Idealis kiest voor UPC

60 jaar Thymos

Referendum voor een rector?

Huurders mogen zelf beslissen
om mee te doen. | p.6 |

De evolutie van sporten
in Wageningen. | p.18 |

Net als in België zelf de
rector kiezen. | p.22 |

RESOURCE
Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR

Willem de Vos
Groots in het kleine | p.12

nr. 15 – 26 maart 2015 – 9e jaargang

2 >>

liefdewerk

>> FRANS + WEDSTRIJDVISSEN
Frans Temme, regiohoofd Noord, LEI Leeuwarden

‘Ik móet eruit om te vissen’
Het is een verslaving. Elke zaterdagochtend zit Frans
Temme langs het water. Meestal in wedstrijdverband.
‘Voor de spanning en ontspanning tegelijk. Ik zit de hele
week op kantoor. Als tegenwicht móet ik elke week wel een
keer vissen.’ Zoals op de foto langs het Prinses Margrietkanaal bij Irnsum. Weinig gevangen overigens. Zes kilo, met
zijn tweeën. ‘Het is nog te koud. De vis is nog niet echt los.’
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Sinds duidelijk is dat Martin Kropff zijn toga gaat verruilen voor een sombrero, is
de Wageningse tombola over zijn opvolging begonnen. Als ik me op de campus
of in een Wagenings café tussen mensen begeef, komt dit onderwerp in no time
ter sprake. Wie heeft de beste papieren? Wie heeft een visie die ons verder
brengt? Moet het een vrouw zijn? Vragen die bijna clichématig worden geopperd.
Uit al deze gesprekstof hebben we een aantal namen gedestilleerd en op resource-online geplaatst. In hetzelfde webartikel nodigen we iedereen uit met een
voorstel te komen of een mening te geven. Vervolgens gebeurt er iets onverwachts. Mensen houden hun mond. Het stuk wordt daarentegen wel veel bezocht
en gelezen. Dat kunnen we meten. Wat is nu de reden voor deze oorverdovende
stilte? Desinteresse is uitgesloten. Wellicht ontbreekt de durf een virtuele
mening te plaatsen. Inmiddels is de profielschets voor de nieuwe rector bekend
en na een korte koffiepauze zijn wij er wel uit. Het wordt Van Arendonk of Bino.
Natuurlijk kan er altijd nog een konijn uit de hoge hoed worden getoverd, maar
ik durf hier wel een fles tequila om te verwedden.
Edwin van Laar

>> De verwarmde kastanjeboom | p.8
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NIEUW PLAN VOOR VERDELING
ONDERZOEKSGELD
• Scheffer pleit voor andere
verdeelsleutel
+ Wetenschappers verdelen
samen de pot

Hoogleraar Marten Scheffer is
druk bezig zieltjes te winnen voor
een nieuwe nationale verdeelsleutel van het onderzoeksgeld. Een
methode waarbij elke wetenschapper meebepaalt wie het meeste
geld krijgt. Nu is dat niet zo. Instanties als NWO en KNAW gebruiken panels van deskundigen
om geld te verdelen over ingediende onderzoeksvoorstellen.
Dit systeem van ‘peer review’
ligt steeds meer onder vuur. Het

kost niet alleen te veel tijd en geld,
maar werkt ook buitensporige ongelijkheid in de hand. De meeste
middelen komen bij een selecte
groep onderzoekers terecht, zoals
onlangs bleek uit een onderzoek
van de Volkskrant. Scheffer is zelf
overigens ook zo’n ‘grootverdiener’.
Scheffer noemt zijn nieuwe systeem SOFA, dat staat voor Self Organising Fund Allocation. ‘Vraag
aan iedereen wie er goed bezig is
en verdeel het geld op basis van die
wisdom of the crowd. Gemiddeld
genomen kom je dan goed uit.’
Het systeem is overigens bedacht
door de Belg Johan Bollen van de
Indiana University, een goede bekende van Scheffer.

In de praktijk werkt het als
volgt. Scheffer: ‘Iedere wetenschapper krijgt in eerste instantie
een gelijk deel van het geld. Vervolgens moet in stap twee de helft van
dat geld worden weggegeven aan
een collega naar keuze die volgens
jou goed bezig is. Van al het geld
dat je van anderen hebt gekregen,
moet je vervolgens weer de helft
weggeven. Elke wetenschapper
wordt dus in feite zelf een fonds.’
Aan het doneren van geld zijn
regels verbonden. De ontvanger
mag bijvoorbeeld geen directe collega of relatie zijn. De percentages
weg te geven geld kunnen worden
veranderd. Het systeem is ook uit
te breiden. Scheffer: ‘Je kunt het
publiek of de industrie mee laten

doen, door ook hen een bepaald
percentage te laten verdelen.’
Scheffer heeft zijn ideeën al besproken met de top van het NWO,
de KNAW, het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en
Wageningen UR. ‘Ik ben bezig
overal lucifers rond te strooien, om
te kijken of er ergens wat gaat
branden. We zitten met zijn allen
gevangen in een systeem dat lang
goed heeft gefunctioneerd, maar
waar inmiddels heel veel nadelen
aan kleven.’ Volgens Scheffer staat
de RvB welwillend tegenover zijn
voorstel om een pilot te gaan doen.
‘Het probleem is alleen dat in Wageningen weinig onderzoeksgeld
vrij besteedbaar is. We zoeken nog
naar een oplossing.’ RK

OPLEVERING HELIX
VERPLAATST NAAR JULI

GROEI IN VOORAANMELDINGEN
WAGENINGSE OPLEIDINGEN

De opleverdatum van Helix op de
Wageningse campus is twee maanden uitgesteld. De extra tijd is nodig
voor aanpassingen aan de luchtafvoer. In Helix moet straks de lucht
van 110 zuurkasten worden afgevoerd. Omdat de afvoerpijpen dunner
zijn dan aanvankelijk gepland, zorgt
de luchtstroom voor te veel lawaai.

• Internationaal land- en waterbeheer is populair
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‘Een oplosbaar probleem’, zegt Sacco
de Vries, hoogleraar Biochemie die de
verhuizing begeleidt vanuit de betrokken vakgroepen, ‘alleen hebben
de installateurs tijd nodig het in orde
te maken.’ Het uitstel betekent dat
Helix niet 1 mei, maar 1 juli klaar is.
Naar verwachting zal de vertraging
geen extra kosten opleveren. EvL

Het aantal vooraanmeldingen voor Wageningse bacheloropleidingen ligt circa 10 procent hoger dan op hetzelfde moment vorig
jaar. Dit blijkt uit cijfers van Studielink, die zijn bijgewerkt tot
maandag 23 maart.
De opvallendste uitschieter is Internationaal land- en waterbeheer. Daar zijn nu bijna twee keer zo veel vooraanmeldingen als in
2014: 30,6 nu tegenover 18,0 vorig jaar. Een student die zich voor
meer dan één opleiding aanmeldt, wordt bij die opleidingen deels
meegeteld. Vandaar afrondingen achter de komma.
De meeste opleidingen lijken te groeien. Voor de grootste opleiding, Voeding en gezondheid, hebben zich nu al 104,8 studenten aangemeld. Vorig jaar rond dezelfde tijd waren dat er 88,8.
Overigens geldt voor deze opleiding een numerus fixus van 130
studenten. Als er meer aanmeldingen zijn, volgt een selectieprocedure.
De opleidingen waar de vooraanmeldingen duidelijk achterblijven ten opzichte van een jaar geleden zijn Tourism (-24 procent), Milieuwetenschappen (-38 procent) en Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (-30 procent).
Tot nu toe zijn er ruim 800 vooraanmeldingen binnen (via Studielink). Naar verwachting starten in september meer dan 1500
nieuwe bachelorstudenten in Wageningen. In de komende vijf weken kan nog wel het een en ander veranderen. Vóór 1 mei moeten
studenten zich definitief inschrijven voor een opleiding. KG
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MEEKLUSSEN IN COMPUTECHNION
• 48 uur werken voor tien
procent korting
• Oplevering in juli

Halverwege april gaat de verbouwing van Computechnion tot tijdelijke woonruimte voor studenten
van start. In de voormalige huisvesting van de ICT-afdeling van het Fa-

cilitair Bedrijf komen 96 kamers.
De kamers zijn onderdeel van zes
woongroepen verdeeld over drie
verdiepingen. Bijzonder is dat studenten zelf kunnen meeklussen tijdens de verbouwing. Met 48 uur
meewerken is tien procent korting
op de kale huur te verdienen. Verhuurder Socius Wonen (voor heen
STW) bood die mogelijkheid eerder
al bij de verbouwing van het voor-

malige hoofdgebouw van Wageningen UR op Duivendaal. Er hebben
zich volgens Socius al 70 studenten
ingeschreven voor een plekje in het
Computechnion. De inschrijving
voor het meewerken gaat vandaag
van start. De verbouwing begint halverwege april. Midden juli kunnen
de eerste bewoners erin. Verdere
info is te krijgen op de website:
www.computechnion.nl. RK
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Sportgala Thymos
Sportstichting Thymos viert dit jaar haar
zestigste verjaardag. Van 12 april tot 17
april wordt dit gevierd met een lustrumweek. Tijdens deze week organiseert de
sportstichting verschillende activiteiten,
zoals een excursie naar topsportcentrum
Papendal en verschillende sportclinics.
Hoogtepunt van de feestweek wordt het
Sportgala, dat voor het eerst wordt georganiseerd. Tijdens dit gala worden de
Sportman en –vrouw van het jaar verkozen, evenals het Team van het Jaar. Wil je
jezelf, een ander of je team nomineren,
dan kan dat door een mail te sturen naar
swu.thymos@wur.nl. LvdN
In deze Resource een terugblik op zestig
jaar studentensport (pagina 18)

>>VERKIEZINGEN

Medewerker en student in de
Gelderse Staten.
Student Joa Maouche (Groenlinks) en
DLO-onderzoeker Bastiaan Meerburg
(VVD) komen in de Provinciale Staten.

Twee andere studenten, Antoon Kanis
(D66) en Carina Nieuwenweg (PvdA),
grepen bij de statenverkiezingen naast
het pluche. Kanis krijgt mogelijk alsnog
een zetel wanneer D66 een gedeputeerde mag leveren. Beiden willen sowieso
hun gekozen partijgenoten gaan ondersteunen. Medewerkers en studenten konden ook dit keer stemmen in gebouw Forum op de campus. Traditiegetrouw
stemde inwoners van de gemeente Wageningen zeer progressief. D66 en
Groenlinks waren goed voor respectievelijk 22 en 17 procent van de stemmen,
bij een opkomst van 53 procent. RR

>>MOOC’S

Universiteit wil nieuwe voorstellen
De universiteit wil de komende jaren
meer online cursussen aanbieden op internet via het platform edX. Daarom investeert het college van bestuur in de
ontwikkeling van nog eens drie MOOC’s
(Massive Open Online Courses). Ze roept
leerstoelgroepen op om vóór 1 mei 2015
een voorstel in te dienen. De eerste twee
MOOC’s van de universiteit zijn op 1 januari van start gegaan.
Het gaat om Nutrition101
van Sander Kersten en
Growing our Future Food
van Ken Giller. Inmiddels hebben zich 48 duizend studenten uit alle
delen van de wereld ingeschreven voor deze
cursussen. AS

Morgenstond
Nog voor het ontbijt doe ik een rondje met mijn hondje. Wat
een rijkdom. Soms doe ik mijn zintuigen uit, maar vandaag
zet ik ze aan en dein ik mee met wat de natuur me laat zien.
Dat gebeurt me steeds vaker. Zal met de ouderdom te maken
hebben.
Ik hoor twee paar kauwtjes kwebbelen op de schoorsteen van
de buren. Waar hebben ze het over? Twee Vlaamse gaaien ruziën in het dorre sporkehout; onze komst verstoord ze. Een
winterkoninkje vliegt geruisloos door de klimop. Een specht
roffelt z’n fanfare op een boomstam. Om een stijve nek van te
krijgen! Ik loop over de flank van een grafheuvel en vraag me
af of er 4000 jaar geleden ook een man-met-hondje liep. Om
konijnen te vangen. Dat wil mijn hond nu ook. Sommige dingen veranderen nooit. Bij de hulst sta ik stil. De zon staat loodrecht op zijn bladeren. Ze sprankelen in de ochtendzon. Hun
naalden lijken het zonlicht te splitsen en warm zonlicht golft
over het blad heen. Je ziet ze genieten. Verbaasd kijk ik naar
de kale silhouetten van twee Amerikaanse eiken. Bij de een
zijn de takken als een bosje op een hoge stam geplant, bij de
ander begint de stam vlak boven de grond al te kronkelen.
Waarom? Het komt allemaal binnen zonder betaling. Soms
voel ik me gast, soms voel ik me rentmeester, maar vandaag
voel ik me de Unio Mystica, de volledige deelgenoot. Geen
scheiding tussen subject en object, zo belangrijk in de wetenschap. Ik geniet van de natuur en de natuur van mij. ‘Kom
vriend, we gaan naar huis; het ontbijt wacht’, brom ik het
beestje toe.

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.
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IDEALIS KIEST VOOR UPC

IMPACT-GOEROE
VERTROKKEN NAAR
AMSTERDAM

• Lang onderhandelt over prijs
• Zeventig procent van de
bewoners moet instemmen

• Gerritsma doet citatie-analyse
voortaan bij de VU

Studentenhuisvester Idealis gaat
in april al haar huurders internet,
televisie en radio via UPC aanbieden. Complexen worden aangesloten als minimaal zeventig procent van de bewoners instemt
met het pakket.
Een aansluiting zal een huurder ongeveer €15 per maand kosten. Nu betalen studenten €5,35
voor televisie en is internet gratis, omdat het netwerk van Wageningen UR wordt gebruikt. Dit
gratis internet is echter niet erg
stabiel. Idealis heeft daarom lang
met het kabelbedrijf onderhandeld over ‘een goede verbinding
tegen een heel redelijke prijs’,
vertelt Jan Harkema van Idealis.
De prijs van het televisieabonnement is 24 jaar geleden afgesproken, nog met de voorganger
van UPC, zegt Harkema. Dat contract loopt af en tegenwoordig
liggen de prijzen hoger.
Nieuwe complexen, zoals Bellostraat, Javastraat en Hoefweg
(Ede), hebben al internet en televisie via UPC. ‘En intussen hebben ruim tienduizend studenten-

Informatiespecialist Wouter Gerritsma, de godfather van de citatieanalyse bij Wageningen UR, is vertrokken. Hij gaat verder cijferen bij
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gerritsma ontwikkelde zich
de afgelopen vijftien jaar bij de bibliotheek tot dé expert op het gebied van de citatie-analyse, impactmeting en publicatiestrategie. Citatie-analyse is een belangrijk onderdeel van tenure track dat in
2009 werd ingevoerd. Sinds die tijd
gaan ook externe visitaties gepaard
met een citatie-rapport. Gerritsma
maakte die rapportages en werd dé
vraagbaak op dit terrein. Vakgenoten riepen hem in 2007 uit tot Informatieprofessional van het Jaar.
Tegenwoordig kan dankzij het pionierswerk van Gerritsma iedere
WUR’er met een paar gerichte klikken citatie-analyse’s op zijn computerscherm toveren. Gerritsma:
‘Meten is weten. Citatie-analyse is
een goed instrument om het verhaal mee te vertellen dat publicatiestrategie werkt.’ Gerritsma gaat
in Amsterdam een soortgelijk systeem opzetten. RK

eenheden in Nederland zo’n aansluiting’, zegt Harkema, om aan
te geven dat studenten zich geen
zorgen hoeven te maken over de
dienstverlening.
Idealis heeft op 26 maart overleg met Stichting Flat Overleg
(bewonersvertegenwoordigers)
en de studentenraad om te bedenken hoe ze huurders gaan

voorlichten over het nieuwe pakket. In april zullen studenten in
Idealis-complexen beschikken
over alle informatie. ‘Uiterlijk
september, oktober moeten de
complexen, die ja hebben gezegd
tegen het aanbod, zijn aangesloten bij UPC, wat binnenkort fuseert met Ziggo’, vertelt Harkema. KG

KEUZEGIDS WEDEROM LOVEND OVER MASTEROPLEIDINGEN
• Straatlengte voor op andere
universiteiten
• Minder goede score dan in
2014

Wageningen Universiteit blijft de
‘absolute topper’ bij de masteropleidingen in Nederland, constateert
de Keuzegids deze week. Wel daalde het aantal Wageningse topopleidingen van 20 masters vorig jaar
naar 15 masters dit jaar.
Andere Nederlandse universiteiten zijn blij als ze twee of drie masters hebben die door de Keuzegids
Hoger Onderwijs worden aangeweRESOURCE — 26 maart 2015

zen als ‘topopleiding’. Wageningen
heeft dit jaar vijftien topopleidingen. Die opleidingen hebben een
score van minimaal 76 punten. Die
score wordt gebaseerd op het oordeel van studenten en de landelijke
visitatiecommissie NVAO. Kleinschalige masteropleidingen bieden
over het algemeen beter onderwijs
dan grote opleidingen, constateert
de Keuzegids.
Drie van de Wageningse topopleidingen staan in de landelijke top20. Dat zijn Geo Information Science (88 punten), International
Land en Water Management (88
punten) en Plant Sciences (84 punten). De andere Wageningse topop-

leidingen zijn Leisure, Tourism and
Environment; Development and Rural Innovation; Nutrition and
Health; Forest and Nature Conservation; Biotechnology; Plant Biotechnology; Food Safety; Animal Sciences; Food Quality Management;
Food Technology; Organic Agriculture en Biosystems Engineering.
Vorig jaar werden nog twintig
van de 32 Wageningse masters betiteld als topopleiding. De opleidingen Bioinformatics; Earth and Environment; Environmental Sciences;
Management, Economics and Consumer Studies; Molecular Life Sciences en Urban Environmental Management haalden vorig jaar pre-

cies 76 punten, maar vallen dit jaar
net buiten de ranglijst met topopleidingen. De Wageningse toerismeopleiding steeg echter. Vijf Wageningse masters zijn niet beoordeeld.
De totaalscore voor Wageningen
komt uit op 67,5 punten, veel hoger
dan de andere Nederlandse universiteiten. ‘Als je een universitaire
master wilt doen in de voeding,
landbouw of visserij, dan is er maar
één plek waar je in Nederland terecht kunt: Wageningen. Veel van
deze studies zijn ook nog eens internationale unica en hebben een
voortreffelijke reputatie’, stelt de
Keuzegids. AS

nieuws << 7

HOOGLERAREN KUNNEN
SOLLICITEREN OP
FUNCTIE RECTOR
• De raad van toezicht maakt
profielschets voor de nieuwe
rector.
• Alle Wageningse hoogleraren
kunnen solliciteren.

De raad van toezicht van Wageningen UR, die de opvolger van Martin
Kropff benoemt, heeft een profiel
opgesteld waar de nieuwe rector aan
moet voldoen. Een selectiecommissie van het college voor promoties,
voorgezeten door hoogleraar Tiny
van Boekel, voert de gesprekken met
de kandidaten, selecteert de
beste(n) en draagt die voor aan de
raad van toezicht. Dat stelt Janneke

van Seters, secretaris van het college
voor promoties. Het college voor
promoties bestaat uit dertien hoogleraren. Drie daarvan nemen zitting
in de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat verder uit een directeur van een kenniseenheid en
een student.
Formeel beoordeelt het college
voor promoties de kandidaten alleen op hun geschiktheid als rector,
zegt Van Seters, maar de functie
houdt ook het lidmaatschap van het
college van bestuur van DLO in. Dus
worden de kandidaten ook beoordeeld op hun kunde om een marktgerichte kennisorganisatie aan te
sturen. Resource heeft alvast enkele
kanshebbers op een rij gezet. AS

Meer nieuwsberichten over de procedure, de selectiecriteria
en de kanshebbers staan op Resource-online.nl.

De top-5
1	JOHAN VAN
ARENDONK
Hoogleraar Fokkerij en Genetica en als dean van
de universiteit opperhoofd van de Wageningse
onderzoekscholen.

WIE
WORDT
DE

NIEUWE RECTOR?
– 2015 –

2 RAOUL BINO
Buitengewoon hoogleraar Metabolomics en
directeur van een kenniseenheid Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG).

3 ARTHUR MOL
Hoogleraar Milieubeleid en tot vorig jaar directeur van de Wageningen School of Social Sciences, de onderzoekschool van de sociale wetenschappen.

4 RUUD HUIRNE
Buitengewoon hoogleraar Coöperatief ondernemerschap. Sinds
2012 directeur Food&Agri van de Rabobank, daarvoor directeur
van de Social Sciences Group.

5 LOUISE VET
Buitengewoon hoogleraar Evolutionaire Ecologie en directeur
van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO).

FIGUREITOUT
opent nieuwe werelden

Ik ga vol vertrouwen
de grens over.
Cursussen Nederlands en Engels starten weer in april

Schrijf je nu in!

www.wageningenUR.nl/into
Illustratie Studio Lakmoes
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VERWARMDE KASTANJEBOOM
paardenkastanjes in Nederland
ziek. Onderzoekers Andre van
Lammeren en Fons van Kuik van
Wageningen UR doen hier al jaren
onderzoek naar en hopen door verwarming – boven de 39 graden Celsius gaat de bacterie dood – van de
boom deze kastanjeziekte uit te
bannen. Op de foto is net een kastanjeboom in Tilburg ingepakt

FOTO: ANDRE VAN LAMMEREN

Tientallen kastanjebomen in Nederland kregen de afgelopen
maanden een warme jas aan. Onderzoekers van Wageningen UR
wikkelden warmwaterslangen (40
graden Celsius) en isolatiemateriaal om paardenkastanjes in Amsterdam, Dordrecht en Tilburg om
de bacterie Pseudomonas syringae
te doden. Deze hardnekkige bacterie maakt de helft van de 200.000

AS

SCHEFFER: MAAK NATUUR WEERBAAR TEGEN WARMER KLIMAAT
• Lokale maatregelen geven
ecosysteem lucht.

De klimaatverandering tegenhouden is lastig. Maar je kunt belangrijke natuurgebieden wel weerbaarder maken tegen een opwarmend
klimaat. Dat betoogt hoogleraar
Marten Scheffer in een artikel in
Science. Scheffer en een internatio-

naal team van ecologen hebben als
voorbeeld het Great Barrier Reef,
het Amazonewoud en de Donana
Wetlands in Spanje onderzocht.
Klimaatverandering bedreigt het
voortbestaan van deze belangrijke
natuurgebieden. Maar dat is niet de
enige dreiging. Lokale invloeden,
zoals vervuiling, overbevissing of
bomenkap, verergeren de situatie.
Die lokale stress is veel makkelijker
aan te pakken. Scheffer: ‘Met lokale

maatregelen is het goed mogelijk
de veerkracht van de ecosystemen
te verbeteren, zodat ze beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Door de lokale druk te verminderen, krijgt het ecosysteem meer
lucht.’ Neem de Donana Wetlands,
Europa’s belangrijkste overwinteringsplek voor watervogels. Afvalwater en kunstmest tasten de kwaliteit van het water aan, waardoor giftige algen de kans krijgen. Het op-

warmende klimaat stimuleert die
algenbloei. Verminder je de verontreiniging, dan krijgt toxische algenbloei minder kans, zelfs als de opwarming doorzet. De kunst is daarom volgens Scheffer met lokale
maatregelen binnen de veilige marges te blijven voordat het systeem
een kantelpunt bereikt en instort.
‘We hebben de kennis, er is geen
excuus voor landen om die kans te
laten lopen.’ RK

RESTAURANTGAST NIET TE VERLEIDEN TOT VEGETARISCHE KEUZE
• Gasten kiezen niet vaker
voor een vegetarisch gerecht.
• Aangepaste kaart moet
gedrag beïnvloeden, zonder
keuzevrijheid af te nemen.
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Een menukaart met een prominente plek voor vegetarische gerechten verleidt gasten niet vaker
zo’n maaltijd te bestellen. Consumenten kun je niet eenvoudig
naar vegetarische – en dus duurzamere – keuzes sturen. Dit blijkt
uit een experiment dat studente
Renske Hermans uitvoerde voor
haar master Management, economie en consumentenstudies. Nederlanders eten jaarlijks gemiddeld zo’n 43 kilo vlees. Vleesproductie belast het milieu veel
zwaarder dan plantaardig voedsel.
Tijdens haar experiment volgde Hermans zes weken lang de
eetkeuzes van 291 restaurantgasten. Zij waren te gast in het door
hotelstudenten gerunde restaurant Le Début in Den Haag. Op de
kaart stond prominent een ‘menu
gastronomique’, bestaande uit
voor-, hoofd- en nagerecht. De
eerste twee weken bevatte dit een

hoofdgerecht met vlees (biefstuk),
gevolgd door twee weken met een
vegetarische keuze (vleesvervanger met teriyaki). De laatste periode ontbrak het ‘menu gastronomique’ om te kijken hoeveel gasten een vegetarische keuze maakten uit de gewone kaart, dus zonder beïnvloeding.
Dat de proef niet werkte, ligt
mogelijk aan de deftige restaurantomgeving, zegt Ellen van
Kleef, universitair docent bij de
leerstoelgroep Marktkunde en
consumentengedrag en Hermans’
begeleider. ‘Zo waren ze chique
uit eten en dachten heel bewust
na over hun keuze.’ Het beïnvloeden van gedrag met ‘zetjes’ – kleine omgevingsveranderingen die
de keuzevrijheid niet beperken –
leunt juist op het feit dat we dagelijkse beslissingen snel en automatisch nemen.
Eerdere proeven tonen aan dat
zetjes een flinke invloed kunnen

hebben op gedrag. ‘Vaak worden
hierbij methodes uit de marketing gebruikt’, zegt Van Kleef.
Denk aan een kiosk waar gevraagd wordt ‘of je daar ook iets
bij wil drinken?’. Zulke tactieken
kun je ook inzetten voor gezondere keuzes. Wanneer je in een kantine -waar keuzes minder wel
overwogen worden gemaakt dan
in een chique restaurant – een vegetarische maaltijd de standaard
maakt, vermoedt Van Kleef dat
deze vaker wordt gekozen.
Een andere uitkomst verried
wel hoe lastig het is mensen met
zachte hand van een biefstuk af te
houden. Het ‘menu gastronomique’ bleek veel populairder wanneer dit vlees bevatte. In die weken koos 50 procent van de gasten
het menu, tegen 17 procent in de
vegetarische weken. ‘Veel mensen
zijn nu eenmaal verstokte vleeseters’, zegt Van Kleef. ‘We kunnen
alleen wat tegenwind geven.’ RR
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ZONNEWEIDE KAN MEER OPLEVEREN
DAN AARDAPPELVELD
• Subsidiebedragen zijn verschillend.
• Gunstige neveninkomsten voor
akkerbouwer.

Een hectare zonnepanelen kan de akkerbouwer meer geld opleveren dan een hectare aardappelen, stelt Joanneke Spruijt
van Wageningen UR. Maar dan moet de
boer de zonneweide wel op slechte percelen plaatsen en op het juiste moment subsidie aanvragen.
Spruijt onderzoekt de perspectieven
van zonnepanelen bij Praktijkonderzoek
Plant & Omgeving (PPO) in Lelystad. Ze baseert haar berekeningen op proeven met
verschillende zonnepanelen op de 500 m2
grote zonneweide van ACRRES, het praktijkcentrum voor duurzame energie van
Wageningen UR in Lelystad. Een efficiënt
ingedeelde weide met zonnepanelen kan
per hectare 500 megawattuur per jaar opleveren, rekende ze uit. Als je die elektriciteit verkoopt, brengt dat meer op dan de
bruto-opbrengst van graan of aardappelen.
Maar de aanleg van een zonneweide
vraagt wel een grote investering. Omdat
die investering bij levering tegen de gang-

bare stroomprijs niet kan worden terugverdiend, heeft de overheid de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) ingesteld. De SDE subsidieert
het verschil in kostprijs tussen groene en
grijze stroom. De subsidie loopt uiteen
van 7 cent per kWh in maart tot ruim 14
cent in november. Wachten tot het juiste
moment kan dus lonend zijn. De kans bestaat echter dat in het najaar de subsidiepot leeg is. Bij een basisprijs van 13
cent per kilowattuur kun je de investering
aan zonnepanelen in elf jaar terugverdienen, zegt Spruijt. Aangezien de subsidieperiode voor zonne-energie vijftien jaar
bedraagt, ga je de laatste vier jaar geld verdienen.
Het aanleggen van een zonneweide
gaat niet zomaar. Eerst moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente, wat heel lastig kan zijn, daarna
kun je subsidie aanvragen. ‘Als je als akkerbouwer slechte percelen hebt die minder geschikt zijn voor gewassen als aardappelen en uien, dan is een investering in
zonnepanelen een interessante optie’,
concludeert ze. ‘Je kunt je inkomsten ermee spreiden, zodat je ook in jaren met lage aardappel- en uienprijzen stabiele neveninkomsten hebt.’ AS

VISIE <<
Een op drie kinderen heeft
tekort aan Vitamine D
Een op de drie kinderen in Nederland heeft een tekort
aan vitamine D, blijkt uit een studie van het Erasmus MC
in Rotterdam. Dit komt deels doordat kinderen weinig
buiten spelen: zonlicht is belangrijk voor de aanmaak van
vitamine D. Maar ook voeding speelt een belangrijke rol.
‘Een interessante studie’, reageert Edith Feskens, hoogleraar Voeding en het Metabool Syndroom.
‘Van vitamine D-tekort bij ouderen weten we al heel
veel’, zegt Feskens. ‘Vrouwen boven de vijftig en mannen
boven de zeventig jaar hebben vaak een tekort aan vitamine D. En mensen met een donkere huid ook. Het is
interessant dat nu ook eens goed naar kinderen is gekeken.’
Verrast door de uitkomst van de studie?
‘Voor mij is het probleem bij kinderen echt nieuw, maar
het is eigenlijk wel heel logisch dat dit bestudeerd is. Vitamine D is namelijk essentieel voor een goede botontwikkeling. Ongeveer tot het dertigste levensjaar worden
botten opgebouwd, daarna begint de botmassa af te nemen. Een goede botopbouw op vroege leeftijd vermindert problemen met osteoporose (botontkalking) op latere leeftijd. Voor kinderen tot 4 jaar geldt een aanbeveling om ze extra vitamine D te geven. Deze studie toont
aan dat dit nog onvoldoende gebeurt.’
Aan dit onderzoek hebben 10.000 kinderen uit Rotterdam
meegewerkt. Hoe hebben de onderzoekers dat voor
elkaar gekregen?
‘Dit is onderdeel van de Generation R Study. Daarin worden de groei en ontwikkeling van 10.000 kinderen uit
Rotterdam al vanaf voor hun geboorte gevolgd, met medewerking van de ouders. Ook Wageningen UR werkt
mee aan deze studie. Binnenkort publiceren wij over
voeding en slaapgewoonten bij kleine kinderen. We
doen dat samen met Trudy Voortman, de Rotterdamse
promovenda die dit vitamine D-onderzoek deed en in
Wageningen heeft gestudeerd. KG

STELLING
FOTO : ACRRES

‘A key challenge in leadership is to inspire
people to perform better than they believe
they can do’,

Zonneweide met testopstellingen in de buurt van Lelystad.

Dani Lucas-Barbosa, promoveerde op 13 maart in
Wageningen
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OORLOGSKINDEREN DELEN MINDER
in 2010 van NWO kreeg. Bijzonder
aan het werk van Bulte is dat hij, in
navolging van de Franse econome
Esther Duflo, het economische experiment omarmt. Daarmee meten
economen de resultaten van ontwikkelingsprojecten of de voorkeuren van mensen, in plaats van ze
aan te nemen op basis van theorieën of modellen. RK

• Promovendus toont verband
aan met experimenten
• Effect tot in tweede generatie
zichtbaar

FOTOS: FRANCESCO CECCHI

Oorlog verkleint de bereidheid
om samen te werken bij kinderen
van moeders die tijdens de zwangerschap getraumatiseerd raakten door oorlog. Dat blijkt uit economische experimenten die gedragseconoom Francesco Cecchi
deed in Oeganda. Cecchi onderzocht agressie en competitie onder jongeren in Sierra Leone. Een
deel van die jongeren had geweld
meegemaakt tijdens de oorlog.
‘Toen ik in Kenema in Oost-Sierra
Leone was, werd daar net een
voetbalcompetitie gehouden tussen teams uit verschillende wijken. Met mijn collega Maarten
Voors bedacht ik dat we daar gebruik van konden maken, en loofde een geldprijs uit voor de winnaar om zo het competitie-element te verhogen. Vervolgens telden we het aantal rode en gele
kaarten.’
Cecchi deed ook een economisch gedragsspelletje met de
voetballers. Ze kregen een som
geld en mochten dat houden, of
het geheel of gedeeltelijk aan een
ander geven. Zo mat hij de mate
van altruïsme. ‘Jongeren die een
intens conflict hadden meegemaakt, bleken onbaatzuchtiger
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SNOEPJES DELEN

In Oeganda wordt de digit ratio gemeten bij een kind.

richting teamgenoten. Van de andere kant bleken zij ook veel meer
rode kaarten te krijgen tijdens het
voetballen.’ Kortom: oorlog vergroot de band met teamgenoten,
maar vergroot ook de agressie en
competitie richting buitenstaanders.
Opmerkelijk is dat Cecchi ook
een effect vond bij kinderen die
nog in de buik van hun moeder zaten ten tijde van oorlog en geweld.
Hij onderzocht de gevolgen van
trauma’s van moeders die verkracht werden of geweld meemaakten door het verzetsleger van
de Heer van Joseph Koni in NoordOeganda. Interviews zijn wel een

lastige methode om te onderzoeken hoeveel effect trauma’s hebben. Daarom zocht Cecchi naar
een andere indicator. Die vond hij
in de zogenaamde digit ratio: de
verhouding tussen de lengte van
de wijsvinger en die van de ringvinger.
Uit de medische literatuur is bekend dat een trauma van de moeder, door hormonale veranderingen, leidt tot een lagere digit ratio
bij kinderen. Cecchi controleerde
of de digit ratio ook in dit geval een
goede maatstaf is. Met behulp van
vragenlijsten toonde hij aan dat
moeders van kinderen met een lage
digit ratio inderdaad vaak een posttraumatische stress-stoornis
(PTSD) hadden als gevolg van geweld of verkrachting tijdens de oorlog. Vervolgens speelde Cecchi een
bekend gedragsspelletje met kinderen (zie kader), waarin ze snoepjes
konden verdelen. Kinderen van
moeders die tijdens de zwangerschap getraumatiseerd waren, bleken veel minder bereid om te delen
met anderen.
Cecchi promoveerde vorige
week bij ontwikkelingseconoom Erwin Bulte. Hij is de eerste van vier
onderzoekers die promoveren met
financiering van de Vici-subsidie
(anderhalf miljoen euro) die Bulte

De ‘public goods game’ die Cecchi
gebruikte, gaat als volgt: maak
twee keer zes kaartjes zoals
afgebeeld. Geef elk van de zes
deelnemers een van beide typen
kaartjes, en vraag ze, anoniem en
zonder met elkaar te overleggen,
één ervan te kiezen: zelf drie
snoepjes nemen en de anderen
geen, of elk van de deelnemers
één snoepje gunnen. De meest
sociale mensen zullen het laatste
doen en als iedereen dat doet,
krijgt ieder zes snoepjes.
Individualistische mensen zullen
kiezen voor het eerste, en als
iedereen dat doet, krijgt ieder
drie snoepjes. De zogenaamde
freerider zal hopen dat anderen de
sociale kaart spelen, maar zelf de
individuele kaart neerleggen om
zo maximaal te profiteren.

Voeding en
een gezonde
start

Het programma van deze lezingenserie over voeding
en gezondheid wordt aangeboden door de Stichting
Dr. Judith Zwartz en de afdeling Humane Voeding.
Het onderwerp dit jaar is ‘de eerste 1000 dagen’.
Het bijwonen van deze bijeenkomst is gratis, aanmelding
is niet nodig.

Welkomstwoord
door dr. Anouk Geelen, WU
Onderzoek en praktijk in Ziekenhuis Gelderse Vallei
ir. Moniek Looman, WU en Miranda de Bunt, ZGV
‘Slim zwanger!’
prof. Regine Steegers-Theunissen, hoogleraar
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
‘Wat gebeurt er bij de verloskundige?’
Nalonya van der Laan en Tineke de Backer, verloskundigen
Panel discussie met sprekers en mensen uit de praktijk
o.l.v. prof. Frans Kok, WU

13 april 2015
Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9,
Wageningen. Aanvang: 20.00 uur
(vanaf 19.30 staat de koffie klaar)

Voor vragen: www.nutritionlecture.nl
Division of Human Nutrition

19 mei

2015

International career start with a

WeDay
Aanmelden van
7 april t/m 11 mei

multinational?
Cullinan Academy is looking for:

Finance Graduates

(Fluent Dutch language skills required)

Junior Business Analysts
Service Desk Analysts
Check out our website

Een middag vol sportactiviteiten voor alle medewerkers.
Dit jaar ook weer een aantal nieuwe activiteiten, zoals een
(inter)actieve lezing mentale training tijdens spinning, ga
sieraden maken of schrijf je in voor het onderdeel skike.
Kijk voor meer info op de We Day pagina en meld je aan!
Location We Day: Wageningen UR, Sports Centre de Bongerd, Wageningen

www.cullinanacademy.com
for the job descriptions and how to apply.
Cullinan Academy offers unique candidates with a master’s
degree access to an international career with a multinational.
We provide learning on-the-job plus an extensive coaching
and training program.
Cullinan Academy

Science Park 400

1098 XH Amsterdam
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Wageningse kopstukken: Willem de Vos

Nauwelijks
bij te houden
RESOURCE — 26 maart 2015
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Microbioloog Willem de Vos bestudeert hoe de beestjes
die op en in ons leven, bepalen of we ziek of gezond zijn.
Hij praat snel, denkt snel en wil altijd voortgang boeken.
‘Ik vind het mijn taak iets te doen met mijn kennis.’
tekst: Rob Ramaker / foto: Bram Belloni

I

eder jaar in juni loopt de Finse hoofdstad Helsinki
leeg. De bewoners gaan naar hun buitenhuizen en
het openbare leven komt tot stilstand. Dit is het
moment dat Willem de Vos tot rust komt. Op zonnige dagen gaat hij met zijn boot het water op en
alleen bij slecht weer gaat hij werken. Het staat in
schril contrast met de rest van zijn leven. De Vos woont
zowel in Finland als in Nederland, want naast een grote
leerstoelgroep in Wageningen leidt hij twee groepen met
onderzoekers in Helsinki. Daarbij komen nog zijn advieswerk, congressen en zijn spin-offbedrijfjes. Een leven van
hard werken en veel van huis zijn. Vliegtuig in en vliegtuig
uit.
Maar het idee dat hij een zwaar leven heeft, wil De Vos
meteen rechtzetten. ‘Ik heb een geweldig bestaan’, zegt
hij. ‘Sommige mensen zullen vinden dat ik hard werk,
maar iedereen moet doen wat hij leuk vindt. En ik ben
enorm geboeid door wat ik doe.’ De Vos onderzoekt hoe
micro-organismen werken op het kleinste niveau. Een fascinatie die ontstond aan het einde van zijn studie. Nieuwe
technieken zorgden dat microbiologie steeds minder
‘postzegels verzamelen’ was. Dus niet langer slechts bekijken welke beestjes ergens leven zoals Antonie van Leeuwenhoek in feite al deed, maar bacteriën proberen te doorgronden en hun erfelijk materiaal aanpassen. Wanneer hij
tegenwoordig zijn laptop openklapt, zit hij in no-time weer
ondergedompeld in die wereld. ‘Het komt dan wel eens
voor dat ik twee haltes te ver rijd met mijn tram in Helsinki.’
Om alle ballen in de lucht te houden, heeft De Vos zijn
leven geweldig efficiënt ingericht. Hij is alleen in de even
genummerde weken in Wageningen en verspilt dan geen
minuut. Voor zijn kantoor verzamelen promovendi zich
voor ‘speeddates’ waarin ze intensieve feedback krijgen. In
de ‘oneven’ weken die hij doorbrengt in Helsinki hebben
ze contact per mail en telefoon. Een berichtenstroom waar
De Vos, bij nacht en ontij, vrijwel direct op reageert.
Aangezien hij, naast zijn luchtbrug tussen Helsinki en
Wageningen, veel reist, weten collega’s vaak niet waar hij
is. In tegenstelling tot de meeste hoogleraren beheert De
Vos namelijk zijn eigen agenda – geen outlook maar
gewoon van papier in zijn binnenzak. Vandaag dicteert die
agenda dat hij letterlijk van afspraak naar afspraak rent.
Tijdens een vergaderpauze komt hij naar de kantine
gesprint voor het eerste interviewdeel en een bekertje
yoghurt. Drie kwartier tot een uur heeft hij ingeruimd.
Ook praten en denken gebeurt bij Willem de Vos in een
sprinttempo. Als een woordenwaterval vuurt hij met

Engelse termen doorspekte zinnen af. Zinnen die hij vaak
maar half afmaakt, alsof zijn mond zijn brein nauwelijks
kan bijbenen. Verstandige promovendi komen dan ook
goed voorbereid naar een overleg, anders houden ze de
stroom tips voor experimenten en interessante literatuur
niet bij. De Vos lijkt zich wel bewust van zijn spreektempo.
‘Right?’ vraagt hij af toe, met rollende ‘r’, om te checken of
de gesprekspartner het nog wel volgt.
POEPTRANSPLANTATIE
Tientallen jaren werken in dit tempo hebben van De Vos
een wetenschappelijke topper gemaakt. Hij heeft de hoogste H-index van Wageningen UR, kreeg in 2008 de Spinozapremie en alleen in Wageningen begeleidde hij al zo’n
honderd promovendi. Decennia lang werkt hij aan een
brede waaier onderwerpen. Zo onderzoekt zijn vakgroep
Microbiologie de immuunsystemen van bacteriën en ontdekte De Vos stofjes die micro-organismen gebruiken om
met elkaar te ‘praten’. De laatste jaren is vooral zijn onderzoek naar het darmmicrobioom – het ecosysteem van bacteriën in onze buik – hot. In ons lichaam blijken bacteriën
talrijker dan onze eigen cellen, ze zijn zelfs goed voor 1 tot
2 kilo van ons lichaamsgewicht. Deze beestje zijn geen
toevallige lifters, maar partners waarvan het werk innig
vervlochten is met onze gezondheid. Als dit ecosysteem
verstoord raakt, draagt dat bij aan ziektes als prikkelbaredarmsyndroom, obesitas en darmontstekingen.
In 2013 liet De Vos zien dat je darmpatiënten kunt

WILLEM DE VOS

1954, Apeldoorn

1972-1976	Studie Biochemie/Microbiologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen
1978-1983	Promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen
1983 	Krijgt onderzoeksgroep bij het NIZO
(Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek)
1987 	Deeltijd hoogleraar Bacteriële genetica aan
Wageningen Universiteit
1994 	Fulltime hoogleraar Microbiologie aan
Wageningen Universiteit
2000-2007	directeur van TIFN (voorheen WCFS)
2007	Distinguished Professor Helsinki University
2011
Akademiehoogleraar Helsinki University
De Vos ontving in 2008 de Spinozapremie en werd een jaar
later lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen
(KNAW). Hij is getrouwd en heeft twee dochters.
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helpen door hun microbioom te herstellen. Met artsen
van het AMC liet hij de positieve effecten van een zogeheten poeptransplantatie zien. Hierbij werd het oude,
weinig diverse microbioom weggespoeld en vervangen
door de diversiteit aan beestjes levend in gezonde donorpoep. Het bleek een sterk positief effect te hebben op
patiënten die lijden aan een hardnekkige – en gevaarlijke
– infectie met de darmbacterie Clostridium difficile. Via
deze methode was de hoeveelheid patiënten die opknapte
zoveel groter dan bij de traditionele behandeling (met
antibiotica), dat de proef vroegtijdig werd gestopt. Het
was onethisch mensen in de controlegroep de poepbehandeling nog langer te onthouden. Patiënten bleven ook
nadien hun meer diverse microbioom behouden. Een
resultaat dat verscheen in het gerenommeerde tijdschrift
New England Journal of Medicine.
Er valt nog veel meer te ontdekken aan transplantaties
van de microbiota, verwacht De Vos. Hij werkt momenteel aan een proef om het metabool-syndroom, een voorstadium van diabetes type 2, aan te pakken. Met zijn
onderzoek hoopt hij ook te zorgen dat zulke transplantaties in de toekomst doelgerichter gaan worden. Dus niet
langer het inbrengen van poep, maar het doelgericht
overzetten van enkele bacteriesoorten, een kernmicrobioom. Om dit te bereiken, ontleedt hij de ingreep om te
kijken wat deze precies effectief maakt. ‘We hopen dat we
hier een mechanisme uit kunnen halen. Is het één beestje
dat het doet of moeten we meer beestjes gebruiken?’
Natuurlijk gaan poeptransplantaties ingewikkelde ziektes als diabetes niet geheel genezen, zegt De Vos.
Daarvoor hebben ze te veel maken met de leefstijl – eten
en bewegen – van patiënten. ‘Je gaat het niet oplossen,
maar je kunt wel bepaalde zetjes geven.’

MICROPIA, ZIE HET ONZICHTBARE
Voor onze ogen is de wereld van de micro-organismen
onzichtbaar. Op de foto staat Willem de Vos daarom voor
een wand met gekweekte schimmels, gisten en bacteriën,
van bakkersgist tot de ziekmakende Klebsiella-bacterie.
Deze kweekjes staan in museum Micropia, dat in september
2014 de deuren opende naast Artis. Hier zie je op welke
manieren microben nuttig zijn voor mensen, welke
symbiotische relaties ze aangaan met andere organismen en
waar ze in ons lichaam leven.

JOHN VAN DER OOST, PERSOONLIJK
HOOGLERAAR BACTERIËLE GENETICA
‘Willem is een heel inspirerende persoon om mee samen te
werken. Hij is gedreven, heeft een enorm geheugen en
netwerk. Het is uniek dat hij die inhoudelijke kennis
combineert met het vermogen de zaken goed te managen,
door goed te delegeren en mensen voor zich te winnen.
Toen ik hier in 1995 begon, was het voor mij een redelijk
nieuw vakgebied. Hij heeft me geïntroduceerd in zijn
netwerk en na twee jaar liet hij de teugels vieren. Toen
kreeg ik alle kans er zelf iets van te maken. Hij heeft mijn
carrière op een heel positieve manier beïnvloed.’
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Wanneer De Vos vertelt over zijn microbiota-onderzoek
verraadt een onwillekeurige grijns hoeveel plezier hij hieraan beleeft. ‘Het is een heel ander ecosysteem dan bijvoorbeeld de bodem’, zegt hij. ‘De bodem is ook mooi, maar dit
heeft meer impact. Het gaat in feite over leven en dood.’
Die relevantie leest hij af aan de mails die hij ontvangt;
jaarlijks vragen tientallen patiënten of ze mee mogen doen
met nieuwe transplantatieproeven. In Nederland is deze
procedure nog geen gemeengoed in de zorg. De Vos wijst
mensen soms door naar Amerika voor behandeling. Ze
blijken zo te lijden onder hun klachten dat ze vaak bereid
zijn hiervoor af te reizen. ‘Dat is toch ongelooflijk?’
IMPACT
Dat zijn onderzoek zo’n impact heeft, geeft De Vos voldoening. Wetenschappers moeten hun nieuwsgierigheid
volgen, vindt hij, maar dat is wat anders dan vrijblijvende
spielerei. Waar mogelijk zoekt hij dus een aanpak die
zorgt voor impact in de dagelijkse praktijk, zoals voor de
darmpatiënten maar ook voor levensmiddelenproducenten. Hij werkt dan ook veelvuldig samen met het
bedrijfsleven. ‘Het gebied waar ik in zit is sowieso interessant voor de industrie en ik vind het mijn taak iets te doen
met mijn kennis.’ Zo’n samenwerking is alleen interessant wanneer bedrijven met grotere projecten komen, die
een ‘structurele kennisverrijking’ bieden. In de praktijk is
dat geen enkel probleem. Op R&D-afdelingen treft hij
heel slimme onderzoekers, zoals Jan Knol bij Danone.
‘Een goede gozer met een dijk van een publicatielijst.’ In
2012 is hij bij de leerstoelgroep van De Vos benoemd als
bijzonder hoogleraar.
Zeker de laatste jaren is de samenleving bezorgd over
innige samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven. Het beeld dat bedrijven de wetenschappelijke
uitkomsten willen bijsturen, herkent De Vos absoluut
niet. Een proces om betere kaas te maken werkt wel of het
werkt niet, de realiteit is niet voor de gek te houden. Bovendien loopt het meeste van zijn onderzoek ver voor concrete producten uit. ‘Ik heb dan ook nooit beïnvloeding
gevoeld. Nooit een publicatie gehad die werd tegengehouden.’ Natuurlijk is die ervaring niet zomaar te vertalen
naar andere vakgebieden, zegt hij. Samenwerking bij
voedings- en farmaceutische proeven is problematischer.
Daar wordt rechtstreeks getest of producten werkzaam
zijn. ‘Het is een andere tak van sport.’
Het laatste decennium zette de microbioloog zelf ook
wat kleine stappen op het ondernemerspad. Bij sommige
ontdekkingen startte hij spin-offbedrijfjes. Microdish
bijvoorbeeld, maakt platen waarin bacteriën en cellen
individueel worden gekweekt. De Vos begon hiermee
vanuit een frustratie dat sommige van zijn patenten op de
plank bleven liggen. ‘Waardeloos is dat. Ze zijn overgenomen door een bedrijf en dat deed er niks mee.’ Verder
bood Microdish de kans aan zijn oud-medewerker Colin
Ingham een bedrijf te beginnen. De Vos heeft nu een adviseursrol bij Microdish. Het is maar een klein deel van
zijn werkzaamheden en rijk wordt hij er niet van. ‘Het is
niet alsof het schip met geld voorbijkomt; als je geld wilt
verdienen kun je beter gewoon hard werken.’
VRIJHEID
De Vos heeft nooit overwogen over te stappen naar het

‘Na een halfjaar
werd ik al bijna
ontslagen omdat
ik een borrel had
georganiseerd.’
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bedrijfsleven. ‘Ik ken ook de nadelen.’ Na zijn promotie
werkte De Vos jarenlang bij het commerciële zuivelinstituut NIZO in Ede. Een ‘jeugdzonde’ noemt hij het
gekscherend. Zeker aan het begin knelde de hiërarchische structuur waarin veel verantwoording afgelegd moest
worden. Hij herinnert zich een prikklok die rood werd
wanneer je te laat klokte of te vroeg ging, en precies
bijhield hoeveel uur je te veel of weinig maakte. ‘En na
een halfjaar werd ik al bijna ontslagen omdat ik een borrel had georganiseerd.’ Hij is dan ook blij dat hij de kans
kreeg deeltijd – en later voltijd – hoogleraar – te worden in
Wageningen.
De vrijheid die hij zelf zo nodig heeft, wil De Vos zijn
onderzoekers ook geven. In hun werk zijn ze autonoom
en krijgen veel verantwoordelijkheid. Dat is natuurlijk
ook efficiënt, maar er zit een duidelijke filosofie achter.
‘Ik wil de voorwaarden scheppen waarin mensen gedijen’,
zegt hij. Iedereen krijgt dus de faciliteiten om zijn werk te
doen en wordt zo min mogelijk lastig gevallen met
‘gezeur’. Hij ergert zich dan ook aan barrières die de
organisatie opwerpt, zoals de eis om kopieerkosten nauwgezet bij te houden óf het plaatsen van koffieautomaten
die alleen werken met een pasje. ‘Ik ga toch niet
bijhouden hoeveel koffie mensen drinken?’ Ook inhoudelijk juicht hij het toe als mensen met eigen ideeën en
initiatieven komen. Overtuigen ze hem, dan mogen
mensen aan de slag ‘Ik laat me graag verrassen.’ Uiteindelijk verwacht hij wel dat het iets oplevert en De Vos kan

ongeduldig zijn. Hoewel hij zich niet overal mee bemoeit,
weet hij precies waar iedereen mee bezig is, en grijpt in als
het niet loopt.
De laatste tijd denkt de zestigjarige De Vos wel eens na
hoe lang hij nog in dit tempo verder wil werken. Hij blijft in
ieder geval nog vier jaar bij Microbiologie. Daarna wordt
het tijd om plaats te maken. Hij is al gestopt met het binnenhalen van beurzen. ‘Ik vind het niet ethisch om als
oude wetenschapper om geld te concurreren met jonge
mensen.’ Natuurlijk geniet hij van de erkenning die hij in
deze fase van zijn carrière krijgt, vooral van de Spinozapremie. ‘Het laat zien dat je iets bereikt hebt in je leven en dat
daar erkenning voor is.’ Maar hij beleeft ook plezier aan de
credits die door hem opgeleide onderzoekers krijgen. Een
talentvolle tenure tracker, een aio die een onderzoeksprijs
wint. ‘Soms ben ik verrast door wat mensen allemaal kunnen met “mijn” -of uiteindelijk hun eigen- onderwerp.’
Dat betekent niet dat Willem de Vos over een tijdje
alleen nog maar op zijn boot te zien is op de wateren bij
Helsinki. Hij ziet nog allerlei manieren om zich nuttig te
maken. Innovatie creëren bij bedrijven, zijn eigen spin-offbedrijfjes en het schrijven van evaluaties van binnen- en
buitenlandse instituten. Er blijft genoeg te doen. Het bekertje yoghurt is ondertussen leeg en de woordenwaterval
komt abrupt tot stilstand. ‘Het is vijf voor twee’, zegt De
Vos vriendelijk, maar resoluut. Haastig loopt hij naar
buiten om daar wederom een sprint in te zetten, op weg
naar zijn vergadering.

Het geheim
van de afdeling
Microbiologie
In 2010 probeerde
Resource de succesvolle
werkwijze van De Vos’
leerstoelgroep te ontrafelen.
Lees het resultaat op:
tinyurl.com/willemdevos
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GIFTIG AVONDCOLLEGE
Vijf slangen waren woensdagavond 18 maart te zien
tijdens het slangencollege van studente Sterrin
Smalbrugge. De studente Bos- en natuurbeheer had
het avondcollege georganiseerd om haar fascinatie
voor gifslangen over te brengen. De grootste zaal
van Forum was binnen een mum van tijd uitverkocht. Het college was een succes: veel mensen
bleven na het avondcollege hangen om nog meer
demonstraties met de dieren te zien en om na te
praten. Smalbrugge: ‘Ik weet dat ik daar in de collegezaal kan sterven door een slangenbeet. Maar ik
accepteer dat risico.’ LvdN / Foto: Sven Menschel
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60

jaar
studentensport

Thymos is jarig. De sportstichting viert dit jaar haar zestigste
verjaardag. In die jaren is er een hoop veranderd. Samen met
bestuurders, sporters en andere betrokkenen kijkt Resource terug.

O

p 4 maart 1955 richtten de vijf
studentenverenigingen in Wageningen de Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen
op, afgekort SLW. WSC (de
‘Ceresmannen’), WVSV (de
‘Ceresvrouwen’), KSV, SSR en Unitas legden
ieder honderd gulden in. Sporten deed je bij de
sportclubs van je eigen vereniging. Zo hoorde
roeivereniging Argo exclusief bij Ceres. Het
eerste bestuur van SLW bestond dan ook uit
leden van de vijf studentenverenigingen.
Een echte sportkoepel was de sportstichting
niet; ze waren er vooral om de bestaande sportclubs voor studenten te ondersteunen. Tegenwoordig zijn er 25 volwaardige studentensportverenigingen bij Thymos aangesloten; een
stijldansvereniging en een paaldansvereniging
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1913

Studentenverenigingen hebben hun eigen
sportclubs. Oudste nog bestaande club is
Argo, opgericht in 1913 door het Wagenings Studenten Corps waar alleen mannen lid waren (later Ceres).

hopen dit jaar toe te treden.
‘Thymos is door de jaren heen steeds professioneler geworden’, vertelt Henri ten Klooster, hoofd van Sportcentrum de Bongerd. ‘De
besturen van de laatste jaren werken heel efficiënt, alles wordt direct opgeslagen en goed

1950

tekst: Yvonne de Hilster en Linda van der Nat / foto: Sven Menschel, Henri ten Klooster, Guy Ackermans

gedocumenteerd. Voor hun evenementen liggen hele goede draaiboeken klaar. Vroeger
gebeurde dat allemaal veel meer houtje-touwtje; ieder bestuur deed het op z’n eigen manier,
een echt systeem was er niet.’
In de beginjaren van SLW waren de verschillende sportlocaties verspreid over de stad. Zo
werd er gesport in gymnastiekzaaltjes op Duivendaal, op de Nobelweg en in de Nude. In
1978 kreeg Thymos een plek in het nieuwe
sportcentrum, gebouwd op wat nu de campus
is. ‘De naam van het sportcentrum is ontleend
aan de boomgaard die voor de bouw moest wijken,’ aldus Ten Klooster.
Tot halverwege de jaren zestig bleef het percentage sportende studenten beperkt tot ongeveer een kwart van het totaal aantal studenten.
Daarna ontstaat er ineens een explosieve groei
tot 50 procent, dankzij betere –gemeentelijkeaccommodaties. Met de bouw van De Bongerd
groeit het aantal sportkaarthouders gestaag
door. Inmiddels zijn er ruim 4.000 sportkaarthouders op bijna 9.000 studenten. Daarmee
barst het sportcentrum behoorlijk uit z’n voegen. Plannen voor een tweede sporthal zijn dan
ook in een vergevorderd stadium.
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Een van de oprichters van SLW (nu Thymos). Studeerde tropische landbouw, later hoogleraar Plantenveredeling in Wageningen

‘Voor 1955 had iedere studentenvereniging zijn eigen sportclubs. Zo kon je bij
het corps (WSC, nu Ceres) roeien, voetballen, boksen en schermen. Van de ruim
duizend studenten sportte maar een klein
deel, en dan ook nog eens verdeeld over
de verenigingen; heel inefficiënt. Een
ouderejaars suggereerde toen de krachten te bundelen. De hogeschool nam die
gedachte over, wat in 1955 resulteerde in
de oprichting van de sportstichting. Ieder
van de vijf studentenverenigingen leverde

Eerste gymnastiekzaal: een omgebouwde practicumzaal voor landbouwtechniek op Duivendaal.

1955

Oprichting Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen SLW door de vijf
studentenverenigingen in Wageningen:
WVSV (‘Ceresvrouwen’) & WSC (‘Ceresmannen’), KSV, SSR, Unitas.

Twee jaar ben ik voorzitter geweest.
In die periode stelde de hogeschool
na lang praten op Duivendaal een
gebouwtje beschikbaar. De landbouwapparaten in een practicumzaal maakten plaats voor sport: boksen, schermen en in de winter was
er conditietraining. Ik kreeg van het
corps nog op m’n kop toen we in
een strenge winter Unitas toestonden hun conditietraining daar te
houden in plaats van buiten. We
hadden dat eerder ook al aan Argo
toegestaan.
De eerste sportinstructeur die wij
aantrokken was Ab Spetter, om te
beginnen voor enkele uren per
week. Uiteindelijk is hij nog heel
lang hoofd van de sportafdeling
van de hogeschool geweest.’

1958

Ab Spetter wordt eerste sportleider/trainer
en coördinator. Gaf in zijn eerste jaren les in
8 sporten. Voor schermen, judo en boksen
waren trainers.

1960

1957

een bestuurder. Het WSC vaardigde mij af
omdat ik een redelijk bekende atleet was
– ik had op NK’s al op het podium gestaan
– en ik werd voorzitter omdat het WSC de
grootste was.
Van het WSC moest ik in SLW de corpsbelangen verdedigen. Maar daar heb ik me
niets van aangetrokken. Ook de andere
bestuursleden wilden af van de verzuilde
sportsituatie. Wij vonden dat de hogeschool een accommodatie en een sportleider moest aanstellen, om de sportmogelijkheden voor de studenten te
verbeteren.
Voor veel accommodaties was je in die
tijd als student afhankelijk van burgerclubs. Een atletiekbaan had Wageningen
nog niet. Ik trainde in m’n eentje in het
bos of op de hockeyvelden. Soms ook in
verlichte plantsoenen.

1970

Jan Parlevliet

1965

Eerste algemene ssv’s opgericht: WaHo
(volleybal) en Sphinx (basketbal).

1972

Aanleg sportvelden en atletiekbaan De Bongerd.

Ger Naber

Oud-student cultuurtechniek en SLW-bestuurder in 1970-1971
Ger ging voetballen bij studentenvoetbalclub GVC toen hij in 1968 in Wageningen
kwam studeren. Het was de tijd dat de
studentenverenigingen bloeiden en de
stad maar een paar cafés en een nachtclub
in de Hoogstraat had. ‘Voor een uitwedstrijd hebben we regelmatig met het busje
door Wageningen gereden omdat we nog
maar negen man hadden. Dan lagen er nog
een paar in bed; werden ze aangekleed en
in de bus gezet.’
Langzaam veranderde de club in die jaren.
Om te beginnen, stelde het bureau sport-

zaken een trainer aan. ‘Alleen één met
veel te veel diploma’s voor ons in de
vierde klasse’, grijnst Ger. ‘Wij hadden
meer gehad aan een gewone voetbaltrainer die een biertje kon drinken, studenten
begreep en ons ietsje beter kon maken.’
De verenigingsteams verdwenen deels:
‘De hogere teams werden gemixt. En een
student die bij een niet-studentenvereniging wilde voetballen, kon een bijdrage
voor de hogere contributie krijgen.’ Veel
SSR-leden voetbalden bijvoorbeeld bij
SKV, want die speelden ’s zaterdags en

niet ’s zondags, zoals GVC.
Verder begon GVC met damesvoetbal en
mochten ook burgers lid worden: ‘We
wilden dat mensen uit de Tarthorst en
Roghorst ook gewoon bij ons kwamen
voetballen en dat je na je afstuderen kon
blijven. Goed voor de aanwas en continuïteit, en je leerde zo met iedereen
omgaan.’
Ook het thema ‘inspraak’ kwam in die tijd
tot bloei, waardoor de sportstichting met
de studentensportverenigingen ging vergaderen. Een van de punten die werd

besproken was de openstelling voor nietstudenten, wat bij meer verenigingen
speelde. De hogeschool wilde echter niet
dat burgers studentenfaciliteiten gebruikten. ‘In overleg werd toen besloten dat
studentensportverenigingen maximaal
tien procent niet-studenten als lid mochten hebben.’ Veel effect heeft dat niet
gehad: ‘Dan ging de penningmeester met
het ledenkaartenbakje naar de controle,
frommelde wat met de kaartjes zodat er
twee tegelijk omklapten en een burgerlid
gewoon werd overgeslagen.’
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Voorzitter SLW 1982-1983

1978

1980

Eindelijk gaat wens voor een eigen sportcentrum in vervulling: bouw sporthal de Bongerd.
SLW krijgt er eigen werkkamer.

1985

Eerste Sportnacht: In 1985 was er een
actienacht tegen de onderwijsplannen van
minister Deetman. Wegens het succes van
deze nacht wordt hij sinds 1987 georganiseerd onder de naam Sportnacht.

Pieternel Luning
In de donkere jaren tachtig werd er flink
bezuinigd op het hoger onderwijs. Het stof
van de bezuinigingen van 1983 was nog
niet neergedaald of onderwijsminister
Deetman kwam in 1986 met een nieuwe
korting die het onderwijs en secundaire
faciliteiten zoals sportvoorzieningen hard
zou raken. Dat deed bij studenten de
emmer overlopen. ‘Ik zat toen in het SLWbestuur. De studenten van vakbond WSO
wilde naar het Binnenhof. Wij vonden dat
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ook zonder verenigingslid te zijn, kon
sporten. BOMmen, Bewegen op Muziek,
stamt ook uit die tijd. De sportkaart was
gratis waardoor er soms studenten naar De
Bongerd kwamen, alleen om te douchen.
Daar raakten de conciërges nog wel eens
overstuur van, want dat kon toch niet
zomaar!
Er waren in die tijd een stuk of vijftien
verenigingen aangesloten bij de sportstichting. Ik heb overal een keer meegedaan, zoals gebruikelijk was voor SLWbestuurders. Zo ben ik een keer wezen
paardrijden met de studentenpaardrijvereniging, een dag voor een 800 meter wedstrijd. Ik heb toen geen persoonlijk record
gelopen, dat kan ik je wel vertellen. Ik had
zó’n spierpijn.
Een heet hangijzer in die tijd was het

hield ik de concurrentie een beetje in de
gaten. De studie stond dat jaar op een laag
pitje, maar sportief gezien was 1983 een
topjaartje. Tijdens mijn bestuursjaar werd
ik zelfs nog oostelijk kampioen, dat kan
niet als je je sport verwaarloost.
De Bongerd zag er toen nog heel anders
uit. Er was geen klimwand, geen fitnesszaal, geen beachvolleybalveld. Het krachthonk zat in het rommelhok, waar alle
materialen waren opgeslagen. Ook
waren er minder tennisbanen en
het zwembad was er ook nog niet.
Als je als student wilde sporten,
moest je meestal aangesloten zijn
bij een van de sportverenigingen.
Als bestuur hebben we ons hard
gemaakt om recreatief sporten nog
meer mogelijk te maken, zodat je

openstellen van de studentensportverenigingen voor burgers. Wij zagen dat verenigingen hun actieve leden verloren zodra
deze afgestudeerd waren. Na je studie was
het in die tijd niet gemakkelijk om een
baan te vinden en veel oud-studenten
bleven nog een tijd in Wageningen hangen.
Wij vonden dat zij nog lid mochten blijven
van hun vereniging, ook om het niveau op
peil te houden. In eerste instantie was het
toelaten van burgers een brug te ver voor
de universiteit, maar uiteindelijk mocht 10
procent van het ledenbestand uit burgers
bestaan. Ook wilde de personeelssportvereniging O&O gebruikmaken van onze faciliteiten, maar dat vonden wij een brug te
ver. Er was toen, net als nu, gebrek aan
ruimte om iedereen onder te brengen.

1993

Eerste GNSK in Wageningen. Interuniversitaire wedstrijden bestaan sinds de jaren vijftig, Wageningen
werd pas in 1986 universiteit, maar deed eind jaren
zestig, begin jaren zeventig ook al mee. In 1999
werd het GNSK wederom in Wageningen gehouden.

1995

Voor het eerst in de geschiedenis van de universiteit worden topsportbeurzen toegekend. De gelukkigen zijn de
roeiers Titus Weyschedé en Christiaan Bolck, leden van de
nationale kernploeg. Zij strijden in 1996 mee in de selectie
voor het WK en voor de Olympische spelen in Atlanta.

1999

2000

‘Ik deed een bestuursjaar bij Sportstichting Landbouwuniversiteit Wageningen, de
voorloper van Thymos, toen ik nog een
snelle jongen was. Letterlijk, want ik deed
aan atletiek en was het jaar daarvoor voorzitter van Tartlétos geweest, de studentenatletiekvereniging. Ik rende geen onverdienstelijke 800 en 1000 meter, daar had
ik ook clubrecords op. Ons kantoor keek
uit op de atletiekbaan, net zoals nu, zo

1990

Ben Geerlings

SLW wordt SWU Thymos
als de universiteit zijn
naam in Wageningen UR
verandert. Naam ontleend aan Plato. Volgens
hem betekende Thymos
‘verrijking van de energie van de geest door
middel van lichamelijke
beweging’.

Universitair hoofddocent bij de Food Quality and Design Group, was in 1985 medeorganisator van de eerste Sportnacht
we ook iets moesten, maar naar het Binnenhof, dat paste niet bij ons.’ Zo ontstond
het idee van een sportmarathon van 12
uur, die tegelijk liet zien dat sporten
belangrijk is voor studenten. Omdat overdag niet ludiek genoeg was, werd het ’s
nachts, op de donderdagse stapavond.
‘Het kostte wel tijd om hoofd sportcentrum
Theo Joosten over te halen toestemming te
geven voor deze sportactie, maar uiteindelijk deed Joosten deed zelfs mee: hij gaf de

BOM-les die de avond opende. De hele zaal
liet hij Bewegen Op Muziek. Daarna werd
de zaal opgedeeld, zodat je verschillende
sporten kon doen, waaronder basketbal,
volleybal en zaalhockey. Spandoeken met
protestleuzen sierden de sporthal, en je
kon ballen gooien in de grote mond van
een kartonnen hoofd van Deetman. ‘Ook
waren er sportdocenten die hun steun
betuigden en meededen.’
Een deel van de studenten bleef de hele

nacht, anderen kwamen en gingen, maar
de opkomst was in de beleving van Pieternel geweldig. ‘Er hing een feestende en
baldadige stemming.’ Een medebestuurslid stuurde ’s nachts nog mensen met bier
de sporthal uit. Koffie en broodjes sleepten
de SLW’ers de avond en nacht door.
Dat de sportnacht als activiteit nog bestaat
vindt Pieternel leuk. Al is het nu geen
actiemiddel meer zoals destijds.
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Kim van Gessel

Was als student Moleculaire wetenschappen Kim de Lange
in 2003 medeoprichter van studentenzwemvereniging Aquifer
zwemuur dinsdag avond laat. Maarten en ik gaven de
trainingen.
Al gauw wilden de recreatieve zwemmers ook meetrainen. Omdat we niet wedstrijdgericht waren, maar
vooral wilden groeien – richting de twintig leden vonden we al mooi – kwam er naast de snelle baan een
lerende baan. Ik heb nog mensen de borstcrawl aangeleerd. Na afloop gingen we vaak door naar de Woeste
Hoeve of de Bunker.
Na ongeveer een jaar vond het sportcentrum een zwemtrainster, Ingi Alofs, die het nog steeds doet, en zwaaiden wij af.
Maarten en ik zijn nog steeds samen. Tijdens de oprichting leerden we elkaar steeds beter kennen; de oprichtingsakte is net iets jonger dan onze relatie. Nu zijn we
naast papa en mama van Aquifer ook de ouders van
twee kinderen. En het is geweldig te zien dat Aquifer
groter is geworden dan we toen durfden dromen.’

2010

‘Als wedstrijdzwemmer zat ik bij burgervereniging De
Rijn steeds opgescheept met pubers. De meeste jongeren stoppen toch op hun achttiende; welke student wil
drie keer per week ’s ochtends van 5.45 tot 7.00 uur
trainen?
Via via leerde ik toen Maarten van Gessel en enkele
andere studerende wedstrijdzwemmers kennen. Niet
veel later gingen we gezamenlijk soms met de trein
naar studentenwedstrijden in het hele land. Na de NSK
in 2002, waar we de medaillespiegel wonnen, ontstond
het idee zelf een vereniging op te richten.
Thymos was heel blij toen wij aanklopten, omdat ze
vonden dat Wageningen nog een zwemvereniging miste.
De sportstichting hielp ons met het papierwerk en het
hele bestuur dook in het bad tijdens onze eerste training. De geboorte van Aquifer was een feit. Voor die
training was overigens weinig meer nodig dan een lijn
in het bad leggen tijdens het reguliere studenten-

2002

Sportcentrum krijgt fitnesszaal.

2012

Uitbreiding fitnesszaal open.

Toekomst
2006

2012

Sintelbaan
vervangen door
blauwe kunststof
atletiekbaan.

Sanne Boeken

Bouw tweede sporthal.
Verwacht in 2015/2016
Oprichting studentenstijldansvereniging en studentenpaaldansvereniging.
Verwacht in 2015
GNSK. Verwacht in 2018.

Aanleg
Thymospad
(tussen sporthal
en campus).

Bestuur Thymos 2011/2012

Wij waren een bestuur met alleen maar
dames, voor het eerst. Thymos stond niet
echt goed op de kaart, vorige besturen
organiseerden hun activiteiten op de
manier waarop dat altijd werd gedaan.
Wij wilden Thymos weer ‘hot’ maken, laten
zien dat het geen suffe stichting was. We
hebben daarvoor onze vrouwelijke char-

mes in de strijd gegooid. Ik kan me herinneren dat we voor een ‘experience’ een
keer op skeelers bij de Leeuwenborch
hebben staan flyeren, in een kort broekje
en met opgeknoopt shirtje.
Ik denk echt dat we een stempel hebben
weten te drukken op ons jaar. Veel van de
nieuwe activiteiten die wij hebben

bedacht, hebben vaste voet aan de grond
gekregen. Zo waren wij de eersten met een
Strong Men competition. We wilden de
fitnessjongens graag wat meer bij Thymos
betrekken; zij zaten maar op hun eilandje
een beetje in de spiegel te kijken. Die
Strong Men Competition heeft uiteindelijk
geleid tot de oprichting van de Wageningen Beasts. Ook dankzij onze middag
Lacrosse is er een sportvereniging opgericht. Wij waren daarnaast het eerste Thymosbestuur dat het ruimtegebrek op De
Bongerd heeft aangekaart bij de raad van
bestuur. We merkten dat het inplannen van
de losse lessen nauwelijks meer was te
combineren met de trainingsmomenten
van de sportverenigingen. Er was gewoon
te weinig ruimte om iedereen genoeg uren

te laten sporten.
Maar wat me vooral is bijgebleven, is de
lol die we als bestuur hadden. Het is
natuurlijk een gok, zes totaal verschillende
meiden in een bestuur. Ik woonde in een
meidenstudentenhuis en daar was het
constant heisa, maar wij zijn in dat jaar
echt vriendinnen geworden. Soms waren
we urenlang aan het theedrinken en tosti’s
eten. Ik ben in dat jaar ook best wat kilo’s
aangekomen, ondanks dat ik veel sportte.
Toch waren we ook best een pittig bestuur.
Met de lacrossers hebben we bijvoorbeeld
nog wat kleine aanvaringen gehad. Vooral
onze voorzitter kon dan behoorlijk direct
uit te hoek komen. Dan merkten ze dat we
niet alleen maar lieve, gezellige meisjes
waren.
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REFERENDUM
VOOR EEN RECTOR?
Rector Kropff neemt in juni na tien jaar afscheid van Wageningen UR.
Toevallig klinkt tegelijkertijd de roep om meer democratie op universiteiten.
De kans is te mooi om te laten liggen: studenten en medewerkers moeten de
nieuwe rector kiezen. In België doen ze dat ook.
tekst: Albert Sikkema en Rob Ramaker / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Job Cohen

Voorzitter van de raad van toezicht
‘Ik ben tevreden met de huidige procedure. De rector is in de raad van bestuur de vertegenwoordiger van de
hoogleraren en daarmee de vooruitgeschoven post van waar het in de
kern binnen de universiteit om gaat:
onderwijs verweven met onderzoek. De rector kent dat uit
eigen ervaring en dat is belangrijk voor het universitair bestuur. ‘Bij ons doet een commissie de voordracht voor de
rector aan de raad van toezicht, na consultatie van de raad
van bestuur en de vertrouwenscommissie uit de WURcouncil. Niet alleen hoogleraren zijn vertegenwoordigd,
ook een student en een algemeen directeur. Dat alles op basis van een procedure waarin iedere hoogleraar zich als geïnteresseerde kan aanmelden. Ik vind dat een zorgvuldige
procedure.’

Gerlinde de Deyn

Universitair hoofddocent bij
Bodemkwaliteit
‘Ik vind de rectorverkiezing een interessant idee. Een verkiezing vergroot
de betrokkenheid van personeel en
studenten bij het bestuur, want kandidaten moeten dan presentaties
houden over hun doelen. Als medewerker en student moet
je dan serieus nadenken: welke taken heeft een rector en
wat moet hij of zij kunnen? Daarover zal dan tijdens pauzes
en in de wandelgangen worden gediscussieerd. Je kunt wellicht starten met een tussenvorm, waarbij een commissie
een shortlist maakt. Ik vind dat zo’n verkiezing past bij One
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Wageningen, omdat je hoogleraren met bestuurlijke drive
bij elkaar brengt. Ik zou zeggen: probeer het eens.’

Sander Schalkx

Studentenraadslid voor VeSte
‘Mijn eerst gevoel zegt dat zo’n verkiezing een goed plan is. Het zorgt dat de
rector het draagvlak krijgt dat hij nodig heeft. In de praktijk zullen mensen echter stemmen op de persoon
die ze al kennen. Je krijgt dus een populaire rector maar een populaire kandidaat is niet per se
een goede rector. De academische gemeenschap, studenten en medewerkers, zien bijvoorbeeld wel of iemand toegankelijk is en opkomt voor studentenbelangen. Maar ze
hebben onvoldoende inzicht in de specialistische kanten
van de functie, zoals het lobbyen bij de politiek. Uiteindelijk denk ik dat een gespecialiseerde commissie de keuze
moet maken.’

Masha van der Sande

Voorzitter van de Wageningen PhDcouncil
‘Het is goed meer mensen dan alleen
de commissie te betrekken bij de benoeming. Ik vraag me daarbij af of het
zinvol is als de hele universiteit, inclusief PhD’s en studenten, stemt. Misschien moet je dit beperken tot alle Wageningse hoogleraren. Ik vind dat kiezers een goed beeld moeten hebben van
de kandidaten en de verantwoordelijkheden van een rector.
Een verkiezing zie ik vooral als extra informatie. Het huidige systeem zit al goed in elkaar en bevat het advies van een
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afspiegeling van PhD’s, studenten en hoogleraren. Maar
het is goed dit nog wat breder te trekken.’

Jan-Willem Kortlever

Studentenraadslid voor CSF
‘Je kunt je afvragen of een gekozen
rector wel de beste rector is. Een verkiezing levert misschien de populairste kandidaat op, maar waarschijnlijk
niet de persoon met het beste profiel.
Bij het maken van de keus hebben we
daarom vertrouwen in de raad van toezicht en de medezeggenschap. De medezeggenschap vertegenwoordigt studenten en staf en is de plek waar je primair inspraak hebt. Wanneer zij een goede profielschets opstellen en hierbij iemand wordt gevonden, vertegenwoordigt deze persoon de
universiteit beter dan wanneer een meerderheid stemt op
iemand die in hun profiel past.’

Noelle Aarts

Persoonlijk hoogleraar Strategische
communicatie en Teacher of the Year
2015
‘Bij verkiezingen zorgen omgevingsfactoren dat de ene dag een andere
wordt gekozen dan op een andere
dag. De waan van de dag kan zorgen

voor wispelturigheid. Voor een rectorverkiezing lijkt me
dat niet handig, je wilt de beste kandidaat. Daarom vind
ik dat een diverse commissie zorgvuldig, dus in een aantal stappen, de beste kandidaat moet kiezen. Diversiteit
staat hierbij hoog in het vaandel; veel onderzoek laat
zien dat diverse groepen betere beslissingen nemen
dan homogene groepen. Betrek dus zo veel mogelijk
verschillende mensen en niet slechts overwegend mannelijke hoogleraren.’

Charles El-Zeind

Studentenraadslid voor
Sustainability and
Internationalization
‘We zijn op zich tevreden over hoe
het nu gaat, maar het idee om studenten een platform te geven waar
ze zich uit kunnen spreken, bevalt
me wel. Deze mogelijkheid is echter niet effectief zonder welingelichte studenten en medewerkers. Voordat
je een rector zou kunnen kiezen, zou ik graag zien dat allerlei dingen worden uitgebouwd in de universiteit, zoals
een breed systeem van participatie. Wanneer studenten
meer betrokken raken bij de politiek en besluitvorming
van de universiteit, is het een goed idee. Zonder dit fundament voelt een verkiezing van een rector als een losse
flodder.’

Ook een idee wie
de nieuwe rector
moet worden?
Op resource-online
lees je hoe de rector
nu wordt benoemd en
speurt Resource naar
de beste vrouw of
man voor de baan.
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ZIGZAGGEN LANGS
DE BUSBAAN
Machines en bouwvakkers zijn druk in de weer om de busbaan over de campus zo snel
mogelijk af te maken. Twaalfhonderd meter weg die naar verwachting ergens in mei
klaar zal zijn. Door de werkzaamheden moeten regelmatig wegen en fietspaden tijdelijk
worden afgezet. Elke ochtend is het voor iedere campusganger opnieuw een verrassing
hoe de campus het beste bereikt kan worden. Vier studenten aan het woord.

KIRSTEN VAN DEN BERG
‘Het is wel vervelend. Ik ging laatst ‘s ochtends naar het Forum om te leren en kon toen gewoon doorrijden. Toen ik ’s avonds weer terug naar huis wilde, was de weg wel afgezet. Ik
moest dus een andere route nemen. Doordat de afzettingen zelfs op dezelfde dag verplaatst
worden, heb je dus geen idee waar je aan toe bent. Daarnaast staat het ook slecht aangegeven. Ik wilde naar het Zodiac en toen ik bij de afslag kwam, zag ik daar pas dat het was afgezet. Mocht ik weer helemaal terug en dan nog omrijden, dat duurde een stuk langer.’
THIRZA DE KRUYFF
‘Ik woon zelf in Dijkgraaf en die weg was laatst afgesloten. De kortste weg naar de campus,
het fietspad, is helemaal opgebroken en ligt vol losse stenen. Ik ben er overheen gefietst,
maar voor mijn fiets was het geen goed plan. Gelukkig heb ik al snel een nieuw achterweggetje gevonden, door het hek. Verder beginnen de machines al heel vroeg met herrie maken. Ik
heb er zelf niet zo veel last van omdat ik er niet wakker van word, maar mijn huisgenoten klagen daar wel over. Ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat.’
LINDA VAN BEMMELEN VAN DER PLAAT
‘Inmiddels valt het mee hoe erg het is, ik moet meestal naar het Orion en dat kan gewoon.
Een tijdje terug, toen de Bornsesteeg dicht was en de omleiding niet goed stond aangegeven,
kwam ik wel een keer te laat in de les. Gelukkig had de docent hier begrip voor. Ik vind dat de
omleidingen wel beter aangegeven moeten worden. Niet per mail of zo, borden zijn prima. Je
hebt er namelijk niks aan om te weten dat het dicht zit, de belangrijkste informatie is een alternatieve route.’
MENNO KROONEN
‘Het is heel vervelend dat je niet zomaar over de campus kan fietsen en steeds geïmproviseerde weggetjes moet nemen, zeker tijdens de fietsspits. Aan de andere kant is het tijdelijk en
dat maakt het al minder erg. Het grote probleem dat ik ermee heb, is de vraag hoe erg we die
bus als studenten nodig hebben. Persoonlijk vind ik niet dat er een bus over de campus hoeft
te rijden en veel andere studenten vinden dat ook. Het feit dat ik het niet eens ben met de
busbaan maakt het wel vervelend om steeds naast het fietspad te moeten fietsen.’ AJ
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GERARD TIJDHOF,
HOOFDUITVOERDER SALLANDSE WEGENBOUW
Bij ons werk komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Onze
mensen zijn op het werk gefocust en kunnen dan niet altijd op
fietsers of wandelaars letten. Daarom zetten we een weg helemaal af, zodat er niet nog fietsers doorheen piepen en gevaarlijk
dicht in de buurt van de machines kunnen komen. We hebben
liever dat mensen tijdelijk een paar honderd meter moeten omfietsen dan dat er risicovolle situaties ontstaan waarin ongelukken kunnen gebeuren. We proberen de overlast wel te beperken
door afsluitingen slim te plannen. De Bornsesteeg was bijvoorbeeld gepland in een roostervrije week en de aansluiting van de
busbaan op de Mansholtlaan hebben we in het weekend gemaakt. Daarvoor moest de Mansholtlaan gedeeltelijk worden afgesloten. Dat kun je doordeweeks niet doen. Nu zijn we bezig
met het kruispunt bij de Mondriaanlaan. Op 15 of 16 april leggen
we de deklaag op het asfalt. Dat moet in één keer, zodat er geen
naden ontstaan. Daarna doen we de belijning, zetten we de bushokjes neer en installeren we de slagbomen en dergelijke. In het
eerste weekend van mei moet alles af zijn.
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PEILING OP DE ROLTRAP
De situatie is nu dat examens
waarvoor een voldoende is gehaald, niet overgedaan mogen
worden. Er zijn studenten die dat
wel graag zouden willen, omdat ze
graag een zo hoog mogelijk cijfer
willen. De studentenraad peilde of
dit een breed gedragen wens is.
Onder aan de roltrap kregen
studenten een briefje met daarop
de vraag: ‘Als je de mogelijkheid
had, zou je een examen dat je al gehaald hebt dan overdoen?’ Boven
aan de trap deponeerden 201 studenten hun briefje in de ‘ja’-bus en
166 studenten stemden ‘nee’.
De studentenraad gaat onderzoeken wat ze met de uitslag gaat
doen. Raadslid Karel Brasser
spreekt daarom ook niet over een
‘referendum op de roltrap’ – wat
wel zo lekker allitereert –, maar
over een survey.
Resource peilde ook wat reacties onder de stemmers. ‘Ik vind
dat de mogelijkheid om een cijfer
op te halen bij een voldoende er
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Behalve in de stemhokjes kon er
woensdag 18 maart ook gestemd
worden op de roltrap in Forum.
Niet op een partij, maar over het
wel of niet kunnen herkansen
van examens die al gehaald zijn.

wel moet zijn. Soms heb je namelijk voor een stage of een bepaalde
master een hoog gemiddelde nodig’, zei Astrid Berndsen, eerstejaars Internationaal land- en waterbeheer.
Op de website leidde het onderwerp tot flinke discussies. Zo zegt
docent Bas van Vliet dat hij ‘zeker

niet’ zit te wachten op het nakijken van nog meer hertentamens.
‘Je bereidt je goed voor of niet. Zo
niet, dan moet je gewoon tevreden
zijn met een 6.’
Anderen vinden dat ambitieuze
studenten aangemoedigd moeten
worden om toch voor die 8 te gaan.
‘Op dit moment is het zo dat som-

mige studenten zich uitschrijven
of expres een ontzettend laag cijfer
halen. Om dan vervolgens voor de
herkansing te gaan. Juist omdat
prominente figuren in het onderwijs roepen dat we van de zesjescultuur af moeten, moet dit soort
kromme regelingen recht getrokken worden.’ KG/CN

Maand gratis wonen in nieuw complex
De toekomstige bewoners van
het nieuwe studentencomplex
Bellostraat kunnen er al een
maand eerder terecht. Bovendien
hoeven ze voor deze extra maand
geen huur te betalen.
Het is geen grap: op 1 april kunnen
de bewoners van de 80 onzelfstandige en 69 zelfstandige kamers
hun sleutel ophalen op het kantoor van verhuurder Idealis.
De geplande opleverdatum was
1 mei. Corina van Dijk van Idealis
legt uit dat bij het kiezen van deze
datum rekening was gehouden

met eventuele uitloop van de werkzaamheden. De marge was ingebouwd om te voorkomen dat studenten nog niet in hun nieuwe
woonruimte terecht zouden kunnen terwijl ze hun oude woning al
opgezegd hadden. Nu alles gewoon
volgens plan verloopt, is deze marge niet nodig. Van Dijk legt uit dat
de extra maand gratis is omdat studenten anders tegen dubbele huur
zouden kunnen aanlopen. ‘Dat zou
wrang zijn’, aldus Van Dijk.
De toekomstige huurders zijn
blij met de extra ‘gratis’ maand.
Student Levensmiddelentechnolo-

gie Sarah Veldman: ‘Ik vind het wel
aardig van hen. Nu hebben we wat
geld over voor de nieuwe meubels.
Het is ook handig dat we nu niet
rond Bevrijdingsdag hoeven te verhuizen, maar dat we dat in het
paasweekend kunnen doen.’
Aan de laatste details op het
binnenterrein van het complex zal
nog worden gewerkt na 1 april. Van
Dijk: ‘De woningen zelf zijn dan al
helemaal af, maar er moet nog een
afdak boven de fietsenstallingen
gemaakt worden.’ De 149 bewoners kunnen straks al wel gewoon
hun fiets kwijt. IK
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KROM
Mannen vallen het meest op vrouwen
met een kromming in de onderrug
van 45,5 graad. Blijkt uit onderzoek
van de Universiteit van Texas. En dat
is niet omdat dan de billen het best
uitkomen. Die kromming maakt de
zwangerschap en het baren het makkelijkst. Gevoel voor schoonheid
heeft derhalve een evolutionaire
grondslag. Dus vrouwen, snel even
voor de spiegel!

AFSLANKBEESTJES
Onderzoekers van de Vanderbilt-universiteit in de VS hebben bacteriën
ontwikkeld die je laten afslanken. De
bacteriën maken een stof aan die
zorgt voor een sterk verzadigingsgevoel. Het lichaam maakt de stof van
nature ook aan na het eten, maar
veel minder. Behandelde muizen vielen 15 procent af. Lang leve de beestjes.

LUCHTJE
Als wij naar dikke mensen kijken,
beoordelen we geuren negatiever.
Dat bewijst onderzoek aan de Universiteit van Californië (UCLA) waarbij
proefpersonen geuren moesten
beoordelen terwijl ze naar plaatjes
keken van obese en slanke mensen.
Er zit dus min of meer een luchtje aan
dikkerds. De oplossing ligt voor de
hand: een goede deodorant. Of
afslankbeestjes natuurlijk...(zie hierboven).

LEVENSLOOP
Hoe is het leven op aarde ontstaan?
Wetenschappers van Cambridge hebben een nieuwe theorie ontwikkeld
die is gestoeld op slechts drie elementen. Uv-licht, HCN en H2S zijn
genoeg om de bouwstenen van het
leven te doen ontstaan. Wij zijn dus
het product van een streepje licht,
een scheutje giftig blauwzuurgas en
een wolkje rottende-eierenlucht. Ook
mooi.
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212 huishoudens doen Food Battle
Aan de Food Battle in Wageningen doen 212 huishoudens mee.
Tegelijk zijn er nog zeven Food
Battles in Nederland. Deelnemers
houden dagelijks bij hoeveel
eten ze weggegooien.
‘Mijn studentenhuis gaat nog bewuster met voedsel om nu we meedoen aan de Food Battle’, vertelt
Anne Walther, student Moleculaire
levenswetenschappen. ‘Afgelopen
week hebben we bijna een kilo aan
groente en fruit weggegooid. Ik
denk dat dit iets minder is dan normaal, want we hebben altijd heel
veel groente en fruit in huis en vaak
moeten we wel iets weggooien.’
Anne en haar drie huisgenoten
gooiden al niet veel eten weg. Toch
merken ze dat er nu nog minder in
de kliko verdwijnt. ‘We kijken goed
wat er als eerste op moet, kopen

nog slimmer in en verzinnen creatieve recepten met de kliekjes van
de dag ervoor’, vertelt ze.
Voor volgende week verwacht ze
nog minder afval. ‘Want aan het
begin van de Food Battle hebben
we de koelkast uitgeruimd.’ De
halve ui, het stuk citroen en de
beurse mango werden eerst gewogen voordat ze bij het vuilnis gingen, zoals de Food Battle reglementen voorschrijven. Al het eetbare dat bij het afval verdwijnt,
wordt in een dagboek genoteerd.
‘Daardoor wordt je je heel bewust
van je gedrag’, zegt Anne. Dit helpt
al de verspilling te reduceren.
Daarnaast krijgen deelnemers aan
de battle tips voor verdere vermindering. Uit eerdere Food Battles
blijkt dat deelnemers daardoor tot
wel dertig procent minder weggooien.

Hoeveel studentenhuizen er
meedoen aan de Food Battle in
Wageningen is niet bekend. Er is
alleen bekend dat zich 212 huishoudens hebben ingeschreven.
Hoe groot die huishoudens zijn en
welk aandeel medewerker of student aan Wageningen UR is, is niet
bekend. De battle loopt tot 5 april.
Half mei verwachten de organisatoren de eerste resultaten te kunnen melden. KG

Films van de
Food Battle en
de Campusrun
vind je op
Resource-online.nl

Drie, twee, een en start
Daar stonden ze dan. Met zijn allen wachtend op dat verlossende
startschot. Het weer was omgeslagen en de eerste lentedag had weer
plaatsgemaakt voor een koude
winteravond. Desondanks was het
een zeer geslaagde campusrun.
Zo’n 200 studenten liepen een
rondje van 2,5 of 5 kilometer over

de campus. Snelste man was Jan
Droesen (16 minuten en 24 seconden) en snelste dame was Laura
Schumacher (20 minuten en 14 seconden). De campusrun wordt
door atletiekvereniging Tartlétos
ook gebruikt om onontdekt hardlooptalent te spotten voor de Batavierenrace in april. Dit jaar liepen

zeven mannen onder de 17 minuten op de 5 kilometer. Twee van
hen waren nog niet bekend bij de
Tartleten en zijn ingelijfd voor ‘de
Bata’. Tijdens de campusrun is ook
gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding. Er werd 70 euro opgehaald. LvdN
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Tekst
Simone
Rijlaarsdam

AFLEVERING 47 - MORTIERSTRAAT 14B<<
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Wat voorafging: Bianca hoeft over
mannelijke belangstelling niet te klagen.
Toch is het lang geleden dat ze echt
verliefd is geweest.

Trein
H

et was een brakke vrijdag zoals
zo vaak. Ondanks haar koppijn en
moeheid had Bianca een blij gevoel. Ze
zat in de trein richting thuisthuis. Het
was een tijd geleden dat ze daar was
geweest, maar nu moest ze wel. Het was
immers de verjaardag van haar moeder.
‘Wat een treurig weer’,dacht Bianca.
Straks moest ze nog het laatste stukje
naar huis fietsen. Dat hoort erbij wanneer je in een buitengebied woont.
Terwijl ze terugdacht aan gisteravond
verscheen een glimlach op Bianca’s
gezicht. Het was eindelijk weer eens een echt leuk open feest.
Het had haar verbaasd hoeveel mensen ze tegen was gekomen.
Eén jongen zat nog in haar hoofd, ze had hem bij het feest kort
gesproken toen ze muntjes ging kopen. Hij had fonkelende
ogen en bruin glanzend haar. Naar zulke ogen kon ze uren blijven kijken.
Bianca’s trein kwam aan op Utrecht Centraal, twintig minuten
voordat ze de aansluiting moest halen. Allemaal verschillende
mensen liepen er rond, de één rennend en de ander met een
blindenstok. Ze zag een horde mensen bij elkaar staan en hoorde pianomuziek. Sinds kort stond er een piano middenin de
stationshal, waar regelmatig op gespeeld werd. Alleen de muzikaliteit van de reizigers viel vaak tegen. Nu klonk het goed, een
jongen met krullen speelde en een getint meisje zong. Bianca
wurmde zich tussen de menigte om beter te kijken. Ze hoorde:
‘Cause all of me, loves all of you’. Ze dacht weer aan de jongen

van gisteren. Ze had zijn naam niet verstaan, hopelijk vond hij
haar op Facebook.
Plotseling schrok Bianca wakker uit haar dagdroom.
Er werd geklapt voor het muzikale duo. Het getinte meisje verdween in de menigte reizigers. Bianca keek op de klok. ‘Tien
voor half-zes?’ dacht ze geschrokken. Zo snel als ze kon, pakte
ze haar tassen op en sprintte weg. Ze had nog maar 1 minuut
om de trein te halen. Op de roltrap duwde
ze een paar jongens opzij en sprong de trein in voordat de deuren achter haar sloten. Buiten adem maar opgelucht bleef ze
even staan en zag door het raam dat de trein het perron verliet.
Er werd op haar schouder getikt. Een jongensstem zei: ‘Jij bent
toch Bianca, jij stond gisteren toch bij de munten?’ Bianca voelde zich warm worden, en een tikkeltje gespannen draaide ze
zich om.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Laan der Verenigde Naties 150
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Wat zou jij
doen als
je de baas
was van de
universiteit?
Studenten laten zich horen in Soundbites.
Ga snel naar Resource-online.nl
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

>> HET ECHTE WERK
‘GOED IS GOED GENOEG’
Wie? Maartje Meijers, Msc Health and Society
Wat? Vier maanden masterstage bij het International Health Promoting Hospitals
Network aan de Universitat de Girona
Waar? Girona, Spanje

THE SPOT - CONTRACTUS: JAZZ VIBES
Donderdag 26 maart van 17:30 tot 20:00
Jazz bands van WSV Ceres, SSR-W en KSV
Franciscus zullen optreden tijdens dit evenement, georganiseerd door Contractus. De
jazz-avond is onderdeel van de One World
Week van Wageningen UR. Luister naar de
fijne muziek onder het genot van een cocktail, of dans en zing lekker mee. Tijdens de
optredens kan er ook gegeten worden. Maaltijden worden geserveerd tussen 17:00 en
19:00 uur. Na de optredens hoef je niet direct
naar huis, want The Spot blijft voortaan tot
22:00 uur open.
THE SPOT - ISOW: LATIN NIGHT
Zaterdag 28 maart van 21:00 tot 03:00
Nog een evenement dat binnen de One
World Week valt. Tijdens deze week worden
allerlei workshops, lezingen en feesten georganiseerd. Vorig jaar was de Latin Night een
enorm succes met meer dan 400 bezoekers.
Kaartjes kosten € 2 voor ISOW-leden en € 4
voor niet-leden. Koop alvast je kaartje tijdens
de lunch op vrijdag 27 maart in Forum, eerste verdieping.
WOESTE HOEVE – ‘90S PARTY
Woensdag 1 april van 22:00 tot 04:00
De eerste woensdag van de maand is vaste
prik voor een knalfeest in de Woeste Hoeve.
Het feest op 1 april (nee, dit is geen grap, er
is echt een feest) staat in het teken van de
90’s. Dat is dus lekker terug naar je kindertijd en los gaan op foute muziek.
ARGO - PRE-VARSITY OPEN FEEST
Donderdag 2 april van 22:00 tot 04:00
De varsity is de belangrijkste wedstrijd in de
wereld van het roeien. Om vast in de stemming te komen organiseert Argo een open
feest. Sinds het gebouw van Argo is opgeknapt is de ruimte zeer geschikt voor feestjes
met veel bezoekers. Een feest met uitzicht op
de Rijn, daar wil je toch bij zijn?

Deze rubriek wordt verzorgd
door Wageningen UP.
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‘Ik liep stage bij het International Health
Promoting Hospitals Network, dat gezondheidsbevordering stimuleert en bevordert bij
ziekenhuizen. Ik was blij dat ik, voordat mijn
stage begon, al twee weken Spaanse les had
gehad. Iedereen spreekt in het Spaans, of
lastiger nog: Catalaans. Niemand spreekt
Engels, zelfs artsen doen dat maar mondjesmaat.
Mijn stage bestond uit het evalueren van de
gezondheidsbevorderings-activiteiten van
een ziekenhuis door middel van het afnemen van enquêtes bij patiënten. Ik begon
meteen al op de spoedeisende hulp. Toen
stond ik daar, tussen de binnenrijdende bedden met mijn vragenlijsten en beperkt
Spaans. Gelukkig moet een patiënt gemiddeld tien uur wachten voordat hij geholpen
wordt op de SEH, dus hadden ze alle tijd een
vragenlijst in te vullen.
Ik moest patiënten helpen als ze dat niet
zelfstandig konden. Soms kreeg ik enorme
verhalen in het Spaans die ik dan moest
interpreteren, wat in het begin echt lastig
was.
Sommige dingen waren echt op z’n Spaans
geregeld. Zo had ik samen met een Wagenings studiegenootje wel een werkplek,
maar dat was meer een soort tuinhuis. Een
houten hokje met twee computers op de parkeerplaats. In het begin was dat wel hilarisch, maar eigenlijk was het niet zo grappig. Net zoals toen we de data moesten
analyseren met SPSS, waar de

Spanjaarden geen kaas van hadden gegeten.
Uiteindelijk hebben we onszelf geholpen
met youtube tutorials. Het Spaanse werkklimaat is een stukje relaxter dan in Nederland
en dat vereist af en toe flink wat flexibiliteit.
Ik was heel blij dat ik een Nederlands maatje
had waar ik steun bij kon zoeken.
Ik heb veel geleerd van Spanje. Er is een quote ‘reizen is het enige dat je koopt wat je rijker maakt.’ Dat is echt zo. Ik heb ook geleerd
dat goed ook goed genoeg is, terwijl ik eerst
altijd heel perfectionistisch en streberig was.
Ik kon ook gewoon niet anders. Als je maar
geniet van hetgeen je doet en dat met volle
overtuiging doet is alles veel leuker.’ MvdH
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MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Tunesië

In het nieuws: Een aanslag in het archeologische museum Bardo in de
Tunesische hoofdstad Tunis heeft het leven gekost aan 23 mensen,
onder wie 20 buitenlandse toeristen.
Commentaar door Lamia Aouini, PhD-studente Plant Production Systems, uit Tunesië.
‘Via een e-mail van mijn supervisor hoorde ik wat er gebeurd was. Die
vroeg of alles goed was met mijn familie. Meteen belde ik mijn vader
op, die me verzekerde dat ik me geen zorgen hoefde te maken – de
familie was in orde. Maar toen vertelde hij me waar de aanslag was gepleegd: in het museum waar mijn zus maar een paar meter vandaan
woont! Ze was op dat moment gelukkig niet thuis. Een uur voordat het
gebeurde was ze de stad in gegaan.
Ik was echt in shock door het nieuws. Ik kon het niet geloven – hoe
kan dit gebeuren in dit museum, dat vlak bij het parlement is? Het
zou een goed beveiligde omgeving moeten zijn. Bovendien is de veiligheidssituatie sterk verbeterd sinds het uitbreken van de Arabische
lente. Na landbouw is toerisme de belangrijkste sector van de Tunesische economie. We moeten nu maar afwachten of er in de zomer
nog veel toeristen komen.

Dit is een aanslag tegen mijn land. Tunesië doet het beter dan haar
buurlanden; we hebben een stabiele regering, en de democratie is in
ontwikkeling. We zijn er nog niet, maar het gaat wel steeds beter. De
aanslagplegers probeerden het land weer te destabiliseren. Maar dat
gaan we niet laten gebeuren. De president heeft aangekondigd hard
op te treden. En in Tunis, waar het nu vakantietijd is, is iedereen zich
gewoon op straat aan het vermaken.
Ook mijn zus laat zich niet uit het veld slaan. Ze probeert haar kinderen wel af te schermen van het nieuws – het is te wreed –, maar is nu
vakantieplannen aan het maken. Zelf ga ik na mijn PhD meteen terug.
Wij als Tunesiërs hebben de verantwoordelijkheid ons land te dienen.’ Jeroen Bok

“Wonder if cars could
be powered by coffee?”
Arthur Kay, co-founder and CEO of bio-bean and
winner of the Postcode Lottery Green Challenge 2014

Are you a sustainable entrepreneur with
an innovative business plan that helps combat
climate change? Sign up for the Postcode
Lottery Green Challenge and you could win
€500,000 to take your plan to the next level,
creating a fairer, greener world for everyone.
Deadline for entries is 1st June 2015.
Find out more at www.greenchallenge.info

0,000

TO WIN €50
N
A
L
P
S
S
E
IN
S
U
B
E
L
B
A
PITCH YOUR SUSTAIN
sign up at w w w.gre

enchallenge.info

adv_GreenChallenge_Resource_200x128mm_01.indd 3

Encouraging change.

12-03-15 16:00

26 maart 2015 — RESOURCE

30 >> service

Orion Irregular Opening Hours
April and May 2015
2015

The Building

Bike basement

Restaurant

The Spot

Good Friday

3 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

4 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

5 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

6 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday Kings Day

27 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Tuesday

28 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Wednesday

29 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Thursday

30 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Friday

1 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Saturday

2 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

3 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

4 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 10 pm

Tuesday Liberation Day

5 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Forum Irregular Opening Hours
April and May 2015
2015

The Building

The Library

Student Desk
IT Service Point

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen in’to
Languages

Good Friday

3 April

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Saturday

4 April

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

5 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

6 April

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

10 am - 6 pm
Closed
10 am - 6 pm

Monday Kings Day

27 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 1 pm

Tuesday

28 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

Wednesday

29 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

Thursday

30 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

9 am - 4 pm

9 am - 4.30 pm

9 am - 1 pm

9 am - 2.30 pm

Closed

Closed

Closed
10
5
10
5
10
5

am
pm
am
pm
am
pm

-

2
7
2
7
2
7

pm
pm
pm
pm
pm
pm

Closed

Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

10 am - 2 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Friday

1 May

8 am - 11 pm

8 am - 10 pm

Saturday

2 May

9 am - 7 pm

9 am - 7 pm

Sunday

3 May

9 am - 7 pm

9 am - 7 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

4 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Tuesday
Liberation Day

10 am - 2 pm
5 pm - 7 pm

5 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 12 pm

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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in memoriam
Gerard van Bruchem
We kregen
het droevige
bericht dat
Gerard van
Bruchem,
analist bij RIKILT Wageningen UR,
maandagavond 16 maart is overleden. Gerard
tobde al een tijdje met zijn gezondheid, en zou daaraan afgelopen donderdag geholpen worden. Helaas
heeft dit een dag later geleid tot een
acute verslechtering waarbij hij in
coma is geraakt. Uiteindelijk heeft
hij hier niet van kunnen herstellen.
Gerard is 60 jaar geworden.
We verliezen in Gerard een zeer toegewijde collega die altijd voor anderen klaar stond. Tijdens zijn 35 jarige-loopbaan bij RIKILT heeft Gerard
op veel plaatsen en aan veel onderwerpen gewerkt, dus velen van ons
kennen hem van nabij. Zijn technische kennis van analytische chemie
en biologie (o.a. NMR en HPLC technieken, celkweek en monstervoorbewerking) kwam op vele terreinen
van pas. Hij heeft onder andere gewerkt aan contaminanten, diergeneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, hormonen, en diermeel. Juist
ook bij voedselveiligheidsincidenten of acute problemen kon je op
Gerard rekenen.
Kenmerkend voor Gerard was zijn
flexibiliteit, hulpvaardigheid en
klantvriendelijkheid. Het uit de
brand helpen van collega’s bij acute

vragen en problemen, zijn dienstverlenende instelling bij het bestellen
van bijzondere chemicaliën, en zijn
grote betrokkenheid bij de Personeelsvereniging illustreren dit.
Gerard had oprecht hart voor zijn
werk en liefde voor de materialen
die gebruikt werden bij het onderzoek. Een hobby van hem was het
verzamelen van antieke laboratoriumbenodigdheden zoals microscopen en bijzondere monsterflesjes.
Hij kwam regelmatig met ideeën
voor onderzoek of informatie over
interessante monsters die waren
binnengekomen.
Ondanks zijn broze gezondheid die
hem bij het werk weleens kon hinderen, bleef hij actief betrokken en
werkzaam bij het instituut. We denken in deze dagen in het bijzonder
aan zijn familie, maar uiteraard ook
aan de directe collega’s en vrienden
van Gerard voor wie dit verlies hard
aan komt.
Directie en collega’s
RIKILT Wageningen UR
Ton de Kleijn
Tot ons verdriet ontvingen wij afgelopen vrijdag
het bericht
van het zeer
onverwachte
overlijden
van onze collega Ton de Kleijn. Met het overlij-

Fingerprint

Jan van Duikeren trumpet | Tom Beek tenor sax | Jesse van Ruller
guitar | Ronald Kool keys | Martijn Vink drums | Manuel Hugas bass

thu 09|04|15
Impulse | 09 apr 20.30h | € 18,-/€ 15,- (students)
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Men zegt dat niemand onmisbaar is,
maar Ton lijkt dat wel te zijn voor
het LEI. Niet alleen omdat hij een
spilfunctie vervulde die moeilijk te
vervangen zal zijn, maar hij is voor
ons ook onmisbaar als een altijd opgewekte, betrokken en gezellige collega. We zullen hem ontzettend missen.
Onze gedachten en medeleven gaan
uit naar zijn familie. Wij wensen hen
veel kracht en troost om dit verlies
te kunnen dragen.
LEI Wageningen UR namens alle
collega’s, De directie,
Laan van Staalduinen, Inge Grimm
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Jan van Duikeren

a steamy m
soul-jazz, goixspofelhaanrd-bob,
d funk

den van Ton is een spil binnen het
LEI weggevallen.
Ton heeft in de afgelopen 34 jaar bij
het LEI verschillende werkzaamheden gedaan, maar het draaide altijd
om (landbouw)cijfers. Maar Ton was
zoveel meer dan iemand die goed
met cijfers was. Hij was bovenal een
hele fijne collega, die belangstelling
had en meeleefde, die vol enthousiasme kon vertellen over zijn gezin
en natuurlijk over ‘zijn’ Sparta of atletiekcijfers door ‘tedeka’. Hij zei
meestal ‘ja’ op vragen om hulp, of
trok zachtjes werk uit je handen met
‘dat kan ik wel voor je doen’. Ook
kon hij zaken snel en bijna geruisloos regelen. De laatste jaren coördineerde hij daarom voor het LEI het
beleidsondersteunende onderzoek
van het ministerie van Economische
Zaken. Sinds 2013 vervulde hij de
functie topsectorsecretaris van SSG.

tickets at the door and at www.jazzinwageningen.nl

Receptie
Receptie na uw inauguratie of PHDverdediging? Colors heeft all-in arrangementen vanaf € 6,00 per persoon in de
aula of bij Colors. Kijk op de site voor alle
mogelijkheden.

Uitgever
Marc Lamers, Corporate Communications &
Marketing Wageningen UR

klimaatneutraal
natureOffice.com | NL-215-190920

gedrukt

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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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Sour Candy
Three months ago, I received a big jar full of Dutch candy from Resource, a reward for my article
published in the Typical Dutch section. I was so happy at the time, particularly when I saw many
different types and colours of candy.

I assumed that Dutch candy was sweet with different flavours, like the candy in my country,
Indonesia. The flavour of red candy would be strawberry, the green candy would be apple,
yellow would be orange or lemon flavour, white would be milky, and so on. Because I am a
fan of strawberry, I tried the red one first. But the taste really gave me a shock. I grimaced when
I was eating it. It was very, very sour so I threw it away immediately. I then tried the green one,
but unfortunately, this one was sour too. Worried that all other candies would be equally sour,
I stopped trying the others.
A few days later, my Dutch friends visited my room and when they saw the jar of so-called sweets,
they grabbed some. Amazingly, they ate them with a happy face. My Dutch friends explained that
‘sour’ is the normal taste for Dutch candy. As I understand it, the idea of candy is to make kids
happy, and to make them to stop crying. I can’t see how sour candy can do that. But my Dutch
friends pointed out to me that the jar also contained some sweet candies. Since then, I have
only eaten these candies. And, surprisingly, after three months the jar is almost empty.
Reonaldus Reonaldus, PhD Candidate Public Administration and Policy Group

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.

ZURE SNOEPJES
Voor zijn vorige bijdrage
aan Typical Dutch ontving Reonaldus een pot
snoep. Blij nam hij eerst
een rood snoepje. Hij
verwachte een zoete aarbeiensmaak. Maar de
smaak was zuur. Een
tweede snoepje was al
even zuur. Teleurgesteld
sloot Reonaldus de pot.
Totdat er Nederlandse
vrienden langskwamen
die vrolijk uit de pot
snoepten, zonder grimassen. Zure snoep is normaal in Nederland, legden zij uit. In Indonesië
is snoep bedoeld om kinderen blij te maken, en
dus zoet.

