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>> THEO + THE BEATLES
Theo Hoksbergen, archiefadviseur Facilitair Bedrijf

‘Elke keer hoor je weer nieuwe dingen’
Het begon ooit als tiener met het blauwe (compilatie)album. Daarna liep het een beetje uit de hand, zegt Theo
Hoksbergen zelf. Met de Beatles dus. Het liefst op vinyl.
‘Het geluid is veel warmer en het is veel leuker om vast te
houden. Kasten vol singles, elpees en boeken heeft-ie. Hij
luistert er nog elke week naar. Beste plaat ooit? Rubber Soul.
En dan vooral If I needed someone van zijn favoriete Beatle
George Harrison.’ KG / Foto: Guy Ackermans
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BEELD SAMEN MET KENNIS
Ruben Smit wil filmmakers
koppelen aan wetenschappers.

>>

19

MEELIFTENDE CO-AUTEURS
Discussie blijft over (on)terecht
noemen van namen in publicaties.

>>

23

WIE WINT DE SCRIPTIEPRIJS 2014?
Kristallen, Honduras, kevers en koeien.
Vier kanshebbers over hun scriptie.

BYE BYE BUNGEHUIS!
Iedere student die een beetje het nieuws heeft gevolgd, weet inmiddels wat het
Bungehuis is. Een mooi Amsterdams gebouw waar studenten bivakkeerden om
op fysieke wijze hun eisen of wensen te onderstrepen. Grosso modo kwam het
erop neer dat ze meer inspraak willen in het financiële reilen en zeilen van de
universiteit. Die eisen werden weggewimpeld door te verwijzen naar het Ministerie van Onderwijs. Missie mislukt? Misschien is het Bungehuis juist het begin
		 EN VERDER
van een ‘Amsterdamse lente’. Waar nauwelijks iemand bij stilstaat, is dat dankzij
4 Wageningen in de race voor
het nieuwe sociale leenstelsel een bezetting niet meer nodig is. Bij de invoering
GNSK
is bedongen dat studenten voortaan instemmingsrecht krijgen op hoofdlijnen
6 Nieuwe hoogleraren Humane
van de universitaire begroting. De gedachte hierachter was dat wanneer studenvoeding
ten meer moeten investeren in hun studie, zij ook meer invloed moeten krijgen
9 Spruitjes met sprinkhaan
11 Meningen op resource-online.nl over een juiste besteding van publieke onderwijsgelden. Advies verandert dus
volgend jaar in invloed. Studenten staan daar nu niet bij stil. Lijkt me toch slim
12 Bedwelmen aan boord
om dit in gedachten te houden. Zeker wanneer je eind mei een stem mag uitbren22 Paal en perk aan tijdelijke con
gen tijdens de verkiezing van de nieuwe studentenraad
tracten
26 Lekker dutten in Forum
Edwin van Laar
29 Ondertussen in Italië

>> De giraffe geniet dagelijks van zijn lange tong. | p.8
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GNSK 2018 WAARSCHIJNLIJK IN WAGENINGEN

De kans is groot dat Wageningen in
2018 het Groot Studenten Kampioenschap (GNSK) gaat organiseren.
In 2018 viert de universiteit haar
honderdste verjaardag en is er een
tweede sporthal op de Bongerd gerealiseerd. Een mooie aanleiding om
1500 sportende studenten naar Wageningen te halen, zo redeneerde
Thymos. De sportstichting is vooralsnog de enige die heeft aangekondigd het GNSK van 2018 te willen organiseren. ‘We hebben goede redenen om het GNSK naar Wageningen
te halen. Daarom hopen we dat de
overige studentensportraden de
moeite niet meer zullen nemen om
2018 te claimen’, aldus Merijn Moerland, voorzitter van Thymos.
Het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap (GNSK) is een van
de grootste studentensportevenementen van Nederland. Studentensporters uit alle studentensteden

FOTO: SVEN MENSCHEL

• Lobby in volle gang.
• Wageningen vooralsnog enige
kandidaat.

van Nederland strijden tegen elkaar
in vijftien verschillende sporten:
acht vaste sporten die iedere editie
terugkeren en een aantal keuzesporten die iedere editie wisselen. ‘Het is
een heel gaaf evenement’, zegt Erik

Bos, bestuurslid bij Thymos. ‘Een
combinatie van sportiviteit en feesten, en dat drie dagen lang.’
In 1999 organiseerde Wageningen
voor het laatst het GNSK. Dit jaar
vindt de 57ste editie plaats in Am-

sterdam. De sportraden van alle studentensteden beslissen volgend jaar
waar in 2018 het GNSK gehouden
zal worden. Tot die tijd is het een
kwestie van lobbyen en afwachten.
LvdN

UNIVERSITEIT BLIJFT PHD’ER SALARIS BIEDEN
• Dean: promoveren
aantrekkelijk houden.
• Proef wel gunstig voor
bestaande beurs-PhD’s.

Promovendi zijn nu nog werknemers. Maar dat gaat mogelijk veranderen. Universiteiten mogen de
komende tijd experimenteren met
promoties op een studiebeurs in
plaats van een salaris. Wageningen
UR doet niet mee.
De nieuwe promotieopleidingen
zijn goedkoper voor universiteiten,
omdat ze de student-promovendi
niet in dienst nemen en zo geen sociale premies hoeven te betalen.
Sommige universiteiten lobbyen al
jaren voor deze vorm van promotieRESOURCE — 26 februari 2015

onderwijs, die in het buitenland
gebruikelijk is. Het kabinet komt
nu over de brug met een experiment, waaraan tweeduizend promovendi mogen meedoen. De overheid hoopt dat universiteiten op
deze manier meer promovendi
kunnen opleiden en bovendien beter onderwijs verzorgen voor promovendi.
Jeroen Candel, voorzitter van de
PhD Council van Wageningen UR,
is fel tegen de proef. Volgen Candel
horen promovendi volwaardige
medewerkers van de universiteit te
zijn. ‘Promovendi spelen een cruciale rol in het uitvoeren van de kerntaken van de universiteiten. Ze
doen een groot deel van het onderzoek, begeleiden studenten en geven onderwijs. Hier staat al geen ri-

ant salaris tegenover. Het afnemen
van sociale zekerheid en pensioenopbouw is dan ook onrechtvaardig
en ongepast.’
Dean Johan van Arendonk, hoofd
van de onderzoeksscholen, voelt
ook niks voor ‘het degraderen van
promovendi van medewerker naar
student’. ‘Promovendi dragen wezenlijk bij aan de wetenschappelijke prestaties van Wageningen UR.
Het is belangrijk om promoveren
aantrekkelijk te houden en daarbij
past een aanstelling als wetenschappelijk medewerker.’
Het experiment biedt daarentegen
volgens Van Arendonk wel aanknopingspunten voor de bestaande
promovendi die met een beurs hier
werken. Daarvan zijn er veel in Wageningen. Het gaat hier onder

meer om de zogenoemde sandwich-PhD’s die hier met een beurs
uit het land van herkomst promoveren. Voor die beurspromovendi
zal Wageningen volgens Van
Arendonk wel aan het experiment
deelnemen ‘om zaken nog beter te
regelen’.
Universiteiten krijgen veel vrijheid
in de manier waarop ze het experiment vormgeven. Zo mogen ze ook
driejarige trajecten of juist vijfjarige trajecten aanbieden, al verwacht
minister Bussemaker (OCW) dat de
promotieopleidingen in de regel
vier jaar zullen duren. Een van de
vragen die het experiment moet beantwoorden, is of de promotoren
een verschil in kwaliteit zien tussen
student-promovendi en werknemer-promovendi. RK
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GEMEENTEBESTUUR TEGEN RONDJE CAMPUS
• Te veel weerstand tegen
rondweg.

De gemeente Wageningen wil geen
Rondje Campus. De gemeente kiest
voor verbreding en ombouw van de
bestaande wegen, staat in een brief
aan het provinciebestuur.
De gemeente maakt deze keuze om-

dat daar meer draagvlak voor is. Het
Rondje Campus stuit op groot verzet
vanuit de wijk Noordwest. De nieuwe weg zou langs deze woonwijk komen te liggen. Verbreding van de
Mansholtlaan en de Nijenoordallee
is naar verwachting sneller haalbaar.
De provincie twijfelt over deze oplossing. Vooral vanwege de beperkte
mogelijkheden voor het verkeer om
uit te wijken als er maar één route

beschikbaar is. Bij calamiteiten ligt
het verkeer dan stil. Het Rondje
Campus biedt wel een alternatieve
ontsluiting, waardoor het verkeer
wel kan blijven rijden.
De gemeente wil samen met de provincie en Wageningen UR op zoek
naar aanvullende maatregelen om
doorstroming te garanderen. De
busbaan incidenteel vrijgeven zou
zo’n maatregel kunnen zijn. Ook al-

©OLUMN|KEES

kort
>> FIETSFILE

Breder en korter
Het fietspad bij Bornsesteeg over de Nijenoord Allee, richting de campus, wordt
breder. Dat heeft de gemeente Wageningen vorige week besloten. Een breder
pad moet de dagelijkse fietsfiles korter
maken. Het plan moet nog uitgetekend
en doorberekend worden, maar waarschijnlijk kan de schop al voor de zomer
de grond in.
De kans is groot dat de situatie bij het
kruispunt in 2016 opnieuw verandert. De
gemeente heeft plannen voor een ongelijkvloerse rotonde. Wat betekent dat het

ternatieven voor de auto en het beter
benutten van de wegen worden onderzocht.
Voor Wageningen UR blijft de noordelijke ontsluiting via de Kielekampsteeg/Bornsesteeg nog wel in beeld.
Daarover zijn al afspraken gemaakt
met de provincie. De gemeente zegt
overigens daar alleen aan mee te
werken als de provincie het Rondje
Campus laat vallen. RK

verkeer op de Nijenoord Allee door een
tunnelbak gaat rijden. Fietsers en afslaand autoverkeer maken dan gebruik
van de bovenliggende rotonde. KG

>> BEURSVLOER

Gongslag tegen kanker
Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en
kanker, mocht op maandag 23 februari
de AEX-beurs openen. Na haar gongslag
startte op Beursplein 5 de aandelenhandel én een bewustwordingscampagne
over kankerpreventie. Komende weken
vertellen spotjes op radio en tv dat door
voldoende beweging, gezond eten en op
gewicht blijven de kans op kanker flink
afneemt. Kijk op onze website resourceonline.nl voor een filmpje van de beursopening. RR

Verdienmodel

FOTO: JON VAN SCHOONHOVEN

Oxfam meldt dat vorig jaar 85 en dit jaar 80 mensen evenveel
vermogen hebben als de armste 3,5 miljard wereldburgers. In
2014 telde Nederland 173.000 miljonairs. De economie is zo
georganiseerd dat het geld (en het voedsel) bij een klein
groepje extreem rijken terechtkomt. Mijn vader verklaarde:
‘Kijk eens naar je vingers, die zijn ook niet allemaal gelijk.’
Je hoeft echter geen idealist te zijn om dat goed fout te vinden!
Er wordt genoeg verdiend, maar het lukt ons niet een samenleving te organiseren die de overheid voldoende financiële
armslag geeft om goed op te komen voor het algemeen belang. We praten over People, Planet, Profit. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En in Wageningen praten we
over ‘dichter bij de samenleving staan’ en als ‘One Wageningen’ werken aan het oplossen van de grote problemen. Dat
klinkt leuk, maar het moet wel in de vorm van een verdienmodel. Zo heeft de Nederlandse overheid het samen met het bedrijfsleven en de universiteiten georganiseerd.
‘Verdienmodel’. Hoe meer ik het in mijn mond neem, hoe absurder het smaakt. Want hoe zijn wereldproblemen op te lossen met een ‘Verdienmodel’? Kan je verdienen aan honger,
aan bootvluchtelingen, aan bestrijding van ebola?
Dat vraagt eerst om investeringen zonder direct rendement.
Geen enkele partij uit een productieketen zal dat doen. Dat is
niet hun directe belang. De overheid moet opkomen voor het
algemeen belang. Maar helaas, onze overheid heeft zich verkocht aan het bedrijfsleven. Wij wetenschappers
zien het gebeuren maar onderzoeken het
niet, want er valt niets aan te verdienen.
Als ik ‘WUR’ intik op mijn computer
vervangt de autocorrectie het onverbiddelijk in ‘WURG’. Zo voel ik me
dan ook: gewurgd door het verdienmodel.
Kees van Veluw (57) is docent Permacultuur
en netwerker biologische landbouw. Zijn visie haalt hij uit zijn werk met zowel Afrikaanse als Nederlandse boeren, zijn vrouw, drie
zonen, hond en kippen.

Ellen Kampman opent de dag op de Amsterdamse beurs.
26 februari 2015 — RESOURCE
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GELDERLAND HOFLEVERANCIER
WAGENINGEN UNIVERSITEIT
• Pantarijn levert meeste studenten.
• Wageningen populair op de Veluwe.

De provincie Gelderland is de hofleverancier
van Wageningen Universiteit. Veruit de meeste Wageningse studenten uit eigen land hebben hun vooropleiding aan een Gelderse middelbare school doorlopen. Dat blijkt uit de
Studentenkaart die dagblad Tubantia heeft
gemaakt. De krant bracht op basis van gegevens van het DUO voor elke instelling voor hoger onderwijs in ons land de herkomst van de
studenten in kaart.
De kaart toont de spreiding van ‘Wageningers’
over ons land. Duidelijk is te zien dat Wageningen Universiteit studenten uit het hele
land trekt. De eigen provincie is evenwel duidelijk het sterkst vertegenwoordigd, zoals
blijkt uit het provincieoverzicht. Gelderland
levert meer studenten dan Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Limburg bij elkaar. Ook Noord-Brabant en ZuidHolland zijn sterk oververtegenwoordigd.
Nog verder inzoomend zijn het vooral de Veluwe en de regio Arnhem-Nijmegen die veel studenten leveren aan Wageningen Universiteit.

Van alle huidige studenten komen er 76 van
het Pantarijn in Wageningen. Het Marnix in
Ede levert er 41, Scholengemeenschap Breda
40, het Meerwegen College in Amersfoort 39,
het Johannes Fontanus College in Voorthuizen 37, het Over Betuwe College in Elst en het
Ichtus College in Veenendaal 36 en Het Streek
in Ede 35.
Overigens gaan de meeste leerlingen van het
Pantarijn naar de Universiteit Utrecht. Daarna
volgen de Hogeschool Utrecht, de HAN, de
Radboud Universiteit en de Universiteit van
Amsterdam. Daarna komt pas de eigen universiteit ‘om de hoek’. Het beeld is overigens
niet helemaal compleet. Van ruwweg 15 procent van de studenten was de vooropleiding in
ons land niet te achterhalen. RK

Aantal studenten per provincie
Gelderland
N-Brabant
Z-Holland
Utrecht
N-Holland
Overijssel

1264
985
962
670
618
489

Limburg
Zeeland
Groningen
Friesland
Flevoland
Drenthe

358
178
159
171
98
95

* In totaal is landelijk van 85% van de studenten de middelbare opleiding achterhaald.

Totaal

6047*

Bron: De Twentsche Courant Tubantia

TWEE NIEUWE VOEDINGSHOOGLERAREN BENOEMD

Edith Feskens en Ellen Kampman zijn aangesteld als hoogleraar bij de afdeling Humane
voeding. Beiden solliciteerden eind 2014 als
opvolger van hoogleraar Voeding en gezondheid Frans Kok, die met pensioen gaat. Op hetzelfde moment besloot hoogleraar epidemiologie Pieter van ‘t Veer zich te gaan richten op
duurzaamheid en voeding, als hoogleraar zonder leerstoelgroep. Hierdoor kwam voor zowel
Kampman als Feskens een groep beschikbaar.
De kersverse hoogleraren zetten de bestaande
leerstoelgroepen niet een-op-een voort. Projecten en medewerkers worden verdeeld over
twee nieuwe groepen met een eigen focus.
RESOURCE — 26 februari 2015

Kampman concentreert zich hierbij op voeding en chronische ziekten als hart- en vaatziekten en kanker. Feskens werkt aan voeding
en beweging, voeding en ouder worden en ondervoeding.
Een voorbeeld voor volgende procedures, zegt
rector magnificus Kropff. Het ‘flexibel en toekomstbestendig inrichten’ van leerstoelgroepen is onderdeel van het nieuwe leerstoelenplan. Hoogleraren binnen een cluster, zoals
Humane voeding, worden vrijer hun focus tussentijds aan te passen.
Frans Kok was naast zijn hoogleraarschap ook
afdelingshoofd Humane voeding. Komende
weken onderzoekt OWI-directeur Tiny van Boekel hoe die functie vanaf juni moet worden ingevuld. Hierbij wordt mogelijk afscheid genomen van de structuur met één leidinggevende.
‘Informateur’ Van Boekel wil echter nog niet
vooruitlopen op zijn gesprekken met de vijf
voedingshoogleraren. RR

Ellen Kampman

FOTO: HUGO GOUDSWAARD

• Feskens en Kampman benoemd als
nieuwe voedingshoogleraren.
• Onderzoek naar nieuwe leiding
Humane voeding.

Edith Feskens
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WETENSCHAP STEEDS MEER TEAMSPORT
• Aantal auteurs stijgt al tien jaar.
• Productie in decennium bijna verdubbeld.

Wetenschappelijke artikelen hebben steeds meer
auteurs. Een gemiddeld ‘Wagenings’ artikel telt
tegenwoordig zes auteurs. Tien jaar geleden was
dat twee auteurs minder.
Dat blijkt uit een overzicht van de productie van
de zes onderzoeksscholen van 2003-2013. De
scholen, en dus de promovendi, doen het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek aan de
universiteit. ‘Promovendi zijn de werkbijen van
Wageningen Universiteit’, stelt informatiespecialist Wouter Gerritsma van de Forum-bibliotheek.
‘Zij zijn verantwoordelijk voor zeventig procent
van de peer-reviewed artikelen van de universiteit.’ Los van het aantal co-auteurs is ook het aantal publicaties sterk gestegen. In 2013 publiceerden de onderzoeksscholen bijna twee keer zoveel
artikelen als tien jaar eerder.
De toename van het aantal co-auteurs weerspiegelt volgens Gerritsma het feit dat wetenschap
steeds meer een ‘teamsport’ is. ‘Onderzoek is
steeds gecompliceerder geworden, er zijn steeds

‘GA OP HET
KRUISJE
STAAN’

Wie? Han Lindeboom,
business unit manager
bij Imares en hoogleraar
Mariene ecologie
Wat? Gaf als eerste
Wageningse hoogleraar
videocolleges bij de
Universiteit van
Nederland. Over de
Noordzee.
Wanneer? De colleges
komen over anderhalve
maand online.

meer mensen bij betrokken. Je kunt onderzoek
niet meer in je eentje doen. Het wordt juist gestimuleerd om internationaal samen te werken. Dat
scoort beter. Je moet bovendien voor financiering
altijd op zoek naar partners.’ Gerritsma signaleert
wat dit betreft een tegenstelling. ‘Een PhD’er
wordt afgerekend op een individuele prestatie.
Maar dat is in contradictie met wat er in de praktijk wordt gevraagd. Daar gaat het om het samenwerken en het leggen van netwerken. Dat zie je terug in de publicatiecultuur.’
In een verhaal (pag. 18) in dit nummer over oneigenlijke co-auteurschappen wordt gewezen naar
tenure track als mogelijke oorzaak. De druk die
tenure track legt op wetenschappers om te publiceren, zou misbruik van co-auteurschappen in de
hand werken. Maar de cijfers wijzen volgens Gerritsma anders uit. ‘Ik hoor die verklaring wel vaker. Als tenure tracker heb je een bepaald aantal
publicaties (punten) per jaar nodig. Dan is het
handig om elkaar als co-auteur bij artikelen te zetten. Tenure track werd in 2009 ingevoerd. De stijging van het aantal co-auteurschappen is al veel
eerder ingezet.’
Onderzoeksschool VLAG (voeding/levensmiddelentechnologie) scoort met gemiddeld zeven au-

De opnames voor uw minicolleges zitten
erop. Hoe ging het?
‘Je hebt het zelf net gezien. Ik kwam wat
moeilijk op gang, maar daarna liep het soepel. Vorige week maandag bij de generale
repetitie ging het helemaal niet goed. Afgelopen zondag heb ik daarom de hele dag geoefend. Bij het derde college kreeg ik het gevoel dat het goed kwam.’

teurs per artikel het hoogst, gevolgd door EPS
(plant). EPS telde in 2011 een piek van ruim negen auteurs per artikel. Gerritsma: ‘Die uitschieter is te wijten aan een publicatie in Nature, waarin het complete genoom van de tomaat werd gepubliceerd. Dat artikel telde 322 auteurs.’ In de
sociale wetenschappen wordt traditiegetrouw
met de minste co-auteurs gepubliceerd. Maar ook
daar verandert de publicatiecultuur en is de stijgende lijn evident. ‘De sociale wetenschappers
publiceren steeds minder via boeken en steeds
meer met artikelen. Dat zie je ook terug in het
aantal artikelen: vier keer zoveel nu als tien jaar
terug.’ RK

Meer nieuws dagelijks op
resource-online.nl

FIGUREITOUT

Op welke manier was dit anders dan college
geven?
‘Het is lastig om vijftien minuten de verhaallijn vast te houden zonder powerpoint.
Ik weet dat ik goed college kan geven, van
studenten krijg ik goede ratings. Maar dat is
45 minuten een praatje bij een plaatje. Hier
is het: kijk die kant op, ga hier op het kruisje staan, kijk de camera in. Dat maakte het
moeilijk me te concentreren op het verhaal.’
Neemt u van deze videocolleges nog lessen
mee voor in de collegebanken?
‘Niet echt. Misschien kan ik ideeën net wat
populairder brengen. Het is wel leuk dat deze colleges binnenkort online staan, zodat
ik studenten ernaar kan verwijzen. Zeker
voor beginnende studenten is dat interessant.’ RR

Bron: ER&I, Wageningen UR, Peildatum 1 oktober 2014

Illustratie Studio Lakmoes
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LUISTEREN EN SAMENWERKEN LEIDT TOT DUURZAME HAVEN
• Sturende overheid werkt
beperkend.
• Lokale belangen moeten
goed gewogen worden.

De kans op een duurzaam aangelegde haven is groter als de overheid
niet te sturend optreedt, internationale bedrijven de kans krijgen te innoveren, én er geluisterd wordt naar
lokale belangen. Door globalisering
en privatisering van havenbedrijven
is in veel landen de rol van de overheid afgenomen bij het aanleggen
van havens, en zijn steeds vaker internationale bedrijven aan zet.
Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse baggeraars Boskalis of Van
Oord, of het geprivatiseerde Havenbedrijf Rotterdam dat investeert in
havens elders in de wereld.
Milieusocioloog Dorien Korbee
concludeert in haar proefschrift dat
die internationale bedrijven vaak
een positieve bijdrage leveren aan
de duurzaamheid van de aanleg van
havens. De bedrijven nemen kennis
mee over duurzaamheid die er in
veel landen nog niet is. Nederlandse
bedrijven kiezen ook voor duur-

zaamheid om te kunnen concurreren met aannemers uit bijvoorbeeld
China. Korbee keek vooral naar het
idee van bouwen met de natuur,
waarbij de omgeving niet aangepast
wordt aan het ontwerp, maar waarbij de ecologie juist uitgangspunt is
bij de aanleg van de haven.
Meeste kans op een duurzame
aanleg van havens, zegt Korbee, is
er als verantwoordelijkheden binnen het project gedeeld worden
door zo veel mogelijk partijen en
verschillende gezichtspunten aan
bod komen in plannen en in uitvoering. Korbee noemt dit een ‘open
arrangement’. De aanleg van de
Tweede Maasvlakte in Rotterdam is
zo’n voorbeeld. ‘De overheid heeft
daarbij samengewerkt met veel verschillende partijen. Vergunningen
werden tegelijkertijd met de plannen gemaakt, waardoor ze flexibel
op elkaar afgestemd werden en er
ruimte was voor innovatie vanuit
bedrijven.’ Die opzet van het proces
maakte ook inbreng mogelijk van
milieuorganisaties en omwonenden.
In een meer hiërarchische opzet,
zegt Korbee, stuurt de overheid
meer en worden bedrijven pas be-

trokken bij de uitvoering. Een voorbeeld van zo’n minder open aanpak
was die in Melbourne, Australië.
‘De overheid zag de uitbreiding van
de zeehaven als een technisch ontwerpvraagstuk. Zorgen over milieu
of sociale gevolgen werden als ondergeschikt gezien en aanvankelijk
niet meegenomen.’ Uiteindelijk
heeft de bouw een aantal jaren stil
gelegen door protesten van omwonenden en ngo’s. De les: neem vanaf het begin alle belangen serieus.

Aanbeveling voor aannemers is om
voordat ze een opdracht aannemen,
te onderzoeken of het ontwerp
naast technisch uitvoerbaar, ook
geaccepteerd wordt door omwonenden en milieuorganisaties.
De studie van Korbee is gefinancierd door de stichting Ecoshape,
een innovatieprogramma waarin 21
promovendi onderzoek doen naar
bouwen met de natuur. Ecoshape
wordt mede-gefinancierd door Boskalis en Van Oord. JT

LANGE TONG GIRAFFE IS BITTERE NOODZAAK
• Hoe groter het dier, hoe
groter de hap.
• Lange tong vergroot de mond.

De lange tong van een giraffe is essentieel om voldoende eten binnen
te krijgen. Zonder die tong is de
mond eigenlijk te klein voor een
dier van die afmetingen. Dat bewijst ecoloog Fred de Boer (Resource Ecology Group) samen met zijn
mede-auteurs in een artikel in Acta
Zoologica. Hetzelfde geldt voor de
slurf van een olifant en de grote lippen van sommige planteneters.
Ecologen proberen de ruimtelijke verspreiding van dieren te begrijpen. Waarom leven soorten op een
bepaalde plek in een bepaalde
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dichtheid? ‘Dat kun je alleen begrijpen als je weet hoeveel voedsel er is,
wat de kwaliteit daarvan is en hoeveel een dier nodig heeft’, legt De
Boer uit. ‘Voor grazers weten we dat
goed. Maar voor bladeters als olifanten en giraffes en snappen we
daar nog vrijwel niets van. We weten niet precies hoeveel voedsel
’browsers’ per hap binnen krijgen
en wat de kwaliteit daarvan is. Terwijl die dieren, zoals olifanten, een
enorm effect hebben op het ecosysteem.’
Door klassieke observatie en
metingen weten De Boer en collega’s nu een stuk meer. Van achttien
soorten bladeters werd in het wild
op de savannes van Zuid-Afrika het
eetgedrag en de hapgrootte nauwgezet gemeten. De gegevens werden

vervolgens gerelateerd aan morfologische kenmerken van de dieren,
zoals de afmetingen van de schedel,
de kaaklengte en de breedte van de
snijtanden. Maar ook aan de lengte
van de tong en lippen.
Hoe groter een dier, hoe meer
het moet eten. Die natuurwet blijkt
ook op te gaan voor grote planteneters. Het gewicht per hap eten
blijkt rechtevenredig met het gewicht van de onderzochte dieren.
Maar om aan zo’n hap te komen
heeft de giraffe wel zijn lange tong
nodig. Zonder die tong is het volume van de mond te klein om de natuurwet ‘bij te benen’. De tong als
verlengstuk van de mond is dus essentieel. Hetzelfde geldt voor de
slurf van de olifant.
Het door de tong toegenomen

mondvolume compenseert volgens
De Boer ook voor de mindere kwaliteit en het lagere voedselaanbod
voor grote bladeters op de savanne.
De dieren eten namelijk met de
bladeren ook de onverteerbare
stengels op. Er is daardoor in verhouding meer volume aan eten nodig voor dezelfde
voedingswaarde.
RK

wetenschap << 9

SPRUITJES MET SPRINKHAAN
• We gaan geen insecten eten omdat
ze gezond en duurzaam zijn
• Smaakvolle recepten met insecten
zijn hard nodig

Insecten bevatten veel gezonde eiwitten en
zijn met weinig grondstoffen zeer efficiënt
te kweken. Maar die wijsheid uit Wageningen is onvoldoende om Nederlanders massaal aan het insectenmaal te krijgen, stelt
promovendus Grace Tan Hui Shan in het
tijdschrift Food Quality and Preference.
Tan onderzocht welke psychologische
en culturele factoren ten grondslag liggen
aan het eten van insecten. Daartoe vergeleek ze de overwegingen van meerdere
groepen consumenten in Thailand, waar
insecten tot de culinaire traditie behoren,
en Nederland, waar ze pas sinds kort te
koop zijn.
De Thai kennen veel eetbare insecten
en weten vaak ook hoe je ze goed moet bereiden, maar toch eten niet alle inwoners
van Thailand insecten. Dat verschilt per
provincie, verklaart Tan. De Thai eten vooral lokaal voedsel en wijzen onbekend voedsel af. De Nederlandse consumenten die ze
een insectenhap voorzette, stonden veel
meer open voor nieuwe gerechten, ondervond de promovendus uit Singapore.

Ook de Nederlanders zijn onder te verdelen in (beginnende) insecteneters en
niet-insecteneters. De eerste groep heeft
meestal kennisgemaakt met insectenhapjes op speciale evenementen en vindt de
eetbare insect een duurzaam alternatief
voor vlees, bleek uit het onderzoek van
Tan. De niet-insecteneters vinden de insectenhap er vies uitzien, maar laten zich
niet kennen als ze met een mengeling van
walging en nieuwsgierigheid een insectenhapje naar binnen schuiven, merkte Tan
tijdens de smaakproef. De meeste insecten-mijders vonden de smaak verrassend,
maar gaan nu niet insecten op het menu
zetten, gaven ze aan in de enquête.
Het rationele duurzaamheidsargument
is onvoldoende om insecten op de Nederlandse menukaart te krijgen, concludeert
Tan. Er moeten, in navolging van Thailand, sterke recepten komen waar de eigen
smaak van het insect goed tot zijn recht
komt, waardoor het insect als lekkernij te
boek staat. Zo vinden de Thai bepaalde larven van mieren en de Giant Water Bug, een
soort kakkerlak, bijzonder smakelijk in
specifieke gerechten. Zo moeten er ook in
Nederland recepten komen waarin insecten smaak toevoegen. Bijkomende eis is
dat de insecten een textuur hebben die
lijkt op vlees, aangezien we insecten beschouwen als vleesvervanger. AS

Meer kunstmest

VISIE <<

Het gebruik van kunstmest in de wereld blijft de komende
jaren stijgen, voorspelt de wereldvoedselorganisatie
FAO. In 2018 zal het kunstmestgebruik 25 procent hoger
liggen dan in 2008. De groei vindt vooral in Afrika
plaats. In Europa zal het kunstmestgebruik dalen. Dat is
goed nieuws, vindt Martin van Ittersum, hoogleraar bij
Plantaardige productiesystemen.
‘Het is goed om te zien dat het kunstmestgebruik in
Europa verder afneemt. In Noordwest-Europa dalen de
verkoopcijfers. Veel bodems hier zijn verzadigd met
fosfaat. Dat geldt ook voor China, daar moet het kunstmestgebruik ook omlaag om het milieu en grondstoffen te sparen.’
Waarom is de stijging van het gebruik dan toch goed
nieuws?
‘Ik vind vooral de stijging in Afrika hoopvol. Collega
Joost Wolf liet me juist cijfers zien uit Ethiopië, het
stikstofgebruik is de afgelopen jaren verdubbeld, fosfaatgebruik is verdriedubbeld. Dat vertaalt zich in hogere landbouwopbrengsten. Veel Afrikaanse bodems
hebben meer meststoffen nodig om de voedselproductie te verbeteren. In veel Afrikaanse landen gebruiken
de boeren tussen de 0 en 20 kilo stikstof per hectare.
Dat is te weinig om goed te kunnen boeren.’
Is kunstmest nodig om de bodemvruchtbaarheid te
verbeteren?
‘Om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, moet je
een combinatie hebben van kunstmest, gewasresten
en organische mest. Alleen organische mest geeft niet
genoeg nutriënten aan de bodem. Maar een hoge
kunstmestgift heeft geen zin als een bodem te weinig
organische stof bevat of te zuur is.
Ethiopië subsidieert kunstmestgebruik. Is dat nodig?
‘Subsidies kunnen helpen. Je moet je realiseren dat
veel Afrikaanse boeren aan het begin van het seizoen,
wanneer ze kunstmest nodig hebben, geen geld hebben. Een subsidie kan er voor zorgen dat ze toch kunstmest kunnen gebruiken. AS

STELLING

‘The experience one can gain during
the entire PhD project is more valuable
than the PhD degree itself’,
Xuezhen Guo, promoveerde op 10 februari in
Wageningen
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SNACKEN
IN 3D

Meer 3D-geprint voedsel?
Kijk op resource-online.nl.

Deze koekjes komen niet uit de oven,
maar zijn 3D-geprint. Laagje voor
laagje werd een mengsel van bloem,
suiker en vet neergelegd. Elke nieuwe
verdieping werd met een laser vast
‘gebakken’ aan de eerdere lagen. Achteraf was het ongebakken poeder eenvoudig weg te vegen. Elk koekje kreeg
van de makers een andere smaak; zo
smaakt de vijfhoek naar pepernoot.
Hoewel al decennia lang wordt gewerkt aan 3D-printen, gaat de innovatie de laatste jaren hard. Printers worden goedkoper, toegankelijker en
krijgen meer bekendheid. Het ligt
dan ook voor de hand dat je in sommige restaurants over enkele jaren je
ogen niet meer zult geloven. Zo maakten Nederlandse onderzoekers al een
holle wereldbol gevuld met verschillende smaken.
Wil je hier meer over horen? TNO-onderzoekers Kjeld van Bommel vertelt
meer over 3D-printen tijdens het Science Café. Kom op 26 februari vanaf
19.45 uur naar het Science Café in café Loburg. Toegang is gratis. RR

ANTIBIOTICA SCHAADT IMMUUNSYSTEEM VAN VARKEN
• Antibiotica op jonge leeftijd
schaadt de weerstand van
varkens op latere leeftijd.
• Biggen zonder antibioticakuur
hebben meer goede
darmbacteriën.

Varkens die als jong biggetje een
antibioticakuur hebben gekregen,
hebben een minder goed ontwikkeld immuunsysteem dan varkens
zonder zo’n kuur. Dat concludeert
dieronderzoeker Dirkjan Schokker.
Hij onderzocht de langetermijngevolgen van antibiotica op het praktijkcentrum Sterksel van Wageningen UR.
Schokker splitste een toom jonge biggen (4 dagen oud) en gaf een
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deel van de biggetjes een antibioticum dat gebruikt wordt tegen longinfecties. De controlegroep kreeg
niets. Daarna mat hij op dag 8, 55
en 176 de samenstelling van de
darmbacteriën en de fitheid van het
immuunsysteem van de varkens.
Vorig jaar meldde Schokker al dat
de biggetjes zonder antibioticakuur
op dag 8 een betere opbouw van het
immuunsysteem hadden. Naast de
schadelijke bacteriën had het antibioticum ook de nuttige darmbacteriën, die de weerstand versterken,
lam gelegd.
Dit jaar presenteert hij de langetermijneffecten. Op dag 55, zo’n 4
weken na het spenen, wanneer de
biggen vast voer krijgen in plaats
van melk, was er een grote variatie
aan darmbacteriën in beide groe-

pen biggen. Schokker kon daarom
geen verband vinden tussen antibioticumgebruik en bacteriesamenstelling. Op dag 176, net voor de
slacht van de varkens, echter wel. In
de controlegroep was de diversiteit
van de bacteriën groter. Bovendien
was het immuunsysteem van die
groep beter ontwikkeld. De controle-biggen hadden substantieel
meer receptoren in hun darmen
die schadelijke bacteriën opmerken en bestrijden.
Bovendien blijkt uit zijn onderzoek dat een antibioticum dat gebruikt wordt om longinfecties te
bestrijden, ook invloed heeft op de
samenstelling van darmbacteriën.
De fabrikanten van dit antibioticum geven op de verpakking aan
dat hun product geen tot weinig in-

vloed heeft op darmbacteriën,
maar die conclusie was gebaseerd
op een antibioticatest bij oudere
biggen. Schokker, die jonge biggen
testte, vindt juist wel een effect.
Het onderzoek ondersteunt het
beleid om terughoudend te zijn
met het gebruik van antibiotica in
de varkenshouderij. Met zo’n antibioticumkuur sneuvelen ook goede
bacteriën. Varkenshouders doen er
goed aan om zo’n kuur te laten volgen door een voedingskuur die de
groei van goede darmbacteriën stimuleert. Zo’n gezondheidskuur
voor biggen is nog toekomstmuziek, maar er wordt aan gewerkt in
het programma Feed4Foodure,
waarin Wageningse onderzoekers
samenwerken met de diervoedingsindustrie. AS
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Krijgt DLO een nieuwe cao? Hoe verhelpen we
de verkeersproblemen rondom de campus?
En hoe maken we de campus een stukje mooier?
Discussieer mee op onze site over deze en andere
vragen.

REACTIES OP...

RESOURCE-ONLINE.NL
HEEN EN WEER
De gemeente Wageningen keert zich in een
brief aan de provincie officieel tegen het
rondje campus. De gemeente wil alleen dat
bestaande wegen worden verbreed. Een
standpunt dat online felle reacties uitlokt.
Je kunt niet van twee walletjes eten, schrijft
Rudolf. Hij vindt de afwijzing een ‘mooi voorbeeld van de meervoudige persoonlijkheidsstoornis die zo typerend is voor de Wageningse
dorpspolitiek: ‘We hebben wel torenhoge
werelddoelstellingen (een werelduniversiteit,
een wereld-campus met Campina [en] vele Chinese bedrijven) maar dat moet plaatsvinden in
een rustige omgeving met een lieflijk dorpskarakter.’ De gemeente krijgt ook bijval. Sommige
reageerders willen niet meer asfalt; ervaring zou
uitwijzen dat dit slechts verkeer aantrekt. Broer
Konijn schampert dat de not-in-my-backyard-

lobby van de bewoners van de wijk Noordwest
zijn vruchten heeft afgeworpen. Een oplossing
voor de verkeersproblemen is ondertussen verder dan ooit. ‘Het argument dat meer asfalt tot
meer verkeer leidt, raakt in deze situatie kant
noch wal’, vervolgt Broer Konijn. ‘Er is al veel
verkeer en met alleen de huidige groei is het een
evident gegeven dat er zeker nog meer verkeer
gaat komen.’ De gemeenteplannen zijn hoogstens een ‘doekje voor het bloeden’. Wordt vervolgd.

hoopt dat er niet top-down een plan van een
landschapsarchitect wordt uitgevoerd, maar dat
de ‘ambities van gebruikers integraal opgaan in
een functionerend plan’. Boone: ‘Te veel ideeën
die hier leven staan nu buitenspel! Ik bied aan te
faciliteren.’ GF vindt het zelfs onzin dat Wageningen UR extern advies inwint. ‘De WUR heeft
zoveel kennis in huis.’ Landschapsarchitecten
laat je horen!

POLDEREN OP DE PRAIRIE

Sinds december is er geen enkel uitzicht
op een nieuwe cao voor DLO-medewerkers.
Wageningen UR en vakbonden staan lijnrecht
tegenover elkaar.

De campus lijkt nu wel een Wageningse prairie maar met het nieuwe inrichtingsplan verandert dat. Gepland staan tuinen, een marktveld en een heus amfitheater. Maar is er
voldoende geluisterd naar de gebruikers?
Sommige reageerders hebben nog
suggesties voor verbetering. ‘Zou
er ook een CO2-bos kunnen komen’,
schrijft Willem Spekking. ‘Dus telkens als er voor de WUR moet worden gevlogen komen er x-aantal
bomen bij. Ook zouden hoogleraren die aftreden of stoppen in de
gelegenheid moeten worden
gesteld een boom te doneren.’ Pieter Boone, landschapsarchitect bij
Alterra, leest dat ‘niet alle gebruikerswensen en – ambities zijn
meegenomen in de verkenning’.
Hij vraagt zich dan ook hardop af
of de communicatie en participatie wel goed zijn verlopen. Boone

CAO NO MORE

Afgelopen weken wisselden de partijen schimpscheuten uit over de verlenging van de oude cao.
Bovendien startten de vakbonden hun eerste
actie: het uitdelen van briefkaarten onder medewerkers. Kunnen ze insturen naar de raad van
bestuur. Ondanks de verhitte gemoederen op
bestuurlijk niveau blijft het op onze site stil over
de cao. Toch windt één eenzame medewerker
zich op. ‘Ik zou de briefkaart graag willen overhandigen aan de vakbonden’, schrijft DLO-medewerker. ‘Zij hebben immers een akkoord tegengehouden, zelfs nadat het loonbod is verhoogd.’
De reageerder vindt dat de cao niet moeten worden vergeleken met de gulle nieuwe regeling
voor universiteiten. In de meeste sectoren is 1,9
procent helemaal niet zo gek. ‘Vergeet niet dat
het er financieel helemaal niet zo rooskleurig
uitziet bij DLO. Als we met zijn allen zorgen dat
het financieel beter gaat, dan kunnen we met
zijn allen ook meer loon krijgen.’
26 februari 2015 — RESOURCE
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Bedwelmen
Wakker Dier voert de laatste weken actie tegen het onverdoofd slachten
van vissen. Net als de kippen en varkens moeten de vissen worden
verdoofd voor de slacht, vindt de actiegroep. Kan dat? De meeste
kweekvis in Nederland wordt al verdoofd aan de slachtlijn, stellen
Wageningse onderzoekers, maar de wilde vis uit de Noordzee nog niet.
Om ook de schol en haring aan boord van het vissersschip verdoofd te
kunnen slachten, is eerst meer onderzoek in het lab en op zee nodig.
tekst: Albert Sikkema

V

olgens actiegroep Wakker Dier lijden vissen
als haring, schol en kabeljauw nu vreselijk
tijdens de slacht. Maar of vissen pijn voelen, valt niet met zekerheid te zeggen, stellen de onderzoekers Hans van de Vis (Imares) en Marien Gerritzen (Livestock
Research). Ze doen al sinds 1997 onderzoek naar het
bedwelmen van vissen.
Gerritzen heeft ook veel onderzoek gedaan naar landbouwhuisdieren als varkens en kippen. Die hebben, net
als mensen, een centraal zenuwstelsel, waarbij de hersenen zorgen voor de gewaarwording en ervaring van pijn.
Maar vissen hebben een heel andere hersenstructuur,
zonder prefrontale cortex. Daarom veronderstellen
enkele onderzoeksgroepen (een minderheid) dat vissen
geen pijn kunnen voelen. Andere groepen (de meerderheid) vermoeden dat vissen op een andere manier dan wij
pijn kunnen voelen. ‘We weten maar weinig van de hersenen van vissen’, vat Van de Vis het samen.

Bij het bedwelmen aan boord gaan de vissen over een negatief geladen band, waarbij ze in contact komen met positief
geladen lepels, waardoor ze bewusteloos raken.
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Toch is het aannemelijk dat vissen pijn kunnen voelen. Onderzoek naar het gedrag en de neurofysiologie bij
vissen levert aanwijzingen op dat vissen een bewustzijn
hebben. Daarom kunnen ze gebeurtenissen als positief
of negatief ervaren. Zo kun je vissen gedrag aanleren. Als
je herhaaldelijk het voeren van kabeljauw vooraf laat
gaan door een lichtflits en pas na een tijdsinterval de dieren voert, treedt er verwachting op bij de vissen dat ze
voer gaan krijgen. Een kabeljauw kan dat verband drie
maanden onthouden. Uit ander onderzoek blijkt dat vissen sociale interactie hebben, ze tonen gedrag dat duidt
op een rangorde. Bovendien reageren onverdoofde vissen
anders op prikkels dan verdoofde vissen en kun je dan
verschillen in hersenactiviteit meten, aldus Van de Vis.
Bij elkaar zijn dat sterke aanwijzingen dat vissen pijn
kunnen ervaren.
Daarom doen Gerritzen en Van de Vis onderzoek naar
de verdoving van vissen voor de slacht. Ze hebben inmiddels zo’n twintig wetenschappelijke publicaties op hun
naam staan bij vissen als paling, meerval, zalm en tong.
‘Toen we begonnen, was er niets. We hebben zelf de
apparatuur ontwikkeld voor het verdoven van de vissen.’
Ook de meetmethoden – ze meten de hersenactiviteit van
de vissen met eeg – zijn mede ontwikkeld door de onderzoekers. Met die meetmethode lopen ze voorop in
Europa. Ze konden bijvoorbeeld aantonen dat verdoving
van paling met een stroomstoot leidde tot bewusteloosheid van de vis, net zoals dat bij kippen plaatsvindt.
Als één ding duidelijk is geworden tijdens hun onderzoek is dat je de vissen niet over één kam kunt scheren.
Paling en meerval zijn zeer verschillend, zalm en tong
ook. Hun hersenen verschillen, hun leefmilieu ook, dus
elke vissoort behoeft zijn eigen aanpak en verdovingstechniek, zoals ook de behandeling van kippen en varkens uiteenloopt. Bovendien moet je daarbij rekening
houden met de bedrijfsvoering van de vissers. Het verdoven van wilde vis op zee, waar de vangst uit een groot net
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aan boord
komt, stelt andere eisen dan het verdoven van kweekvis
op de lopende band in een slachthuis aan land.
De meeste Nederlandse kweekvis wordt inmiddels
verdoofd voor de slacht. Voor paling en meerval, samen
goed voor negentig procent van de Nederlandse kweekvis, is een goede methode ontwikkeld om de vis te verdoven aan de slachtlijn. Die trend zie je in meer Europese
landen. In Noorwegen en Engeland wordt de meeste
zalm verdoofd geslacht, vanwege wetgeving of omdat de
supermarkt dit verplicht stelt. Verder wordt de meeste
forel verdoofd, maar zijn er nog geen goede methoden
om zeebaars en zeebrasem te verdoven. Collega’s van
Gerritzen en Van de Vis in Spanje zoeken naar methoden
om ook een pijn- en stressvrije slachtmethode voor die
vissoorten te ontwikkelen.
De wilde vis op zee, zoals de haring, kabeljauw en
schol, wordt echter nog niet verdoofd voor de slacht. Om
hiervoor de specificaties vast te stellen, voeren Gerritzen
en Van de Vis het onderzoeksproject ‘Bedwelmen aan
Boord’ uit. In opdracht van het ministerie van EZ en
samen met initiatiefnemer Ekofish – een visbedrijf uit
Urk – en adviesbureau Scienta Nova zoeken ze naar een
elektrische bedwelmer aan boord van een schip die zowel
schol, schar als tong onmiddellijk verdooft zonder dat de
dieren weer bijkomen. Daarbij moet de stroomstoot voldoende zijn om de vis bewusteloos te maken, maar weer
niet te sterk zijn, want te veel stroom leidt tot bloedingen
in de vis en dus onverkoopbare waar. Bovendien moet de

apparatuur veilig zijn voor de vissers en moet het in korte
tijd veel vis kunnen verwerken.
In theorie zijn er vier manieren om de vissen te
bedwelmen, net als in de veehouderij: elektrisch verdoven met een stroomstoot, een klap op de kop geven, vergassen of met een schietmasker de vis hersendood
maken. Vooralsnog lijkt stroom de beste manier om de
vis op het schip te verdoven. Het lastige is echter dat je op
hetzelfde moment verschillende soorten vis van uiteenlopende grootte en leeftijd moet behandelen. Dit praktijkonderzoek is nog niet afgerond en er is dus nog geen
goed ontwikkelde praktijk van verdoofde slacht van vis op
zee, stelt Van de Vis.
Bovendien gelden de uitkomsten van dit onderzoek
straks alleen voor platvis. Met andere vissoorten uit de
Noordzee, zoals haring en kabeljauw, is nog geen verdovingsonderzoek op zee gedaan. En je kunt de onderzoeksresultaten met schol straks niet klakkeloos kopiëren,
bezweren Van de Vis en Gerritzen. ‘Om een kabeljauw
onmiddellijk te verdoven, heb je 52 Volt aan spanning
nodig, voor een zalm heb je 108 Volt nodig. Dat zijn forse
verschillen. Bovendien zijn de resultaten afhankelijk van
de omstandigheden aan boord.’ Om ook onze Hollandse
Nieuwe op het schip te kunnen bedwelmen voor de
slacht, is nader onderzoek nodig.

Wil je reageren
op dit verhaal?
Ga dan naar
resource-online.nl.
Je vindt dit artikel onder
het tabblad achtergronden.
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Gefascineerd door
de schoonheid
van de natuur

Natuurfotograaf en –filmmaker Ruben Smit
brak landelijk door met zijn filmwerk voor
De Nieuwe Wildernis. Hij is in Wageningen
opgeleid en gepromoveerd en wil dat filmmakers
samen met Wageningse wetenschappers aan
nieuwe natuurfilms gaan werken.
tekst: Alexandra Branderhorst / foto: Melchert Meijer zu Schlochtern
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‘D

e grootste verdienste van De
Nieuwe Wildernis is dat mensen de
natuur weer leerden waarderen in
een tijd dat natuur bij het grofvuil
werd gezet’, vertelt Ruben Smit,
die het filmwerk deed voor de
prijswinnende natuurfilm over de Oostvaarderplassen uit 2013. De film trok 700.000 bezoekers
en het gelijknamige educatieve project bereikte
300.000 basisschoolleerlingen.
Hoe was het om De Nieuwe Wildernis te maken?
‘Nu pas krijg ik een gevoel van trots als ik terugkijk, eerst werd ik vooral heel moe. De film was
echt een beproeving, zowel fysiek, privé als
financieel. Twee jaar voor de film uitkwam,
zaten we al bij Pauw & Witteman aan tafel om
erover te vertellen. Nederland heeft geen traditie
op dit gebied en de verwachtingen waren torenhoog. Ik voelde die verantwoordelijkheid helemaal op mijn schouders terechtkomen. Daar
kwam bij dat de commerciële belangen groot
waren. Met mijn eigen productiehuis wil ik
mooie films maken die ergens over gaan, niet
alleen om er geld aan te verdienen.’
En je wil meer gaan samenwerken met
Wageningen University?
‘De BBC heeft een aparte afdeling in Bristol,
waar wetenschappers en filmmakers samenwerken aan natuurdocumentaires. In navolging daarvan heb ik de Natural History Unit NL
(NHU Nederland) opgericht. Ik ben in overleg
met Wageningen University over de vestiging
van de NHU op de campus. Ik wil een kweekvijver creëren waarin studenten kunnen leren
over beeldcommunicatie, een vakgebied in
ontwikkeling. Ook wil ik natuurfilms maken
die op wetenschappelijke kennis vanuit de universiteit stoelen.’
Wil je zelf nog wel camerawerk doen?
‘Mijn rol verschuift steeds meer van filmmaker
naar regisseur en producent. Het is leuk om
meerdere producties te bedenken en inhoudelijk verantwoordelijk te zijn. Het filmen zelf is
altijd afzien en met zware spullen sjouwen.
Laatst maakten we luchtopnamen met een
drone op zandplaat de Razende Bol bij Texel.
Het tij kwam sneller opzetten dan verwacht en
we moesten naar de boot sprinten. Ik stond als
laatste tot mijn schouders in het water en hield
de camera boven mijn hoofd. Dat was erg spannend. Ik vind het resultaat geweldig, maar het
maken zelf is een soort biatlon.’
Hoe is je fascinatie voor natuur ontstaan?
‘Toen ik 12, 13 was, zocht ik de eenzaamheid op
en zwierf ik rond in de Amsterdamse Waterleidingduinen, vlakbij Heemstede waar ik
opgroeide. Op mijn dertiende, als jongste
onderzoeker ooit, telde ik broedvogels voor een

landelijk onderzoek naar de gevolgen van begrazing door runderen. Van huis uit ben ik ongelofelijk nieuwsgierig. Ik zocht altijd naar het
waarom. Daarnaast ben ik heel visueel ingesteld. Ik zag een keer een paar boomvalken die
hun jongen libellen voerden. Had ik nu maar
een fotocamera, dacht ik. Toen verkocht ik op
mijn veertiende mijn modelspoorbaan, nam
een krantenwijk en kocht voor 300 gulden mijn
eerste spiegelreflexcamera. Later, als docent,
gebruikte ik in colleges eigen beeldmateriaal.’
Toch was een universitaire loopbaan
uiteindelijk niet wat je ambieerde?
‘Ik was zo’n zes jaar universitair docent in Wageningen. Langzamerhand merkte ik dat ik de
fascinatie voor de natuur waar het mee begon,
kwijtraakte. Onderzoekers graven steeds dieper,
maar the bigger picture raakt uit zicht. Terwijl ik
juist die holistische kijk koester. Bovendien kon
ik mijn kunstzinnige kant niet kwijt. Esthetiek
is ook wat onderzoekers drijft. Er is een rare
tweedeling tussen kunst en wetenschap. Maar
als je die fascinatie voor schoonheid niet hebt,
kun je je niet verdiepen in de materie.’

DE LOOPBAAN VAN RUBEN SMIT
Van 1991 tot 1996 studeerde Smit Bosbouw in Wageningen en in 2000 promoveerde hij op onderzoek
naar de effecten van begrazing door edelherten op de
vegetatie. Naast zijn werk als universitair docent
publiceerde Smit foto’s en columns in bladen als Roots
en National Geographic. Zijn foto van parende padden
werd bekroond bij de jaarlijkse BBC Wildlife fotowedstrijd in 2005. Vervolgens werd Smit voltijd natuurfotograaf en ging hij ook filmen, onder meer voor
BuitenGewoon van TV Gelderland en Vara’s Vroege
Vogels. In 2013 verscheen De Nieuwe Wildernis, die hij
regisseerde. Inmiddels heeft Smit zijn eigen productiehuis. Eind dit jaar komt de tv-serie De Levende
Rivier uit en hij werkt nu onder meer aan een film
over de Waddenzee. Zie www.rubensmit.nl en
www.rubensmitproductions.nl.

Je wordt geroemd om je eigen stijl. Wat
kenmerkt jouw stijl?
‘Het gebruik van licht, scherpte/onscherpte en
sfeer. Eerst moeten de compositie en het licht
goed zijn. Vervolgens moet het iets vertellen.
Wat doet een dier precies, en waarom? Als ik
dieren zie, kan ik er in heel korte tijd het verhaal uithalen. Dat komt door mijn Wageningse
achtergrond en wetenschappelijke kennis.
Momenteel schiet ik beelden in de Waddenzee.
In een kolonie grijze zeehonden spotte ik een
zeehondenjong dat net verlaten was door zijn
moeder. Na drie weken moeten zeehonden
zichzelf namelijk leren reden. Ik wil dat zo filmen dat je door de oogopslag heen de wanhoop van die verweesde zeehond kunt voelen.
Ik zoek de ziel van een dier, door heel goed te
kijken en me in het dier te verplaatsen.’
Is dat geen vermenselijking van dierlijke
emoties?
‘Het is geen Disney-verhaal. Ik zoek altijd naar
een wetenschappelijke onderbouwing van het
verhaal dat ik film. Die jonge zeehond zit op
dat moment echt te balen, gedragswetenschappers bevestigen dat.’
Ga je nog weleens met een fototoestel op pad?
‘Nee, ik zit absoluut in een andere fase.
Momenteel denk ik alleen nog in grote projecten. Ik kan niet meer los een mooi beeld
maken. Maar het zou een mooi streven zijn om
dat op een gegeven moment weer te doen.
Soms denk ik er weleens over om iets heel
anders te doen, zoals kinderboeken schrijven.
Wel over natuur uiteraard.’

RUBEN SMIT SPREEKT
BIJ DE DIES NATALIS
Op 9 maart viert Wageningen University haar
97-e Dies Natalis (Latijns voor geboortedag).
De viering staat dit jaar in het teken van natuur
en biodiversiteit en de relatie met voedselzekerheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Keynote speaker Ruben Smit houdt
een inleiding over ‘fascinerende natuur’.
Ook vertellen enkele jonge wetenschappers
over hun onderzoek.
De Dies Natalis is op maandag 9 maart in theater
de Junushoff.
Opgave via: www.wageningenur.nl/dies
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GRILLIG VERSUS RECHTLIJNIG
Natuurfotograaf en -filmmaker Ruben Smit maakte
deze foto op de Wageningse campus, op een ochtend
in februari. ‘Het beeld toont de frivole, creatieve
natuur en de rechtlijnigheid van de wetenschap.
Die twee kunnen dichter bij elkaar komen’, zegt Smit
over deze foto. Deze visie licht hij, als keynote speaker,
nader toe op de Dies Natalis op 9 maart.
AB / Fotografie Ruben Smit
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Meeliften
als auteur
Het is een van de grootste ergernissen van promovendi: co-auteurs
die meeliften op jouw artikel. Collega’s, begeleiders of promotoren
die weinig hebben bijgedragen, maar toch een graantje meepikken.
Kan dat zomaar? Een taai en lastig probleem.
tekst: Roelof Kleis / illustratie: Artenot

V

oor een buitenstaander klinkt het misschien vreemd dat co-auteurs soms maar
weinig hebben bijgedragen aan een wetenschappelijk artikel. Co-auteurs, dat zijn
toch mede schrijvers, collega’s die samen
onderzoek hebben gedaan en daarover
publiceren. Toch? In grote trekken werkt het inderdaad
zo. Maar iedere wetenschapper kent voorbeelden van
uitwassen. En promovendi in het bijzonder. Co-auteurschap is een telkens terugkerend onderwerp op de
agenda van de PhD Council, beaamt voorzitter Jeroen
Candel. En dan met name de druk die op promovendi
wordt gelegd om co-auteurschappen te accepteren van
collega’s die dat eigenlijk niet verdienen.
De invulling van het co-auteurschap is een onderwerp
dat altijd op tafel komt, zegt PhD-coördinator Claudius
van de Vijver van onderzoeksschool PE&RC. Hij geeft een
paar keer per jaar promovendi les over publiceren. Ook
het rapport In Gesprek, over de bedrijfscultuur en ongewenst omgangsvormen, noemde anderhalf jaar terug het
oneigenlijk toevoegen van auteurs bij artikelen een heikel punt. Terwijl de vraag hoe het eigenlijk hoort in de
kern zo eenvoudig is te beantwoorden. Er zijn namelijk
richtlijnen voor. Hoogleraar Bart Koelmans (Waterkwaliteit) stelde ze in 2002 op. Min of meer voor eigen gebruik.
‘Ik zat in een samenwerking met verschillende universiteiten. Het leek mij goed om aan het begin van het project duidelijkheid te hebben over het auteurschap van de
artikelen die het op zou leveren. En voor mijn eigen leerstoelgroep wilde ik ook discussie daarover hebben. Er
waren wel gewoontes en gebruiken binnen de diverse
wetenschapsgebieden, maar geen etiquette.’
Koelmans grasduinde links en rechts in de literatuur
en kwam met de volgende eenvoudige richtlijn. Je bent
pas met recht co-auteur als er sprake is van een integrale,

overkoepelende en substantiële bijdrage aan minstens
twee aspecten van het onderzoek: het ontwerp, de uitvoering/analyse of het daadwerkelijk schrijven van het artikel. De richtlijn werd niet veel later overgenomen door de
onderzoeksscholen en geldt nu als de Wageningse norm
op dit vlak.
‘De richtlijn staat nog steeds overeind’, vindt Koelmans. ‘Ook al zou het misschien wat uitgebreider kunnen. Wat is bijvoorbeeld een substantiële bijdrage? Ik
vind dat iemand een verschil moet maken in het uiteindelijke resultaat. En dat kan in elke fase van het proces.
Gevraagd en ongevraagd. Iemand ontdekt bijvoorbeeld

‘Het zou goed zijn als er aan het begin
van het traject een goed gesprek zou
zijn met de begeleiders’.
een conceptuele fout in de proefopzet en doet suggesties
voor verbetering. Dat is een creatief moment dat een verschil maakt. Een substantiële bijdrage is niet per se in
tijd of inspanning uit te drukken.’ Maar zo zwart-wit is
het vaak niet. Koelmans: ‘Ik heb zelf ook wel in samenwerkingen gezeten waar ik dacht: deze hoogleraar drukt
op de verkeerde knoppen. Die had er als co-auteur niet
bij mogen staan. Belangrijk is in mijn ogen dat de promovendus zelf veel te zeggen heeft over wie er co-auteur
wordt. Er wordt op heel veel plekken heel integer
gewerkt. Het gaat vaak goed, maar niet altijd. Er zijn ook
leerstoelgroepen die zeggen: een goede richtlijn, maar
uiteindelijk bepaalt de hoogleraar.’
Alles draait om de vraag wat precies een passende,
serieuze en wezenlijke bijdrage is, zegt Dolf Weijers. Hij
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‘HET IS NU EENMAAL ZO’
‘Mijn eerste artikel schreef ik samen met mijn begeleider en een
buitenlandse collega. ‘Goed artikel’, vond mijn hoogleraar, ‘maar dit
gaat niet de deur uit zonder mijn naam erop als laatste auteur.’ De
andere promotoren gingen akkoord met alleen een vermelding in de
acknowledgements. Een gesprek met de hoogleraar volgde. Hij
paste de beproefde tactiek toe. ‘Het is goed dat ik er als senior bij
sta, want ik ben een autoriteit. Daardoor wordt jouw artikel eerder
opgepikt en dat is ook goed voor jou.’ Ik vertrok met het idee: oké,
ik ben het er nog steeds niet mee eens, het klopt niet, maar ik heb
er geen last van. Mijn begeleider was het met mij eens, maar zei:
het is nu eenmaal zo, accepteer het nou maar, want je kunt er toch
niet zo veel aan doen. Ik denk niet dat dit een incident is. Dit
gebeurt op veel meer plekken en op grotere schaal. Dat mensen
koste wat kost bij een artikel worden gezet. Zonder discussie. En dat
vind ik zorgelijk. Het hoort gewoon niet zo. Het gaat mij om het
principe: als jij niet hebt bijgedragen, dan hoort jouw naam er niet
bij te staan.’
Uit oogpunt van vertrouwelijkheid zijn in dit stukje geen namen
genoemd.
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is mede redacteur van Kennis van Publiceren, een boekje
van De Jonge Academie over de mores rondom auteurschappen. ‘Serieus en wezenlijk is niet in procenten en
getallen uit te drukken. Soms heeft iemand belangrijk
werk gedaan zonder dat het in het artikel is opgenomen.
Zelf vind ik het belangrijk dat ieder auteurschap gewogen
wordt ten opzichte van wat andere mensen hebben bijgedragen. En het moet altijd een intellectuele bijdrage zijn.
Ik ken voorbeelden van auteurschappen waarbij mensen
zelf niet precies weten waarom ze co-auteur zijn. Dat is
een uitholling van het auteurschap.’
Weijers veroordeelt sterk het zogeheten meeliften op
elkaars artikelen. ‘Ik ben er pertinent tegenstander van
dat het hoofd van de afdeling alleen om die reden coauteur is. Dit soort automatismen zijn van de vorige
eeuw, toen de afdelingshoofden nog voor de middelen
zorgden. De tijden zijn veranderd. Zo’n automatisme van
co-auteurschappen is niet meer van deze tijd. Ik heb coauteurschappen op artikelen in Nature en Science afgeslagen, omdat ik vond dat ik niet genoeg had bijgedragen. Dat is niet om nobel te zijn, maar zo sta ik er gewoon
in.’
Richard Visser, hoogleraar Plantenveredeling, is als
co-auteur bij veel publicaties van aio’s betrokken. Visser
erkent dat hij de richtlijnen voor het co-auteurschap niet
strikt op de letter volgt. ‘De richtlijnen zijn een beetje
eng. Ik vind dat je bij een publicatie moet kunnen aantonen dat iemand een bijdrage heeft geleverd. Maar moet
die essentieel zijn? En zo ja, wat is essentieel en wie
bepaalt dat? Ik ben hier in 1989 begonnen. Analisten en
plantenverzorgers stonden nooit op publicaties. Dat is
een van de eerste dingen die ik heb veranderd. Binnen de
veredeling heb je te maken met mensen die het plantmateriaal gemaakt hebben. Zonder dat materiaal kun je
geen onderzoek doen. Dat is dus essentieel. Die mensen
willen vermeld worden als co-auteur. En moet iedere coauteur het artikel volledig kunnen verdedigen. Ik vraag
me af of dat tegenwoordig nog te doen is met multidisciplinaire onderzoeken bestaande uit grote onderzoeksteams. Ik probeer af te stappen van dat in mijn ogen
strakke stramien van richtlijnen. Mijn stelregel is: beter
een co-auteur te veel dan eentje te weinig. Iemand ten
onrechte vergeten legt heel veel druk op het systeem.’
De kern van het probleem is, reageert PhD-coördinator Van de Vijver, de vraag waarom iedereen co-auteur wil
zijn. ‘Dat komt door de cultuur binnen de universiteit’,
vult hij het antwoord in. ‘Een cultuur die afrekent op
kwantiteit. Neem tenure track, waarbinnen wetenschappers jaarlijks met publicaties een bepaald aantal punten
moeten halen. Als jij voor het blok staat, want je hebt nog
een artikel nodig en het is een kwestie van in or out, wat
doe je dan? Dan is het verleidelijk om mee te liften met
een promovendus. Co-auteurschap is een ethisch vraagstuk. En ethiek moet je leren. Het gaat om de praktijk. De
universiteit moet een cultuur creëren waarin de ethiek
hoog staat.’
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‘We zijn het eens met de richtlijn
maar die geeft alleen richting en
niet de oplossing’.
Soms zijn het drie namen waar steeds mee wordt gepubliceerd, soms zijn het er zes.’ Volgen Van Arendonk ligt
het niet aan de richtlijnen. ‘In zijn algemeenheid zijn we
het allemaal wel met die richtlijn eens. Het geeft richting,
maar het is niet de oplossing. Het gaat om de invulling
ervan in een zeer divers veld. Het is belangrijk dat promovendi en begeleiders er met elkaar over blijven discussiëren: wanneer ben je wel en wanneer niet co-auteur? We
hebben al veel gewonnen als we, met de richtlijn in de
hand, een open discussie hierover kunnen hebben.’ Van
Arendonk wees onlangs alle hoogleraren per brief op de
juiste omgang met het co-auteurschap. Hij beseft evenwel dat er meer nodig is. ‘Maar heb jij het gouden idee?’

RICHARD VISSER
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citaties per
publicatie

TOP AUTEURS
aantal
publicatie

Ook Candel (PhD Council) wijst naar de publicatiedruk en tenure track als drijvende krachten achter het
gesjoemel met co-auteurschappen. ‘Terwijl tenure track
juist staat voor individuele kwaliteit en excellentie. Coauteurschap is geen bewijs van eigen kwaliteit. Het is
geen teken van kwaliteit als jij jouw promovendi dwingt
om co-auteur te zijn. Dat is uitbuiten van promovendi. Je
moet als (co)promotor onderscheid kunnen maken tussen je rol als begeleider en die van co-auteur. Het hele
systeem is wat dit betreft fraudegevoelig. Hoe weet een
promotiecommissie zeker of de promovendus de artikelen heeft geschreven en niet de co-promotor? Niemand
die het ziet. Een kwestie van geld en prestige. Het loont
immers om een promovendus af te leveren. Dit soort dingen gebeurt als je kwaliteit gaat meten met kwantitatieve
indicatoren.’
Weijers is het op dit punt roerend met Candel eens.
Hij hekelt de nadruk die gelegd wordt op het aantal
publicaties dat iemand op zijn naam heeft staan of het
aantal promovendi dat iemand tot de eindstreep heeft
gebracht. ‘Met dat soort lijstjes geef je de verkeerde prikkel. Een publicatie is geen doel op zich, maar een middel
om kennis over te dragen. Mijn eigen h-index had makkelijk tien punten hoger kunnen zijn als ik ook geprofiteerd
had van het werk van anderen. Voor tenure trackers is het
juist heel belangrijk dat je zelfstandig onderzoek doet en
publiceert. Dat jouw artikelen niet gezien worden als ‘uit
de stal van’. Dat je een eigen stal opbouwt.’
Ook dean Johan van Arendonk, hoofd van de onderzoeksscholen, erkent dat de cultuur rondom co-auteurschappen moet veranderen. ‘Als dean zie ik heel veel
proefschriften en als ik die doorblader, vallen mij ook
dingen op. Je ziet de diversiteit van het aantal co-auteurs.
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de erkenning dat het anders kan en moet. Dat het not
done is om je naam te zetten onder werk dat je niet zelf
hebt verricht.’ Volgens Candel ligt de sleutel voor een
oplossing in betere voorlichting en communicatie. ‘Er
zijn richtlijnen, maar wie kent ze? Binnen onze onderzoeksschool WASS is onderzoek gedaan waaruit bleek dat
het merendeel van de PhD’ers het doodnormaal vindt dat
de (co)promotor automatisch co-auteur is. Ze weten niet
eens dat het eigenlijk geen automatisme hoort te zijn.’
PhD-coördinator Van de Vijver wil toe naar een Agreement on Authorship dat opgenomen moet worden in het
Training and Supervision Plan (TSP) van de promovendus. ‘Het probleem van het co-auteurschap zou voor een
goed deel uit de weg zijn als er aan het begin van het traject een goed gesprek zou zijn met de begeleiders. Promovendi hebben er vaak aan het begin van de promotie
niet goed over nagedacht. Ze kennen misschien wel de
richtlijn voor co-auteurschap, maar weten niet precies
wat er van toepassing is in de leerstoel. En omdat ze dat
niet weten, kan er makkelijk ruzie ontstaan. Ik ben bezig
een voorstel voor zo’n overeenkomst in te dienen bij onze
onderzoeksschool PE&RC.’

Wil je reageren
op dit verhaal?
Ga dan naar
resource-online.nl.
Je vindt dit artikel onder
het tabblad achtergronden.

‘Als de richtlijnen zouden worden toegepast, waren we
al een heel eind verder’, vindt Candel. ‘De eerste stap is
26 februari 2015 — RESOURCE
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PAAL EN PERK
AAN TIJDELIJKE
CONTRACTEN?
Veel universitaire onderzoekers werken op kortlopende contracten. Een teken dat
universiteiten slecht personeelsbeleid hebben gevoerd, zei PvdA-kamerlid Mei Li Vos
onlangs in de Tweede Kamer. Moeten meer wetenschappers een vast contract krijgen?
tekst: Rob Ramaker en Koen Guiking / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Mei Li Vos

Tweede Kamerlid voor de PvdA
‘In de meeste sectoren zit 20 procent
van de medewerkers in de flexibele
schil. Bij universiteiten is dat – met
aio’s erbij – gemiddeld 60 procent.
Wanneer je zo slecht kunt voorspellen
welke mensen je nodig gaat hebben,
voer je gewoon een slecht personeelsbeleid. Bij goed beleid
leer je mensen kennen, maak je heldere afspraken en wanneer één van beide partijen zich hier niet aan houdt neem
je afscheid. Als je iemand eenmaal kent, vertrouw je erop
dat hij contracten blijft binnenhalen. En als dat een keer
niet lukt, betaal je iemand uit de basisfinanciering.
‘Goed personeelsbeleid kost tijd. Je moet functioneringsgesprekken houden, praten over carrières en bijscholing.
Ik ken schrijnende verhalen van wetenschappelijk medewerkers die dit soort gesprekken nog nooit hebben gehad.
Er is alleen maar sturing op cijfers; haalt iemand geld binnen, heeft iemand voldoende publicaties? Er wordt niet inhoudelijk gekeken wat mensen betekenen voor de universiteit. Juist in de wetenschap is dat schadelijk, aangezien je
wilt dat de kennis in de hoofden van mensen groeit.’

Maarten Smulders

universitair docent bij Organische
chemie
‘Tijdelijke contracten horen bij deze
tijd. Banen voor het leven vind je nergens meer. Zelf ondervind ik niet zoveel gevolgen van mijn tijdelijke contract. In Tenure Track moet ik me
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weliswaar steeds bewijzen voordat ik uiteindelijk een vast
contract krijg. Maar je krijgt ook een duidelijk carrièrepad
en dat is ook wat waard. In de oude situatie had je een vast
contract maar waren de voorwaarden onduidelijk. Zo
bleef er ruimte voor politieke beslissingen en kreeg je het
gevoel dat je vriendjes moest worden met de decaan.
‘Ook in mijn privéleven heb ik geen hinder gehad van korte
contracten. Ik heb 2,5 jaar gepostdoct in Cambridge. Mijn
vriendin studeerde daar tegelijkertijd zodat we beiden een
carrièrestap maakten. Het neemt niet weg dat je daar tijdelijk zit en niet echt iets opbouwt, maar ik ervoer het niet
als een grote persoonlijke opoffering. Ik zag het toch vooral als een kans.’

Eveline Verhulst

postdoc bij het laboratorium voor
erfelijkheidsleer
‘Jonge onderzoekers worden inderdaad relatief lang aan het lijntje gehouden met tijdelijke contracten.
Dat zorgt in je privéleven voor problemen omdat het bijvoorbeeld
moeite kost een huis te kopen. Postdocs krijgen voor
maximaal drie jaar een contract maar meestal moet je al
weer sneller op zoek naar een nieuwe plek. Om me heen zie
ik veelbelovende wetenschappers afhaken. In vergelijking
met het bedrijfsleven worden ze onderbetaald en bovendien kunnen ze bij bedrijven met wat geluk wel een vast
contract krijgen. Om dan door te gaan in de wetenschap
moet je een hele sterke drive hebben. Zelf ga ik in de wetenschap door zolang ik contracten krijg voordat ik de
switch maak naar het bedrijfsleven.’
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Johan van Arendonk

Dean of Sciences
Ik denk dat we in toekomst juist
méér met tijdelijke contracten gaan
werken. Dat bevordert de mobiliteit
van wetenschappers tussen groepen
en universiteiten, en dat geeft dynamiek. De universiteit is een broedplaats voor talent, maar iemand die vervolgens elders gaat
werken is niet verloren voor de wetenschap. Natuurlijk
moet je op een goede manier met mensen omgaan. We
weten dat er geen ruimte is om alle promovendi en postdocs in vaste dienst te nemen. Dat is ook niet erg. Het is
daarom onze verplichting dat iemand tijdens de aanstelling niet alleen waardevol is voor de groep, maar dat iedereen ook de ruimte krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen.

Siavash Atashgahi

Postdoc bij Laboratorium voor
Microbiologie
Ik heb een contract voor drie jaar
en krijg straks hoogstwaarschijnlijk
weer een tijdelijk contract. Er is een
mogelijkheid dat ik ooit een vast contract krijg, maar dat duurt nog jaren.
In de tussentijd heb ik, als postdoc, een achtergestelde positie, want ik kan bijvoorbeeld geen lening krijgen om een

huis te kopen. De redenen dat de universiteit veel met tijdelijke contracten werkt, ken ik niet. Ik begrijp dat aio’s en
postdocs die nog niet bekend zijn bij de groep niet direct
een vast contract krijgen. Maar als de leerstoelhouder tevreden is met mensen, dan moet hij of zij deze mensen lange
of permanente contracten kunnen aanbieden, zonder dat
er beleidsrestricties worden opgelegd.

Martin Herold

Hoogleraar Geo-information science
and remote sensing
In Duitsland, en vele andere landen,
moet je vaak van positie wisselen als
je een academische carrière wil. Het
hoort bij de onderzoekende houding
die nodig is in de wetenschap, zo is de
gedachte. En elke keer dat je ergens anders aan de slag gaat,
breng je nieuwe kennis mee. Tijdelijke contracten zijn dus
inherent aan het universitaire systeem. Dat gezegd hebbende, zou ik mensen ook graag een perspectief bieden voor
langere termijn. We verliezen nu talenten aan commerciële
partijen, die meer zekerheid kunnen bieden. Het issue is de
financiering. Onderzoeksgeld moet ‘verdiend’ worden en
de concurrentie om fondsen, met een looptijd van meestal
drie tot vier jaar, is hevig. Als je onder die omstandigheden
mensen voor langere termijn aanneemt, zonder dat financiering op termijn gegarandeerd is, dan breng je het voortbestaan van de hele groep in gevaar.
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Winnaars scriptieprijs over hun masterthesis

‘Het schrijven ging best
snel en pijnloos’
De scriptie, het sluitstuk van je studie. Voor de een de laatste hobbel op weg
naar een diploma, voor de ander de bekroning op vier jaar hard werken. Lena,
Uros, Nick en Berend deden in elk geval zo hun best op hun masterthesis dat
ze er een prijs mee in de wacht sleepten. In hun eigen vakgebied schreven ze
de beste Wageningse scriptie van 2014. Op 9 maart, tijdens de Dies Natalis,
wordt een van deze scripties verkozen tot de allerbeste.
tekst: Iris Keizer en Linda van der Nat / foto’s: Sven Menschel en eigen archief
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lijkheid om te zien hoe onderzoek als mijn thesis
wordt gebruikt om klimaatbeleid te maken.’
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Lena Schulte-Uebbing
Climate Studies

‘In Honduras it is a Sin to
Defend life’: An Etnography of
the Discourses, Practices and
Dangers of Opposition to
Mining in Honduras’
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‘Cooperative dynamics of two-dimensional soft
colloidal systems - Both in equilibrium and out-ofequilibrium’
‘Als ik op feestjes uitleg waar mijn scriptie
over gaat, vertel ik altijd dat we kijken naar
hoe kristallen reageren wanneer we binnen in
het kristal een verstoring aanbrengen met behulp van een gefocuste laserstraal. Het is redelijk goed bekend hoe een kristal verandert
door krachten van buitenaf, maar dat is absoluut niet het geval wanneer de krachten van
binnenuit het kristal komen.
Mijn scriptiefase was erg leuk, want ik vind
het een erg interessant onderwerp. Ik ging
dus altijd met veel plezier naar het lab. Bovendien kreeg ik veel vrijheid om met ideeën te
komen en deze ook uit te voeren. Ik was na afloop van een meeting met mijn begeleiders

De mijnen in Honduras veroorzaken daar
watervervuiling en dit leidt tot serieuze
gezondheidsproblemen. Mensen die daar
tegen in opstand komen, zijn hun leven
niet zeker. Mijn scriptie gaat over de oppositie tegen de mijnbouwindustrie. Ik
heb interviews afgenomen bij betrokkenen, nam deel aan gemeenschapsbijeenkomsten en workshops. Ik heb ook talloze video’s en documenten geanalyseerd.
Het veldwerk was soms best zwaar, vooral
emotioneel. Mensen die je leert waarderen om hun activisme voelen zich bedreigd. Ik zat hele dagen in de bus om
mezelf te verplaatsen van stad naar stad.

altijd weer enthousiast om nieuwe dingen te proberen. Omdat het me snel lukte om een opstelling te bouwen en deze goed werkend te
krijgen, had ik daar ook alle tijd voor. Ik heb
verschillende experimenten gedaan en toen
we op een gegeven moment een leuke vinding deden, heb ik deze uitgebreid onderzocht en netjes uitgewerkt. Het waren best
originele experimenten, dus ik denk dat de
jury dat samen met mijn analyses erg waardeerde.’

Berend van der Meer
Moleculair life sciences

Tijdens die busreizen zag ik de sporen
van het geweld die Honduras teisteren.
Overal kom je ook militaire checkpoints
tegen. In mijn scriptie heb ik geprobeerd
mijn ervaringen levendig over te brengen
op papier. Ik wilde niets onbeschreven laten. Misschien dat ik daarom in de prijzen ben gevallen.’
Ik wil graag verder met onderzoek en wil
ook bij Centraal Amerika betrokken blijven. Ik heb wel ideeën over het combineren van sociaalwetenschappelijk veldwerk
en het monitoren van de mensenrechtensituatie. Een specifieke vorm van activistisch onderzoek, zeg maar. Momenteel
loop ik stage bij de Nederlandse ambassade in Costa Rica.’

Nick Middeldorp
Sociology of Development and change

‘Hearing in the field cricket Gryllus
bimaculatus (de Geer): directional
sensitivity in absence of frequency
tuning’
‘Ik heb onderzocht hoe de trillingen
van
het trommelvlies van de krekel vera
nderen
als de richting of de toonhoogte van
het geluid verandert. Vrouwtjes gebruike
n hun
gehoor om de zingende mannetjes
te vinden, dus het is een belangrijk zint
uig. Over
de conclusies kan ik niet te veel zegg
en,
want we zijn er nu een artikel over
aan het
schrijven.
Voor mijn onderzoek heb ik veel tech
nieken en methodes gebruikt, zoals
experimenten en computersimulaties. Ook
heb
ik het gehoorsysteem onderzocht
met CTscans en door krekels te ontleden
. Ik denk
dat dat heeft geholpen om de prijs
te winnen.
Ik vind schrijven eigenlijk niet zo
leuk,
maar mijn begeleiders gaven stee
ds heel
goede en constructieve feedback.
Daardoor
ging het schrijven best snel en pijn
loos.
Het moeilijkste was om er een sam
enhangend verhaal van te maken. De resu
ltaten
uit het computermodel en de expe
rimenten kwamen namelijk niet overeen.
Voor mijn PhD onderzoek ik hoe
bepaalde
parasitische wespen hun legboor
heel flexibel bewegen om hun gastheer te vind
en in
hout of bladeren. De resultaten gebr
uiken
we als inspiratie voor de ontwikke
ling van
dunne flexibele chirurgische naal
den die
om bloedvaten en zenuwen heen
kunnen
bewegen.’

Uros Cerkvenik

Biology

26 februari 2015 — RESOURCE

26 >> student

WERKLOOS
Langdurige werkloosheid tast de
persoonlijkheid aan, blijkt uit Brits
onderzoek. Langdurig werklozen
zijn minder open, sympathiek en
welgemanierd. En hoe langer werkloos hoe erger het wordt. Een goede reden dus, om dit jaar maar
eens niet op vakantie naar Spanje
te gaan.

BEJAARDENSEX
Bejaarden in de VS hebben even
vaak sex als dertigers. Dat blijkt
uit Amerikaans onderzoek. De frequentie (ij-as) uitgezet tegen de
leeftijd vertoont een U-vorm. Het
dipje zit zo rond het 50-ste levensjaar. Daarna gaat het weer de goede kant op. De helft van de
bevraagde ouderen doet het één
keer of minder in de maand. Maar
een kwart haalt 2-3 keer en de rest
zelfs nog meer. Een kras staaltje.

KATER
Student Kick-Off, de Gentse tegenhanger van ons AID-slotfeest, dat
is nog eens een leuk feest. De 500
vrijwilligers gaven, naar nu pas
blijkt, in 2013 voor 70.000 euro
gratis bier weg aan vrienden en
bekenden. Dat is 140 euro de man!
Afgelopen jaar werden daarom de
regels aangescherpt. Resultaat:
het verlies bedroeg nu maar
20.000 euro. Dat is nog steeds 40
euro pp.
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Facebookactie voor droombaan op
Antarctica
Tim van Oosten, in september
afgestudeerd aan Wageningen
Universiteit, kreeg veel aandacht
voor zijn sollicitatie om
‘postbode’ te worden op een
klein eilandje op de Zuidpool.
Tim verwacht dat er veel gesolliciteerd zal worden op deze avontuurlijke baan, dus moest hij iets bedenken om er uit te springen bij de
werkgever, de United Kingdom Antarctic Heritage Trust. Hij maakte
vorige week woensdag de facebookpagina ‘Mailman in Artartica’ aan
en stond daags later allerlei journalisten te woord, onder andere
van het AD, de NOS, de Telegraaf,
Radio2, Q-music, FunX en De Gelderlander. Intussen is zijn facebookpagina al 2.500 keer
geliket.‘Het is natuurlijk niet: hoe
meer likes, hoe groter de kans dat
ik de baan krijg’, zegt Tim. ‘Maar
hopelijk springt mijn sollicitatie er
wel uit en zien ze hoe enthousiast
ik ben over deze baan.’ Vrijdag 27
februari, op de sluitingsdatum,
verstuurt hij zijn brief.
Het eiland is ‘niet meer dan een
stapel rotsen ter grootte van een

voetbalveld’, maar voor een afgestudeerd bioloog, die zijn master
thesis schreef op de Noordpool, is
dit ‘een kans die je maar één keer
in je leven krijgt’. Tim: ‘Je hebt de
zee en ijsbergen als uitzicht en
heel veel pinguïns om je heen. En
drie collega’s.’ Want in totaal zoekt
de Antarctic Heritage Trust een
team van vier mensen die van november 2015 tot en met maart
2016 het piepkleine eiland willen
runnen. Dat zijn de zomermaanden op de Zuidpool en dan meren
er geregeld toeristen aan op het eiland, waar een museumpje, een

postkantoor en enkele slaapvertrekken zijn. De baan is dus meer
dan zorgen dat de kaarten en brieven van toeristen op de post gaan.
Het museum beheren, souvenirs
verkopen, toeristen informeren en
gebouwen onderhouden behoren
evengoed tot het takenpakket.
Douches zal Tim sowieso niet hoeven repareren, want die zijn er niet
op het eiland. Tim: ‘In de vacaturetekst staat letterlijk dat je het niet
erg moet vinden om maar één keer
per maand te douchen. Dat kan
waarschijnlijk alleen op een
schip.’ KG

eerst naar huis moet fietsen blijft
er weinig tijd over om even te slapen. Terwijl bewezen is dat een
power-nap een positief effect heeft
op het leerproces.’
Tijdens de hertentamenweek
en de zelfstudieweek was het stille
hoekje regelmatig bezet, aldus
Jelske. ‘Niet alleen door mensen
die wilden slapen. Ik heb ook men-

sen zien bidden of hun presentatie
zien oefenen. Het is een rustige
plek, waar je even een momentje
voor jezelf kunt hebben.’
In eerste instantie gaat het om
een pilot. ‘Daarom ziet het er nu
nog niet heel fancy uit, maar als er
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt, komen er wellicht mooiere
meubels.’ LvdN

Duthoekje
Toe aan een power-nap? Dankzij
de studentenraad kan het, sinds
kort, in het Forum. ‘We kregen van
studenten te horen dat ze de behoefte hadden aan een plek op de
universiteit waar ze af en toe de
ogen dicht kunnen doen’, vertelt
studentenraadslid Jelske de Kraker. ‘Studenten maken lange collegedagen en als je in je uurtje pauze

FOTO: SVEN MENSCHEL

GLAD
Ook al een keertje bijna onderuit
gegaan met je fiets? Meld het op
het spiksplinternieuwe gladdefietsroutes.nl/wageningen. De meldingen worden gebruikt om het
strooiplan te verbeteren. Die van
volgend jaar dan, want deze winter
is praktisch voorbij. Regeren is
vooruitzien. Ook bedoeld voor al
uw verdere fietsklachten.
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ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat vooraf ging: Willem-Jan
heeft al tijden een oogje op
Bianca. Alleen ziet zij zelf
meer in Filippo.

Gala
M

et een zucht gooide
Bianca haar schoudertas op bed. Het was een vermoeiende dag geweest en
ze snakte naar een kop
kamillethee. Pas toen ze
haar kamer voor de tweede
keer binnenkwam, zag ze
vanuit haar ooghoek iets
vreemds. Haar adem stokte.
De muur naast de deur was
voor de helft blauw gespoten. Op die achtergrond
prijkte in enorme zilveren graffitiletters: ‘GALA?’ Even
stond ze aan de grond genageld, om daarna een kreet van
plezier te slaken. Dat kon maar één persoon hebben
gedaan.
Aan de eettafel zaten Willem-Jan, Derk en Filippo te wachten op het avondeten dat Vera klaarmaakte. Filippo vertelde enthousiast over een nieuw spel dat hij speelde op zijn
gerepareerde Playstation. Ondertussen sloop Bianca langzaam de kamer binnen om haar handen voor zijn ogen te
slaan. Met een zwoele stem fluisterde ze in zijn oor: ‘I will,
thanks for asking.’ Beduusd keek hij achterom, gevolgd
door de verbaasde blikken van de anderen.
‘Uhm… no problem’, zei hij. Hij had geen idee waar het
over ging maar wilde deze zeldzame vrolijke bui van Bianca ook niet verpesten.

‘Filippo heeft me uitgenodigd om met hem naar het grote
studieverenigingengala te gaan. En hoe!’ Bianca huppelde
naar de keuken. Filippo keek zelf inmiddels steeds wanhopiger naar de andere mannen.
‘What’s wrong with her?’ Willem-Jan liep inmiddels rood
aan en staarde met grote ogen stuurs voor zich uit. Vanachter het fornuis klonk ondertussen opgewonden gepraat.
‘Laat zien!’ Vera en Bianca stormden de keuken uit en verdwenen in de richting van Bianca’s kamer. Filippo en Derk
gingen hen achterna. Eenmaal in de kamer staarde het
gezelschap naar de muur. Bianca vloog Filippo om de hals
en gaf een kus op zijn wang. Hij grijnsde een beetje ongemakkelijk.
Willem-Jan kwam traag de kamer binnen gesjokt. Derk keek
naar zijn inmiddels wit weggetrokken gezicht.
‘Gast’, fluisterde hij. ‘Je naam was handiger geweest.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Ook in 2014/2015 compensatie voor bestuursjaar
Studenten die komend collegejaar een bestuursjaar willen
doen, krijgen daarvoor gewoon
nog een financiële vergoeding
van de universiteit.
De FOS (Financiële Ondersteuning
Studenten) biedt studenten met
een bestuursfunctie financiële
compensatie voor de vertraging
die ze oplopen door hun werk binnen de vereniging. Dit geldbedrag

is gekoppeld aan de basisbeurs.
Door het verdwijnen van de basisbeurs vanaf september dit jaar
stond ook de FOS op losse schroeven.
Op initiatief van VeSte is de studentenraad met de raad van bestuur overeen gekomen dat er een
overgangsjaar komt voor de FOS.
Studenten die komend jaar bestuur willen doen krijgen dus gewoon nog een vergoeding.

‘Heel fijn,’ aldus Soline de Jong
van VeSte. ‘De meeste besturen
zijn nu al op zoek naar een opvolgers voor volgend jaar. Dat studenten zich geen zorgen hoeven te maken over studievertraging, zal hen
wellicht over de drempel trekken
om een jaar in een bestuur te gaan
zitten.’
Wat er daarna met de FOS gebeurt, is nog onduidelijk. Rector
magnificus Martin Kropff vindt

studentenverenigingen belangrijk
en wil dat studenten in de gelegenheid zijn om een jaar een bestuursfunctie te doen. ‘Maar het is de
vraag of Wageningen UR in de
nieuwe situatie een rol moet spelen,’ aldus Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur.
Een werkgroep gaat met het onderwerp aan de slag. Zij komen begin april met een advies. LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

GENERAAL FOULKESWEG 74 - UNITAS OPEN LUSTRUMFEEST
Donderdag 26 februari van 23:00 tot 04:00
Na 6 jaar afwezigheid keert Unitas terug naar de
Wageningse berg. Met het lustrumfeest King of
the Hill viert de vereniging haar 80ste verjaardag. Het is nog niet zeker of Unitas definitief terug kan naar de geliefde locatie en of je dus va-

ker de kans gaat krijgen om hier te feesten.
Zorg daarom dat je er bij bent. Dit feestje wil je
niet missen!
HOTEL DE REEHORST - WAGENINGEN STUDY ASSOCIATIONS GALA
Vrijdag 27 februari van 21:00 tot 02:00
Studieverenigingen van negen verschillende
studies hebben de krachten gebundeld om een
groot gala te organiseren. Met succes, want er
zijn naar verluid meer dan 600 kaartjes verkocht. De kaartverkoop is intussen gesloten.
We wensen iedereen die een kaartje heeft weten te bemachtigen heel veel plezier.

dan langs voor een drankje op Hollandseweg
328. Dit café is alleen open op de eerste zondag
van de maand en slechts voor een paar uurtjes.
Zorg dus wel dat je er op tijd bent.
SSR-W - OPEN FEEST
Donderdag 5 maart van 23:00 tot 05:00
Wij weten helaas nog niks over dit feest. Feit is
dat er vaak veel studenten naar de open feesten
van SSR-W gaan. Daarom vermelden we het
feest hier toch even.

Deze rubriek wordt verzorgd door Wageningen UP.

INTERNATIONAL CAFÉ - TAKE A BREAK
Zondag 1 maart van 19:30 tot 22:30
Een nieuw café heeft zijn deuren geopend, het
International Café. Zondagavond niks te doen
en nog zin in een biertje en gezelligheid? Kom

>> HET ECHTE WERK
OP JACHT NAAR
DE JUISTE CODES
Wie? Hendriekus Algra, Msc Forest and Nature Conservation
Wat? Vier maanden veldwerk
Waar? Het zuidwesten van Spanje
‘Onze’ grutto, Limosa limosa of ‘Skries’ in het Fries, legt elke lente zijn
gespikkelde eieren in de Nederlandse weilanden en vliegt tegen het einde van de zomer met negentig kilometer per uur naar Afrika. Zo ging het
verhaal, maar nu hebben we ontdekt dat vijf procent van de in Nederland
geboren grutto’s een groot deel van de winter in het zuidwesten van Spanje doorbrengt en soms zelfs nooit de oversteek waagt. Professor Theunis
Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen, bekend van de Spinozaprijs
die hij vorig jaar kreeg voor zijn onderzoek naar trekvogels, vroeg mij
deze populatie op te zoeken en te bestuderen.
Om de vogels van een afstand te kunnen identificeren, moest ik vroeg
opstaan. De Rijksuniversiteit Groningen maakt namelijk gebruik van een
kleurringcode verdeeld over beide poten. Om de code af te lezen moet je
beide poten tegelijk zien, maar grutto’s staan graag op één poot. Daarom
moest ik al bij zonsopgang aanwezig zijn, want juist dan strekken ze hun
benen. Op zoek naar een ontbijt scharrelen ze steeds dieper het water in
waardoor de codes onleesbaar zijn. De felle zon draagt op dat tijdstip ook
niet bij aan het ontcijferen. Tijdens zonsondergang kreeg ik een nieuwe
kans want dan herhalen ze dit ritueel. Overdag was het zoeken naar actieve groepen. Opgeschrikt door roofvogels of als ze trek hadden in een middagsnack. Soms genoot ik net als de grutto’s even van de Spaanse siësta.
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Ik reed elke dag in een gehuurde Nissan Juke vanuit Sevilla over steeds
minder goede wegen naar de natuurlijke kwelders, pas geoogste rijstvelden of de viskwekerijen waar de grutto’s foerageren. Op een natte dag
bleef ik steken in de dikke rivierklei van de Guadalquivir; de Juke bleek
duidelijk geen 4x4! Ik heb twee uur met een stuk asbestplaat in de modder geschept totdat ik door twee barmhartige Spanjaarden werd gered.
Samen kregen we de auto vrij, maar ik heb die dag geen metingen meer
kunnen verrichten. Mijn ontvangst door Spaanse collega’s was meer dan
hartverwarmend, maar ik raad iedereen aan de taal te leren. Vooral in
een land waar Engels nog in de kinderschoenen staat! Paul Thung

service << 29
in memoriam
Dr. Emma Kambewa (1967-2015)
Ons bereikte het
droevige bericht
dat Emma Kambewa (PhD,
2007 in de Marketing and Consumer Behaviour & Food Quality and Design Group) op 26 februari
in een ziekenhuis in Rome is overleden aan een fatale longinfectie.

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in ... Italië

In het nieuws: In het nieuws: Grote groepen vluchtelingen proberen
illegaal met de boot van Libië naar Italië te varen, onder
levensgevaarlijke omstandigheden.
Commentaar van Federico Andreotti, MSc Organic Agriculture en Lucia
Salis, promovendus bij het NIOO.
Lucia: ‘Hoe verder weg je woont van Zuid-Italië, hoe makkelijker het
is om een oordeel te hebben over de situatie daar en hoe moeilijker
het is om het te begrijpen. Zuid-Italië functioneert als een filter,
immigranten blijven hangen of ze worden teruggestuurd. Dat is dus
een dienst aan andere regio’s. De mensen die zich lokaal inspannen
om de vluchtelingen te helpen, maken zich er dan ook druk over dat
ze zo weinig hulp van buitenaf krijgen. Europa klaagt dat het
Italiaanse immigratiebeleid niet goed is. Maar lokaal gaat het erom
hoe deze mensen geholpen kunnen worden.’
Federico: ‘Het is belangrijk om de vluchtelingen te helpen. Zij
riskeren hun leven om de overtocht te maken en een deel sterft
onderweg. De marine krijgt veel geld om reddingsacties op zee uit te
voeren. Maar de kapiteins zetten de vluchtelingen aan de kust af en
kijken daarna niet meer naar hen om. Ze worden vervolgens in
opvangcentra geplaatst onder onmenselijke omstandigheden. Het
zuiden van Italië is op dit moment niet in staat om meer en betere
opvang te leveren. Maar het noorden en de rest van Europa wil liever
zo min mogelijk met het probleem te maken hebben.’
Lucia: ‘Natuurlijk moeten we ook naar de bredere oorzaken van het
probleem kijken. Mensensmokkelaars en maffia kunnen goed geld
verdienen aan mensen die wanhopig zijn en gokken op een beter
leven in Europa. Misschien is het beter deze mensen een legaal
alternatief te bieden waar ze hun hoop op kunnen richten.
Bijvoorbeeld via een systeem met wachtlijsten.’
Federico: ‘Men denkt misschien dat er op dit moment bijzonder
veel vluchtelingen zijn. Het is nu ook volop in het nieuws. Maar in
feite vermijden de meeste vluchtelingen de winter, vanwege de
storm en kou. Straks in de lente, als de Middellandse zee rustiger is,
dan komen er nog meer. Tijdens de Arabische lente bijvoorbeeld
was het erg druk. En helaas is de politieke ellende er niet minder
om geworden.’ PT

Emma was een MSc graduate in de
agrarische economie van de Universiteit van Malawi (1998), werkte bij
WorldFish in Malawi, kwam naar Wageningen voor haar PhD, en trad vervolgens in dienst bij de Alliance for a
Green Revolution in Africa, AGRA in
Nairobi, waar zij verantwoordelijk was
voor projecten in vijf landen in oostelijk Africa. In Januari van dit jaar begon zij aan een nieuwe uitdaging bij
het International Fund for Agricultural
Development, IFAD in Rome.
Emma onderzocht voor haar proefschrift, getiteld Balancing the people,
profit and planet dimensions in international marketing channels, de duurzame export van Nijlbaars uit Lake
Victoria naar de Europese markt. Het
proefschrift was de aanzet tot een
reeks van publicaties in internationale
tijdschriften over onderwerpen waarin
marketing, channel governance, en natural resource management centrale
thema’s zijn - steeds in de context van
uitdagingen waar kleinschalige rurale
ondernemers in Afrika voor staan.
Emma, getalenteerd wetenschapper
en uitermate fijne collega, was een
sterke vrouw met een missie. Voorbeelden daar van zijn: het opnemen
van wezen in haar gezin, presentaties
aan schoolmeisjes om hen te stimuleren vooral door te studeren, en het
goede doen voor mensen in belabberde omstandigheden die op haar pad
kwamen. De tegenprestatie die zij
vroeg was altijd: “Zolang je je talenten gebruikt of ontwikkelt steunen we
je”. Zij vertelde dankbaar en met humor hoe gedurende haar jeugd haar
vader, wonend in ruraal noord Malawi,
haar door dik en dun steunde om door
te studeren. Emma had tijdens haar
studie, in haar professionele loopbaan, en in haar hulp voor anderen de
onvoorwaardelijke steun en stimulans

van haar echtgenoot Daimon Kambewa, docent aan Bunda College, Universiteit van Malawi.
We genoten weer van haar sprankelende persoonlijkheid toen zij in 2010
bij ons was en o.a. een presentatie gaf
tijdens het afscheidssymposium van
Aad van Tilburg.
Wij wensen Daimon, de kinderen en
verdere familie kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Hans van Trijp, Tiny van Boekel, Aad
van Tilburg, Paul Ingenbleek en Ruerd
Ruben
Carin Teunissen-Möller
Wij ontvingen
het bericht dat
op dinsdagavond 17 februari j.l. Carin
Teunissen-Möller, nog maar 65
jaar, was overleden.
Carin was sinds 1999 secretaresse op
het departementsbureau Agrotechnologie en Voeding, dat later met de vorming van WageningenUR opging in
het directiesecretariaat van de Agrotechnology & Food Sciences Group
(AFSG). Carin was belangrijk voor het
directiesecretariaat. Zij kende als
geen ander de mensen binnen de organisatie, kennis waarvan menigeen
profiteerde als er iets georganiseerd
moest worden. Zij werd de spil waaromheen het directiesecretariaat draaide . Daarnaast was zij erg geïnteresseerd in en betrokken bij het wel en
wee van de medewerkers binnen het
directiebureau , de stafafdelingen en
de leerstoelgroepen. Dit, gevoegd bij
een groot gevoel voor humor dat haar
ook kenmerkte, maakt dat velen binnen WageningenUR Carin hebben leren kennen als een warme en betrokken collega.
In 2009 kreeg Carin problemen met
haar gezondheid en medio 2010 bleken die zo serieus van aard te zijn dat
het werken moeilijk en uiteindelijk
vrijwel onmogelijk werd. Carin legde
zich daar niet zo maar bij neer. Met
haar gevoel voor humor en een ongeëvenaard optimisme sloeg ze zich
door een tijd van operaties en chemokuren heen, steeds weer hopend op
nieuwe behandelingsmogelijkheden.
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In mei 2012 nam zij tijdens een druk
bezochte receptie afscheid van het
werk.
Bij de pakken neerzitten was er echter
voor Carin niet bij. Ze bleef actief zoeken naar nieuwe , ook experimentele,
therapieën. De realiteit verloor ze echter niet uit het oog. Over hoe ze dat
allemaal ervoer, stelde ze iedereen
met regelmaat via mail-updates op de
hoogte. In de laatste updates kwam
het accent steeds meer te liggen op
leuke dingen die ze nog kon doen en
vooral het vooruitzicht op de geboorte
van haar eerste kleinkind. De geboorte van haar kleinzoon heeft ze afgelopen januari nog kunnen meemaken en
daarvan iedereen trots op de hoogte
gesteld.
Met veel respect voor de wijze van
vechten tegen haar ziekte en met dierbare herinneringen aan de samenwerking die we met haar hadden, zullen
we aan Carin terugdenken.
Wij wensen al haar naasten veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
namens de AFSG-directie en de collega’s van directiebureau en staf, Jacques
Touw.

Jo Erkens
Na een ziekteperiode van enkele maanden is
op 13 februari
onze zeer gewaardeerde collega Jo Erkens
overleden. Jo
zou op 1 april 40 jaar in dienst zijn
geweest, dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Begin september werd bij
hem tumor in zowel maag– als slokdarm vastgesteld en kort daarna
bleek dat er ook uitzaaiingen naar de
lever waren.
Jo heeft veel steun gehad van zijn zus,
en tijdens zijn ziekte is hij bij haar in
huis opgenomen. Het onverwachte en
recente overlijden van haar man, die
net als Jo chemisch analist was, kwam
hard aan.
Jo was werkzaam binnen het CVI als
senior assistent onderzoeker. In 1976
kwam hij in dienst bij het toenmalige
veeteeltkundig onderzoek Schoonoord in Zeist, via verhuizingen en fusies kwam hij uiteindelijk in Lelystad
terecht. Jo verhuisde toen naar Swif-

terbant en later naar Lelystad, waar
hij een huis liet bouwen. Daarbij was
een grote tuin, waar hij zijn energie in
kwijt kon. Op zijn ligfiets fietste hij
naar de Edelhertweg waar hij dagelijks aan het werk was. Hij analyseerde zijn resultaten altijd zeer grondig
en bedacht oplossingen voor zaken
die anders gingen dan gedacht. Testontwikkeling was zijn specialiteit en
hij heeft aan de wieg gestaan van verschillende hormoontesten, waar hij
soms ook zelf de publicatie over
schreef. De test waar hij de laatste
tijd mee bezig was, was misschien
wel de grootste uitdaging in zijn werk
omdat zodra er een probleem opgelost was het leek of er weer nieuwe
problemen om de hoek kwamen. Het
deed hem dan ook veel dat hij dit
werk niet tot een goed einde kon
brengen, voordat hij ziek werd en hier
niet meer mee verder kon.
Jo had plannen gemaakt om vroeg met
pensioen te gaan om een huis in Limburg te kopen, de plek waar hij zou
gaan wonen stond al lang vast. Hij
zou met een hond lange wandelingen
gaan maken. Zijn ziekte heeft deze

plannen doorkruist. Jo was een betrokken collega, enthousiast over resultaten die hij behaalde, grondig en
secuur in de analyse daarvan. Wij verliezen in Jo een gedreven medewerker.
Wij wensen zijn zus en familie sterkte
met dit verlies.
André Bianchi, CVI, Central Veterinary
Institute, Lelystad

gevraagd/aangeboden
Cursus ‘Selectieve aandacht en
ethiek’ (CPT 94803) verplaatst naar
periode 6
Deze filosofische keuze-cursus vanuit
humanistisch perspectief vindt plaats
in periode 6, op dinsdagen van 17.30
tot 19.15. Thema’s: informatie-overload, blinde vlekken, strategische onwetendheid, het onderschatte morele
belang van ambivalentie en de cruciale rol van verbeelding.
Info: cor.vanderweele@wur.nl
The Student Council Party S&I is looking for candidates
S&I is an international party in the

MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options
Always wondered about what is happening at the trading floor
of exchanges like the ones in Amsterdam, London and Chicago?
Wondered about how (agribusiness) companies manage their risks
using commodity futures and options? Wondered about how it would
be if you were trading commodity futures in Amsterdam, Frankfurt
and Paris?
The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a unique course
that will introduce students to commodity futures and options markets.
Students will develop an understanding of the markets and how they
work, gain knowledge about the theory behind futures and options
markets, identify their economic functions, and develop an analytical
capability to evaluate their economic usefulness. This course is taught
by Professor Joost M.E. Pennings (Marketing & Consumer Behavior Group,
Wageningen University). There are only 40 seats available.
If you are interested in taking this course (3 Credits) please register
with Ellen Vossen at MCB (room 5029, De Leeuwenborch, e-mail: Ellen.
Vossen@wur.nl, tel. 0317-483385). You can also pick up the materials
here. Lecturers are on 20 and 27 March, and on 10, 17 and 24 April 2015
(period 5) in room C78 of the Leeuwenborch. Times are 10.30-12.15 hrs.
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Student Council. We play a vital role
in future university development and
focus on sustainability and aspects of
internationalisation. The council work
is full time and you will receive financial support. If you have a critical
mind and desire to develop yourself,
contact: s.i@wur.nl before 1 April.
Student Council election – electoral
register
On 26th February 2015 the Student
Council Election Committee publishes
the electoral register. All students
who are registered as a regular WUstudent on the reference date, 24th
February 2015, are entitled to vote
and eligible for election, and should
be included in the electoral register.
Persons concerned are requested to
verify that they have been registered
correctly, via https://ssc.wur.nl/Student/ under Elections (choose ‘Elections’ in the left menu), or via https://
ssc.wur.nl/elections/. Any person concerned may lodge a notice of objection to the electoral register until 5th
March 2015 inclusive, with the Secretary of the Student Council, Hermijn

Speelman, Droevendaalsesteeg 4
(Room D.107), P.O. Box 9101, 6700
HB Wageningen.
Word Smart IT Coach!
Wil jij leren hoe je IT-apparaten
(smartphone/tablet/computer) duurzamer gebruikt en hoe je andere studenten inspireert? En ben je 1e/2ejaars BSc student, stuur vóór 4 maart
een mail naar greenoffice@wur.nl.
Info: www.greenofficewageningen.nl/
useitsmartly.

agenda
donderdagen 26 februari, 5 maart,
12 maart

LUNCH DEBAT SERIE:
PROVINCIALE VERKIEZINGEN
2015, 12.30-13.15

rum C107); 12 maart: SP & Partij
voor de dieren (Forum C103).
donderdag 26 februari t/m woensdag
11 maart

FILMS VOOR STUDENTEN
Vier films in Filmhuis Movie W: Stray
Dogs, een meditatief drama over een
vader met twee kinderen in Taipeh;
The Salt of the Earth portretteert monumentaal de fotograaf Sebastião Salgado; Coming Home is Chinees romantisch drama rond het einde van
de Culturele Revolutie; Of Horses and
Men is IJslands absurdisme over parallellen tussen paard en mens. Om
de Wereld in 50 Concerten volgt het
jubilerende Concertgebouworkest.
WWW.MOVIE-W.NL

dinsdag 3 maart, 19.30-23.00

Op 18 maart zijn de provinciale verkiezingen. De Boerengroep organiseert debatten met de verschillende
partijen met speciale aandacht voor
de landbouw en natuur. Kom, luister
en vraag raak op: 26 februari VVD,
CDA & ChristenUnie (Forum C103); 5
maart: PvdA, D66 & Groen Links (Fo-

Wil je een ruime kamer met eigen keuken

WAGENINGS STUDENTEN
SCHAAKKAMPIOENSCHAP
Het kampioenschap staat open voor
alle studenten die in Wageningen studeren.
Locatie: Universitair sportcentrum De
Bongerd, Bornsesteeg 2, Wageningen
(vergaderzaal)
woensdag 4 maart 20.00

LEZING: PERMACULTURE AS YOUR
JOB?

en douche?

Permacultuurexpert Taco Blom geeft
de basis principalen van de permacultuur Hij heeft een Community Supported Agriculture (CSA) tuin van 4.2ha
waar hij 500 mensen bijna 52 weken
mee kan voeden.
Locatie: Forum C313.

OPEN HUIS BELLOSTRAAT
Zelfstandige kamers

3 maart 15.00 – 17.00

Deadline indienen: één week voor
verschijningsdatum (max. 75
woorden). Mail: resource@wur.nl

Kijk voor meer info op

www.idealis.nl
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Colors heeft voor u alle mogelijkheden
om uw receptie/diner/feest tot een succes te maken. Kijk op onze site of neem
contact op met Colors.
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American Sniper

Metropole Orkest + Laura Mvula

DONDERDAG € 3,–
STUDENTENKORTING

MET KORTING NAAR CONCERT VANUIT PARADISO
STUDENTEN: € 10,– (INCL. DRANKJE)

Colors World Food voor werelds eten
in een kleurrijke omgeving!
Markt 15, 6701 CX, Wageningen
T: 0317-417463
E: info@colorsworldfood.nl
W: www.colorsworldfood.nl
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Daily bread
Before I came to Wageningen, I joined a pre-departure briefing about ‘how to study in Holland’
which was held by the Royal Netherlands Embassy in Indonesia. They told us that, as new students, we must prepare ourselves for a culture shock. And especially for the difference in eating
habits, as Dutch people eat lots of bread, for breakfast and lunch.

When I heard about it, I could not imagine how I could survive in a country where people just eat
bread, because as Indonesians we usually eat rice with some dishes for breakfast, lunch and
supper. I seriously contemplated bringing lots of rice form Indonesia to Holland to survive this
‘mission’. But luckily a senior student from Indonesia told me that I would be able to find rice as
well in the Dutch supermarket.
After I came here, I was surprised to find not only rice in The Netherlands, but also some other
typical Indonesian foods like satay, kroepoek, nasi goreng, tempeh, sambal and many other
Indonesian spices. Moreover, some cities in The Netherlands also have a ‘Pasar Malam’ event
where all kinds of Indonesian food can be tasted and bought and where one can immerse oneself
in Indonesian culture. And, of course, there are many Indonesian restaurants in Holland.
There is absolutely no reason to warn Indonesian students – or any international students – for a
food culture shock. In fact, Holland really feels like my second home. And that is mainly because I
can find all the trusted food here. Widya Putra, MSc student of Food Quality Management, from Indonesia
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.

DAGELIJKS BROOD
In Nederland bestaat het
ontbijt en de lunch uit
brood, hoorde Widya
Putra voor zijn vertrek
naar Wageningen. Overleven op brood kon de
geschokte Widya zich
niet voorstellen. Hij
overwoog kilo’s rijst uit
Indonesië mee te nemen,
totdat iemand hem vertelde dat Nederlandse
supermarkten ook rijst
verkopen. Eenmaal hier
ontdekte Widya dat in
Nederland nog veel meer
Indonesisch eten te koop
is. De waarschuwingen
voor een cultuurshock
waren helemaal niet nodig geweest. Sterker, Nederland voelt als een
tweede vaderland.

