gaw.nl

Te huur Bellostraat
69 zelfstandige kamers
voor PhD-ers en studenten
Oppervlak ca. 25 m2,
huurprijs € 405 - € 417
incl. huurtoeslag voor
huurders vanaf 23 jaar.
Vanaf 19 januari kun je
via onze website op dit
aanbod reageren.
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APPZ

Ontdek jouw master aan
de Universiteit Leiden

Apps zijn er in allerlei soorten
en maten. Nuttig, vernieuwend,
ontspannend, grappig of juist
overbodig. Dagelijks verschijnen er
honderden nieuwe titels. Resource
zet de opmerkelijkste op een rij
maar staat natuurlijk ook open voor
suggesties. Mail jouw vondst naar
tip.resource@wur.nl

Masterdag
6 februari

SPENT!
De rekening betalen met een groep mensen is
altijd lastig. Die heeft dat betaald, die legde
daaraan bij, die heeft die stiekem al terugbetaald.
Of het nou op vakantie is, na een etentje, voor een
verjaardagscadeau of aan het eind van de avond in de kroeg, met
Spent! weet je precies wie er wat heeft betaald. Je hoeft niets
meer uit te rekenen, alleen de betaalde bedragen bij je eigen
naam invullen en de app doet de rest. Deel evenementen met je
vrienden en hou vanuit je luie stoel bij wie wat tegoed heeft.
GRATIS

unileidenmasters.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

PHOTOMATH
Geen rekenmachine bij je? Te brak om te
hoofdrekenen? Met photomath maak je een foto
van je som en de app lost het voor je op! Werk
alleen met getypte letters.

VACATURE

Yo u r A d j u v a n t S p e c i a l i s t

SURfaPLUS is een innovatief bedrijf in Wageningen dat hulpstoﬀen
voor gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt, test en verkoopt.
SURfaPLUS voert tevens het secretariaat van een internationale
vereniging (ISAA) op dit vakgebied.

GRATIS

KNAEK

De activiteiten van SURfaPLUS breiden zich uit en daarom zijn wij op zoek naar een;

De kortingsapp voor studenten met 1000
kortingslocaties in Nederland en België. Krijg je
tweede burger gratis bij de McDonalds, 10%
korting bij de Gamma, een gratis zak chips bij de
Albert Heijn of korting op je winterjas bij de WE.
GRATIS

FML
Soms zie je het leven even niet meer zitten, lijkt
het alsof iedereen een leuker leven heeft dan jij!
Niks beters dan een beetje leedvermaak om je op
te vrolijken. Met FML ofwel Fuck My Life kan je
even lachen om de sores van andere mensen. Blunders,
problemen en andere verschrikkingen komen voorbij en je kunt
bij elk bericht aangeven of het hun eigen schuld is of niet met de
buttons ‘it’s your own fault’ of ‘I agree, your life sucks’.
GRATIS

PROJECTLEIDER (M/V); PART-TIME
voor een aanstelling van ca 20 uur per week. Doorgroeimogelijkheden naar een
meer leidinggevende functie en meer uren zijn aanwezig.

Globale taakomschrijving
• Het opstellen van onderzoeksplannen en protocollen. Contact
onderhouden met onderzoeks
partners SURfaPLUS m.b.t. planning en resultaten.
• Verwerking en rapportage van
onderzoeks resultaten.
• Bijdrage leveren aan een public
relation plan voor SURfaPLUS en
ISAA.
• Media uitingen voorbereiden en
website pagina’s aanpassen.
• Enkele malen per jaar voorbereiding en deelname aan beurzen.
Kwaliﬁcaties
• Enthousiast persoon die in teamverband kan en wil werken.
• Accurate en doelgerichte werkstijl.
Aﬃniteit met een bedrijfsmatige
omgeving.

• Ervaring met het gebruik van MS
Oﬃce programma’s en interesse
in Google analytics en adwords en
het aanpassen van website inhoud.
• Goede kennis van de Engelse taal
in woord en geschrift.
• Aﬃniteit met onderzoek, land- en
tuinbouw en chemie.
• Minimaal HBO-niveau; vaardigheden en instelling belangrijker dan
studierichting.
Salaris, uren en type aanstelling nader
overeen te komen.
Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot:
Hans de Ruiter
E-mail:
h.deruiter@surfaplus.com
Website: www.surfaplus.com
Tel.
0317-451235
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deadline indienen (max. 75 woorden): één week voor verschijningsdatum. Mail: resource@wur.nl

gevraagd/aangeboden
The Spot board seeks new members
of the board
Would you like to do something besides your study? Would you like to
contribute to student life on campus? Do you like to organise parties, events and other activities?
The Spot board is looking for new
members and this could be interesting for you! The job takes about
five hours per week, is a lot of fun
and is the perfect opportunity to
gain experience and skills. Knowledge about sound systems or promotion is preferred.
INTERESTED? SEND AN EMAIL WITH YOUR MOTIVATION AND CV TO THESPOT@WUR.NL

agenda
donderdag 15 januari t/m woensdag 28 januari

FILMS EN FESTIVAL VOOR STUDENTEN
Filmhuis Movie W vertoont heel
veel. Still the Water, een integer opgroeiverhaal op Japans eiland; MovieWeekend, een festival met 14
films, filmconcert en feest; Atlantic,
over verliefde Marokkaanse visser
die epische surftocht maakt naar
Europa; Sunset Boulevard, klassieker uit 1950, een spannend, cynisch verhaal over uitgerangeerde
filmdiva; Melody, een aangrijpend
drama over Franse draagmoeder en
haar band met Britse biologische
moeder.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

maandag 19 januari, 17.45–22.15

HOE HALEN WE MESTVERWERKING UIT DE PUT? – NZV INSPIRATION DINNER
Een discussiebijeenkomst van de
Nederlandse Zoötechnische Vereniging (studiekring van KLV) met drie

sprekers: Eric Smaling, Wiebren
van Stralen en Peter Schepers, over
de noodzaak van mestverwerking
en nieuwe mogelijkheden. Volgend
jaar verdwijnt de melkquota waardoor een deel van de rundermest
elders moet worden afgezet. Om te
komen tot evenwichtige bemesting
en een duurzame veehouderij zijn
doeltreffende maatregelen dringend nodig. De invoering van dierrechten is immers niet echt doelmatig.
Locatie: Hof van Wageningen
AANMELDEN: HTTPS://WWW.NZVNET.NL/OVERNZV/INSPIRATION-DINNER/

woensdag 21 januari, 19.15

LECTURE & DEBATE SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP:
MODERN-DAY HYPE OR FUTURE’S
REALITY?
>> service

30

A new wind is blowing in entrepreneurial land and it is called sustainable entrepreneurship. Erik van
Slobbe
(WUR) will lead
the evening
mededelingen
(vervolg)
and look into the question what
Disease Ecology
sustainable
entrepreneurship is
Wageningen
will nowaorganiand
whether itUniversity
is more than
se
this
year
a
Capita
Selecta
days’ catchphrase. Who betterseries
to
on Disease
a new
answer
this Ecology
question(3ECTS),
than entrepreand rapidly
developing
discipline
neurs
themselves.
Venue:
bblthk,
with new challenges
for animal sciStationsstraat
2 Wageningen.
entists, disease specialists and
INFO: WWW.STICHTINGRUW.NL
ecologists. The series will be lectured by different
scientists
every
woensdag
21 januari,
19.30-22.00
Wednesday
evening
(19.30-21.15)
CRASH COURSE ON WU EDUCATIbetween
29 October-18
December
ON:
GOVERNANCE,
POLICY
AND
at the Forum building.

ORGANISATION

fOR MORE InfO SEE: WWW.WAGEnInGEnUR.nL/

The course (one evening) addresses
En/ExpERtISE-SERVICES/ChAIR-GROUpS/
four
issues. The first one is on goEnVIROnMEntAL-SCIEnCES/RESOURCE-ECOLOGy
-GROUp/EDUCAtIOn/ShOW/DISEASE-ECOLOGy.
vernance
and organisation of WU,
htM OR COntACt: fRED.DEbOER@WUR.nL
the
second one on funding of
courses and other financial issues,
Zin om te zingen?
the third one on main agenda items
Vrouwenkoor Sterrenmix is op
of Programme Committees: the anzoek naar nieuwe leden. Bij alle
nual Education Modification Cycle),
stemmen zijn nieuwe vrouwen van
the Education and Examination Reharte welkom, en voor een goede
gulations and the accreditation of
verdeling hebben we zeker ook
study programmes, including the
nieuwe alten nodig. Het repertoire
internal
quality assurance system,
kenmerkt zich door een grote varithe
fourth
one on tasks, responsibiatie. Van wereldmuziek
tot licht
lities
and
authorities
ofNederlandsa Programklassiek, volksmuziek,

me Committee and its members.
Lecturer: Jan Steen, Consultant
Quality of Education.
Venue: Forum Building, VIP rooms
031-034
SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO MARITA.
KLEFKEN@WUR.NL

woensdag 21 januari, 20.00-22.00

UIT DE LEZINGENSERIE INSECTEN EN MAATSCHAPPIJ: ‘MENSEN
OP HET MENU’
Spreker: Prof. Willem Takken (Lab.
voor Entomologie) over: Gaan we
malaria uitroeien? Dr.Ir. Fedor Gassner (RIVM) spreekt over teken en
lymeziekte: van bladerlaag tot kamervraag.
LOCATIE: FORUM, ZAAL C222

maandag 26 januari, 9.30-13.00

DIVERSITY & GENDER AWARENESS SESSION: MINDBUGS (IN
DUTCH)
For an inspiring discovery of your
hardlopen
‘mindbugs’, join this session (aiVanaf
september
startMindbugs
er weer
med at11DLO
managers).
een
beginnersgroep
hardlopen
are the
deeply held voor
beliefs/misconbij
Pallas ‘67
op context
de atletiekbaan
ceptions.
In the
of organibij
De
Bongerd.
Twaalf
donderdagsational leadership, mindbugs
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wordt ertovan
20.00
tot
decision-makers
select
persons
21.30u
onder deskundige
who resemble
themselves,leiding
thereby
gewerkt
niets naarofongeveer
5
missing van
the qualities
those who
km.
are considered as the ‘other’.
MEER InfORMAtIE Op WWW.pALLAS67.nL.

Therefore mindbugs are a known
barrier to diversity in organisatiGratis
workshops
ons. Venue:
Atlas 3
Op
vrijdag
26 september is het de
INFO: INTRANET, PEOPLE, LOOPBAAN, DIVERSITY
Europese
Dag vanWORKSHOPS
de Talen. Deze
& GENDER AWARENESS
dag is in 2001 in het leven geroepen om mensen aan te sporen tot
woensdag 28 januari, 20.00-22.00
het leren van verschillende talen
UIT DE LEZINGENSERIE INSECTEN
en de diversiteit aan Europese taEN MAATSCHAPPIJ: ‘INSECTEN
len in het zonnetje te zetten. We
ALS TECHNISCHE INSPIRATIEorganiseren 5 gratis aan taal gereBRON, VAN INSECT TOT DRONE’
lateerde workshops die je los of
Spreker: Prof. Arnold van Huis (Lab.
samen kunt volgen. Meld je aan
voor Entomologie) over ‘Insecten in
voor maximaal twee workshops.
gezondheidszorg, wegverkeer, arAanmelden is mogelijk tot 20 sepchitectuur en spionage’ Lezing ‘Van
tember. Wees er snel bij, want het
honingbij tot robot’ door Dr. Karl
aantal plaatsen is beperkt!
Tuyls (Departement KennistechnoWAGEnInGEnUR.nL/nL/ShOW/AAnMELDEnlogie, Maastricht Universiteit)
WORkShOpS-EUROpESE-DAG-VAn-DE-tALEn.htM
Locatie: Forum, zaal C222

talig enz. Er zijn onze open repetitieavonden op maandag 15, 22 en
Te huur diverse PhD
29 september, 20.00 – 22.00 uur
appartementen
op de
in Vrije School De Zwaneridder,
ArNobelweg
en
Lombardi.
boretumlaan 1, Wageningen
InfO: WWW.StERREnMIxWAGEnInGEn.nL;
StERREnMIx.WAGEnInGEn@hOtMAIL.COM;
tELEfOOn: 06 - 55 78 30 52

Kijk voor meer informatie op
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>>TYPICAL DUTCH

Walk on
I was strolling down the street, thinking about the excellent dinner I had just finished, when suddenly my heart skipped a beat as I realized a car was fast approaching. I froze. At the same time
the car slowed down gently and the driver waved happily to indicate that I could cross the road
safely. I still remember this moment when I was a Master’s student five years ago in the Netherlands. Coming from a country where the roads are dominated by large numbers of motorbike
users, I was always scared to cross the road, especially during rush hour. In Vietnam nobody
wants to stop for pedestrians because stopping unexpectedly can cause a crash at any time.

OVERSTEKEN
The fact that the Dutch give priority to pedestrians crossing the road really caught my attention.
For a while I was surprised and still nervous every time I crossed in front of a car. But the Dutch let
me cross the road even when they are in a hurry to get to work! I think this behavior is just a habit.
The Dutch have put a lot of effort into road planning for a safer transportation for cyclists and
pedestrians. Safety is a priority and of course it makes an impression on people arriving here for
the first time. In the Netherlands now, I always feel comfortable and safe cycling with friends,
crossing the road and enjoying the bike transport system. Dung Duc Tran, Vietnamese PhD candidate in
Water Management

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.

Zijn hart sloeg een slag
over, maar Dung Dac Tran
kon gewoon veilig over
steken. Zelfs wanneer
Nederlandse automobilisten zich naar hun werk
haasten, laten ze voetgangers oversteken. In
Vietnam stopt niemand
voor overstekende wandelaars. Tran merkt dat
in Nederland veel moeite
is gestoken in verkeersplanning én veiligheid.
Als hij tegenwoordig
oversteekt, voelt hij zich
dus veilig en op zijn gemak.

