Wetenschap is een
mensenrecht

‘Dat geld hoeft van mij niet’ ‘Niet alleen spitsen’

Patenten maken het voor ontwikkelingslanden moeilijk om deel te nemen aan de
wetenschap. | p.9 |

Vier topdocenten kregen in voorgaande
jaren erkenning bij Teacher of the Yearverkiezing. Wat leverde hen dat op? | p.14|

Onderzoekers kregen met de tenure track
een helder zicht op een carrière, maar het
veroorzaakt ook nieuwe knelpunten. | p.18 |
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liefdewerk

>> DORINDE + FLOORBALL
Dorinde Kleinegris, onderzoeker microalgen, Biobased Products

‘Het is sneller dan gewoon hockey’
Unihockey heet het, of ook wel ﬂoorball. Een soort kruising
tussen veldhockey en ijshockey, omschrijft Dorinde Kleinegris
haar passie. Maar dan in de zaal. Met een plastic bal met gaten
er in, een plastic stick en een boarding. Met haar team UA
Sonics is Kleinegris Nederlands Kampioen. En ze begeleidt het
nationaal herenteam onder-19. Eens zien? Er is een studentenRK / Foto: Guy Ackermans
club in Wageningen: Stick Together.
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OVERLEVEN
Met een stoofpotje van planten, noten
en paddenstoelen overleeft de
bushcrafter in de Wageningse natuur.

VREDESTIJD
Winston Churchill was de beste staatsman tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen
hij in mei 1945 verkiezingen uitschreef, werd hij door het Britse volk op handen
gedragen. Op 5 juli stemden de Engelsen hem echter weg. Ze beseften dat ze in
vredestijd – het bouwen van een verzorgingsstaat – een andere leider nodig hadden dan in oorlogstijd.
Wij vroegen afgelopen weken aan tien willekeurige Wageningse onderzoekers en
studenten wat voor type bestuursvoorzitter ze wensen. Ze zijn opmerkelijk eensgezind: Wageningen staat goed op de kaart, dus hij of zij moet niet tornen aan
de koers of de ambitie om verder te willen groeien. Wel willen ze nu een verbinder, een luisteraar, een people manager: iemand die medewerkers en verschillende organisatieonderdelen echt tot elkaar brengt.
Dat kun je zien als verholen kritiek op de huidige leider. Maar misschien ziet de
Wageningse gemeenschap vooral de behoeften voor de komende tijd, net als het
Britse volk dat in 1945 deed.
Gaby van Caulil

>> Absurd dure Starbucks sluit aan bij prestigegevoel in China | p.29
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Voeding en gezondheid krijgt als
eerste Wageningse bachelor een
numerus ﬁxus. Dit moet snel worden uitgewerkt want op 16 november is de eerste open dag van dit
jaar. De universiteit kiest niet voor
loting maar een decentrale selectie. Scholieren komen hierbij op
een ranglijst van geschiktheid,
waarbij de bovenste 130 in Wageningen mogen studeren. Hun volg-

orde wordt bepaald met vier criteria: het examencijfer in de vakken
biologie en scheikunde plus de
scores die scholieren halen op een
motivatietest én een inhoudelijke
test. Deze tests worden afgenomen
op een kennismakings- en selectiedag die op 30 mei plaatsvindt.
Scholieren die slagen op hun eindexamen met een gemiddelde van
acht of hoger zijn sowieso welkom.
Naast deze grote lijnen moeten
ook allerlei details worden uitgewerkt. Dit is immers het eerst Wagenings studentenplafond. Wie
beslist er straks over de twijfelgevallen? Hoe worden de cijfers van
buitenlandse studenten omgerekend? En wat als je echt niet aan-

wezig kan zijn op 30 mei? ‘Dit is
een hoop werk,’ zegt Rolf Marteijn,
opleidingsdirecteur bij Voeding en
gezondheid, ‘je loopt tegen veel
nieuwe dingen aan.’ Hij hoopt heel
snel een conceptvoorstel in te dienen.
DEADLINE
De invoering van de maatregel
vindt plaats onder ﬂinke tijdsdruk.
Eind augustus werd het studentenmaximum vlak voor de deadline
van DUO goedgekeurd, waarbij de
medezeggenschap uiteindelijk
zelfs stemde via e-mail. ‘Het is niet
ideaal om als medezeggenschap zo
een beslissing te nemen,’ zegt medezeggenschapsraadslid Klaas

Swart, ‘want er vindt zo geen echte
discussie plaats.’ Toch is hij ervan
overtuigd dat er een goed besluit is
genomen.
Het aantal eerstejaars van Voeding en gezondheid ligt dit jaar op
het recordaantal van 183, mogelijk
aangejaagd door de dreigende afschafﬁng van de basisbeurs. Het
aantal vooraanmelders ligt volgend jaar naar verwachting wat lager. Bovendien weert het studentenplafond scholieren die als eerste keus een lotingsstudie als geneeskunde hebben. Scholieren
mogen zich namelijk niet inschrijven voor twee studies met een beperkte capaciteit. RR
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Er komen 162 studentenwoningen
op de hoek van de Lawickse Allee
en de Rooseveltweg. Idealis gaat
begin 2014 beginnen met de bouw
van Lawickse Hof, zo maakte de
studentenhuisvester vorige week
bekend.
Het project telt 118 zelfstandige
kamers, 28 kamers met gedeelde

voorzieningen en 16 appartementen. ‘We verwachten dat de studenten er in het begin van het studiejaar 2015-2016 kunnen wonen’, aldus Sylvie Deenen, de nieuwe directeur van Idealis. ‘De nieuwe kamers liggen op een prachtige
locatie; op loopafstand van het
centrum en ook de campus is makkelijk bereikbaar.’ Het ontwerp
van de Lawickse Hof is gebaseerd
op de negentiende-eeuwse bebouwing langs de Lawickse Allee. Het
pand krijgt erkers aan de voorgevels. Bovendien krijgen de gevels
verschillende kleuren.

De bouw heeft ﬂinke vertraging
opgelopen. Eind 2012 stelde Idealis alle investeringsbeslissingen uit
vanwege onzekerheid over het
voorgenomen kabinetsbeleid. De
studentenhuisvester gaf aan bezorgd te zijn dat de aangekondigde
huurbepaling in combinatie met
een nieuwe verhuurdershefﬁng te
zwaar op de begroting zou drukken. Dankzij het woonakkoord, dat
gesloten werd in februari van dit
jaar, werd een deel van de kabinetsplannen van tafel geveegd.
Daardoor ontstond weer ruimte
voor nieuwe projecten.

Zo verwacht de huisvester dat
de bouw van 149 studenteneenheden aan de Nobelweg op korte termijn van start kan gaan en worden
samen met universiteit en gemeente alle mogelijke locaties in
kaart gebracht waar op de korte en
lange termijn, zowel tijdelijk als
permanent, studenten kunnen wonen. Idealis kijkt hierbij ook naar
de mogelijkheden voor tijdelijke
huisvesting in het universiteitsgebouw Computechnion op de Dreijen. /YG1
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Het gebouw is mooi, daar zijn de
meesten het over eens, maar in het
dagelijks gebruik laat het nieuwe
Orion hier en daar te wensen over.
Docenten waren onder meer ontevreden over de bewegingsruimte in

de collegezaal met de scheidingswand, de zogenaamde Waaierzaal.
‘Er zitten ruim honderd mensen
links en ruim honderd mensen
rechts, die elkaar niet kunnen
zien. Je kunt op geen enkele manier met de hele groep in contact
komen’, verwoordde universitair
docent Ynte van Dam de kritiek
onlangs in Resource.
Maandag 14 oktober konden
docenten tijdens een evaluatie de
problemen met de nieuwe onder-

wijslocatie kenbaar maken. Zij
stoorden zich naast de Waaierzaal
ook aan de rijen bij de draaideur
aan de oostkant, waar zich elke
dag om half negen, half elf en half
twee een lange sliert studenten
verdringt om binnen te komen.
Ook is het zicht op de schermen in
verschillende collegezalen een
bron van ongenoegen, evenals de
(on)vindbaarheid van de noodtrappenhuizen.
Om de docenten tegemoet te

komen zullen de nooddeuren tijdens de spits geopend worden, zodat studenten meer manieren hebben om binnen te komen. De
schermen en de beamers in de
Waaierzaal zijn verlaagd, om zo
het zicht met name voor de eerste
rijen te verbeteren. Verder worden
de noodtrappenhuizen extra onder
de aandacht gebracht en komt er
een instructie voor de klimaatregulatie op iedere docentendesk te liggen. /YG1

NRUW
>> MICHAEL MULLER

7ZLWWHUNRQLQJYHUWUHNW
Voedingsprofessor Michael Müller wordt
vanaf januari 2014 hoogleraar in Engeland. Müller krijgt een positie aan de
University of East Anglia in Norwich. Verder wordt hij directeur van de Food and
Health Alliance. In Engeland vervolgt
Müller zijn onderzoek naar de eﬀecten
van voeding op het allerkleinste niveau.
Zo wil hij bekijken hoe de plantaardige
stoﬀen de darmfunctie beïnvloeden. Wageningers kennen Müller vooral door zijn
inspanningen om wetenschap naar een
breed publiek te communiceren. Zo is hij
buitengewoon actief op twitter, waar hij
al meer dan vijftienduizend tweets verzond naar zijn meer dan vijfduizend volgers. In februari 2012 werd hij door Elsevier geplaatst bij de meest interessante
twitteraars uit de wetenschap. RR

ǋǋ678'(17(1.$0(56

'H'UHLMHQ
Studenten kunnen volgend jaar mogelijk
gaan wonen op De Dreijen. Er zijn plannen om het Computechnion geschikt te
maken voor tijdelijke bewoning. Dat zei

Eise Ebbelink (hoofd Vastgoed FB) bij de
opening van het verbouwde voormalige
Bestuurscentrum van Wageningen UR op
Duivendaal. In dit kantoorpand wonen
de komende vijf jaar 179 studenten. Zowel Van der Leij Projectontwikkeling, initiatiefnemer achter Duivendaal, als Idealis hebben belangstelling voor Computechnion. Van der Leij heeft ook zijn oog
laten vallen op het leegstaande pand De
Dorschkamp op de ﬂank van de Wageningse Berg. RK

>>SCHADE

+HUIVWVWRUP
De herfststorm van maandag 28 oktober
heeft zijn tol geëist op de campus. Twee
bomen legden het loodje, een bij de
Leeuwenborch en een op de Bornsesteeg.
Ook heeft een groot bouwbord bij de ingang van de campus het begeven. Verder
is er geen noemenswaardige schade gemeld, aldus de Servicedesk van het facilitair bedrijf. Bij geen van de locaties van
Wageningen UR. De windmolens in Lelystad hadden weinig hinder van de wind.
De nieuwste generatie, die ook in Lelystad staat, heeft een remmechanisme dat
automatisch in werking treedt. NM

KEES9$19(/8:ǉǉ
(HQ]DDPKHLG
De colleges draaien weer volop. Helaas moet ik nog wachten tot de zesde periode, dan mag ik weer van stal. Zes weken lang elke ochtend jezelf met veertig studenten verdiepen in een onderwerp. Natuurlijk heb ik een doordacht
leerplan met intensief begeleide practica, eendaagse veldexcursies, probleemgericht onderwijs, gastdocenten: alles
erop en er aan. Maar voor masteronderwijs is dat niet genoeg.
In mijn eerste bijeenkomst houd ik de studenten voor dat
je vooral ‘leert’ in de ontmoeting met anderen, met de docent, met boeren, met gastsprekers en met elkaar. Kennis
haal je maar van het internet en uit de bibliotheek en een
beetje uit mijn presentaties. Het gaat er mij om wat je met
wetenschappelijke kennis doet in de praktijk, hoe je tot
nieuwe onderzoeksvragen komt en vooral: hoe kan je de
werkelijkheid verbeteren met wetenschap!
In het begin kijken ze me wat glazig aan; wat is dit voor
een vent? Dat herkauwen en reﬂecteren en al die praktijk
is dat wel wetenschappelijk? Maar de sfeer en de interactie stijgen in de loop van het vak. Ik sta soms verbaasd
over de vragen van studenten.
Dan komt het examen. Op de laatste dag. Een open boek
examen waarbij je alles mag meenemen: je opa, de reader,
wat dan maar ook. Het gaat er mij om dat je laat zien dat
je kunt nadenken en inzicht hebt. Vorig jaar hield ik het
examen zelf gewoon in een pc-zaal, elk antwoord niet
meer dan 200 woorden.
Het geklik van de toetsen vult het lokaal, de eersten zijn
klaar en mailen mij hun examen toe. Met een ﬂuisterend
‘prettig weekend’ verlaten ze de zaal. Het geklik neemt
langzaam af totdat de laatste de computer afsluit. ‘Bedankt
voor het college!’ Na zes weken topdrukte is het doodstil.
Ik voel me even vreselijk eenzaam. .HHVYDQ9HOXZ
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De wolf van Luttelgeest was wel
een wolf, maar niet van Luttelgeest. Het beest kwam uit de Karpaten. Wetenschappers kregen dat
pas laat door. Ecoloog Geert Groot
Bruinderink (Alterra) levert op 31
oktober zijn wolvenplan in bij het
ministerie. Een Wolvenbureau
moet gemaakte blunders voortaan
voorkomen.
Is het echt uitgesloten dat de wolf
hier zelf naar toe is gewandeld?
‘Nee, voor mij niet. Eigenlijk is
alles nog mogelijk. Vast staat dat
het een wolf is en dat-ie van ver
komt. Het beest is beschoten en
heeft een paar zware klappen gehad, maar in welke volgorde is niet
duidelijk. Het is wel steeds minder
waarschijnlijk dat het dier op eigen kracht naar Luttelgeest is gekomen. Maar het is geen closed
case.’
Je gelooft niet in grappenmakers?
‘Er is waarschijnlijk met een
grofwildbuks op het dier geschoten. Dat is geen grap. Er is mee ge-

6HFWLHRS
GHZROI
YDQ/XW
WHOJHHVW
LQ1DWX
UDOLV

sleept en dat mag niet. Daar heb je
vergunningen voor nodig. Dit is
een zware wetsovertreding. Hier
zijn criminelen aan de gang geweest. Ik zie daar absoluut de grap
niet van in.’
Wat is de grootste blunder geweest?
‘Er was op het moment van de
vondst alleen nog maar een concept wolvenplan. Er zat nog geen
centrale regie op. Tot aan de sectie
is het goed gelopen, maar toen is
er iets mis gegaan. Er had meteen
naar schotsporen gekeken moeten
worden, maar dat is niet gebeurd.
Er zijn ook geen röntgenfoto’s gemaakt. Dat is dus verkeerd gegaan.’

Het zou het gegaan zijn als het
Wolvenplan er wel was?
‘Het majeure verschil is dat er
dan een Wolvenbureau is dat de regie voert over onderzoek, voorlichting en publiciteit. Het blijft mensenwerk, maar we hebben veel van
Luttelgeest geleerd.’
Komt dat Wolvenbureau bij
Alterra?
‘Fysiek zou het bij Alterra kunnen, maar ook elders. Het belangrijkste is dat het een onafhankelijk
bureau wordt dat niet zelf onderzoek doet, maar onderzoek uitzet.
Het ministerie van EZ, de provincies en het Faunafonds zijn nu aan
RK
zet.’
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Docenten opgelet! Wilt u ook wel
eens in aanmerking komen voor
de prestigieuze Teacher of the
Year Award, dan moet u de komende weken uw beste beentje voor
zetten.
Vanaf 30 oktober tot 8 november kunnen studenten namelijk

MODERN
BOEREN IN EEN
.$172253$1'

weer stemmen op hun favoriete
leermeester.
De Award is een initiatief van
het Wageningen Universiteits
Fonds, dat op deze manier goed
onderwijs wil belonen. Tweedejaars en oudere studenten kunnen
stemmen op een van de 259 docenten die het beste hebben gescoord
bij de vakevaluaties. Op basis daarvan wordt een longlist samengesteld van ongeveer vijftien docenten. Een jury bestaande uit studenten gaat vervolgens de dames en
heren uit de top 15 interviewen en

wint informatie in bij studenten en
tijdens de colleges. In de derde
week van december worden de vijf
genomineerden bekend gemaakt.
Een van hen wordt op 14 januari,
tijdens de nieuwjaarsborrel van de
studentenraad, gekroond tot Teacher of the Year.
Op pagina 14 en 15 in Resource
vind je interviews met docenten
die zich in het verleden een jaar
lang Teacher of the Year hebben
mogen noemen. Hoe kijken ze erop terug en wat heeft het hen gebracht? /YG1

Kantoorpand De Schilde in hartje
Den Haag zou binnenkort zo maar
eens een bierbrouwerij kunnen
herbergen. Een champignonkwekerij en een viskwekerij
behoren ook tot de kanshebbers.
Het zijn drie van de zeven
inzendingen die meedingen in een
prijsvraag om stadslandbouw te
bedrijven in kantoorpand. De
gemeente Den Haag heeft daarmee
de primeur in ons land. Tycho
Vermeulen (WUR-Glastuinbouw)
begeleidt het traject.
De Schilde is een voormalige
fabrieksgebouw van Philips. Het
zeven lagen hoge pand is
eigendom van de gemeente Den
Haag en staat deels leeg. Tien
procent van de kantoorruimte in
Den Haag staat leeg. De Kamer van
Koophandel en Milieu Centraal
staken daarom de koppen bij
elkaar om een nieuwe invulling te
geven aan die loze vierkante
meters.
%27(5+$09(5',(1(1
Daarbij moeten we in dit geval niet
denken aan moestuintjes waar de
buurt op mag hobbyen met
groente. ‘Dit gaat om de
ontwikkeling van commerciële en
rendabele stadslandbouw’,
benadrukt Vermeulen. ‘De
initiatiefnemers moeten er hun
boterham mee verdienen.’ Een
idee is daarom niet genoeg. Aan de
plannen moet een gedegen
businessplan ten grondslag liggen.
Tijdens diverse workshops zijn de
kandidaten daar de afgelopen
maanden in getraind. De deadline
voor de inzendingen was deze
week. De jury beslist volgende
week. RK
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Er zit iets nieuws aan te komen in
de wereld van de toetjes: een yoghurtbar. In de supermarkt even
een yoghurtje tappen. Het idee werd
met hulp van het LEI ontwikkeld
tijdens de Dutch Design Week in
Eindhoven. Het LEI gebruikte vorige week het Eindhovense designpodium om haar business innovation approach in de etalage te zetten.
De Natuurhoeve is een Utrechts
zuivelbedrijf van tien boeren dat
gespecialiseerd is in ambachtelijke yoghurtjes. De groep heeft een
eigen lijn: doorzichtige bekers ambachtelijk gemaakte yoghurt met
vers fruit op de bodem. Maar dat
doen er zoveel. Zuivelondernemers
apen elkaar volop na, legt boerin

ELKE APPEL
EEN CHIP

:LH"Toine Timmermans,
programmamanager
duurzame voedselketens
bij Food and Biobased
Research
:DW"Won samen met NXP
de Food Valley-award
:DDUPHH"Een ‘tag’ die
voedselkwaliteit in de
gaten houdt en voorspelt
:DDURP"Dit moet voedselverspilling tegengaan

Mariska Lekkerkerker uit. ‘Hoe
zorg ik dus dat ik me onderscheid?
Wat is de toegevoegde waarde van
mijn product?’
Veel agrarische ondernemers
zitten met vragen zoals die van de
Natuurhoeve. Ondernemen is
voortdurend bewegen, omdat de
markt, de regels of de consument
veranderen. Duurzaam is daarbij
het credo. Het LEI wil die ondernemers helpen, legt Jos Verstegen
uit. ‘Wij helpen ondernemers na te
denken over nieuwe bedrijfsmodellen. Hoe je kansen ontwikkelt
om op een andere manier bezig te
zijn.’
7(58*1$$5952(*(5
De aanpak die het LEI daarvoor
heeft ontwikkeld heet de business
innovation approach. Een raamwerk om op een geordende manier
na te denken over het soort bedrijf
dat je wilt zijn en de keten waarin
je wilt opereren. Bijna dagelijks

Wat is zo’n tag precies?
‘Het is een stukje plastic met daarop chips
die van alles meten, berekenen en draadloos communiceren. Tijdens het transport
van een versproduct, registreert de tag temperatuur, luchtvochtigheid, maar ook pH en
kooldioxidegehalte. Onze modellen kunnen
dan iets zeggen over de kwaliteit van het product, of het nou avocado’s of bloemen zijn.’
U wilt voedingsverspilling terugdringen. Hoe
gaan chips hierbij helpen?
‘Een belangrijke reden voor voedingsverspilling is dat we niet goed in kunnen schatten wat de kwaliteit van een product werkelijk is. We vertrouwen teveel op de houdbaarheidsdatum, maar die leunt op aannames en gemiddeldes. Wat is er dan beter
dan een chip die de werkelijke houdbaarheid aangeeft?’
Wat voor toekomst ziet u voor deze vinding?
‘Ik denk dat ze over tien jaar zoveel functionaliteiten krijgen dat je ze bijvoorbeeld met
intelligente koelkasten en smartphones
kunt integreren. Je krijgt dan een sms’je dat
een zakje sla moet op eten, want morgen is
het niet goed meer. Bovendien worden de
tags zo goedkoop dat ze op veel individuele
versproducten zitten.’ RR

:$*(1,1*(1%(67(

doen Verstegen en zijn collega’s
sessies met agrariërs die willen innoveren. Ondernemers onder elkaar. In Eindhoven werden daar
voor het eerst designers aan toegevoegd.
Die combinatie ligt eigenlijk
voor de hand, vindt Verstegen. ‘De
echte vernieuwingen in de agrarische sector komen vaak van buitenaf. Buitenstaanders kijken met
een heel andere blik. Daarom ook
die link naar de Dutch Design
Week.’ Als onderdeel van Agri
meets Design gingen ondernemers, beleidsmakers, designers en
studenten van het CHA in Dronten
met drie casussen aan de slag.
Waaronder die dus van de Natuurhoeve.
Zuivelboerin Lekkerkerker is
blij met het resultaat. ‘De yoghurtbar sluit aan bij wat ik eigenlijk wil:
terug naar vroeger, terug naar de
hervulbare verpakking, onze yoghurtbar in de supermarkten.’ RK
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Vorig jaar stond Wageningen UR
nog op de tweede plek in de National Taiwan University Ranking van
landbouwuniversiteiten. Nu is ze
gestegen naar plek 1, net boven de
Amerikaanse universiteiten UC
Davis en Cornell.
De toppositie in de landbouwwetenschappen is een optelsom
van drie wetenschapsgebieden:
landbouwwetenschappen, milieuwetenschappen en plantaardig/
dierlijk onderzoek. Bij landbouw
scoort Wageningen het hoogste, in
de andere twee categorieën staat
ze derde in de wereld. Bij elkaar
opgeteld leidt dat tot de hoogste
AS
score in dit speciﬁeke veld.

*(=(*'
‘Ik weet zeker dat over een jaar of tien iedereen zal
zeggen dat ik gelijk had.’
Waarom die weerzin tegen nieuwe landbouwmethodes voordat duidelijk is wat de voor- en nadelen zijn? Aalt Dijkhuizen weet wel beter en
de rest van de wereld ook. In het volgende decennium. AD, 14 oktober.

),*85(,7287ǉǉ
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De Waddeneilanden zijn veruit het
aantrekkelijkste groene gebied van
ons land. Dat vinden wij zelf tenminste, zo blijkt uit onderzoek van
Alterra. Na de Wadden volgen het
Noordzeestrand, Zuid-Limburg en
de Veluwe. Die volgorde zal niemand echt verbazen. Bijzonder
daarentegen is wel de manier
waarop onderzoeker Sjerp de Vries
en zijn collega’s die hebben vastgesteld: met de hotspotmonitor.
De hotspotmonitor is een soort
online-enquête die gebruik maakt
van Google Maps om de sociale
waarden van een landschap in kaart
te brengen. Dat kun je doen door
enquêteurs op pad te sturen. Maar
dat is tijdrovend en duur. Internet
en met name Google Maps is een
aantrekkelijk alternatief. Onderzoekers van onder andere Alterra en de
Universiteit Groningen ontwikkelden daarom de hotspotmonitor.
*52(1:$7(567,/7(1$7885
Ruim drieduizend mensen uit zes
landschappelijk sterk verschillen-

(HQGXLQPHHUWMHRS7HUVFKHOOLQJYROJHQV1HGHUODQGHUVHHQèKRWVSRWé

de gebieden hebben online een
vlaggetje geplaatst op het volgens
hen aantrekkelijkste stukje natuurlijk gebied in ons land. Daarna
werden allerlei vragen gesteld omtrent die keuze. Wie dat wil kan de
monitor zelf ook invullen op www.
hotspotmonitor.eu. Met de resultaten zijn de onderzoekers vervolgens aan het rekenen geslagen.
De hotspotkaart laat in een oog-

opslag zien wat wij aantrekkelijk gebied vinden in ons land. Dat levert
het genoemde rijtje op. De helft van
de deelnemers koos voor de Wadden, de Noordzeekust, Zuid-Limburg of de Veluwe. We weten bovendien waarom: het groen, de aanwezigheid van water, de stilte en de
natuur geven de doorslag. Wederom
niet opmerkelijk, erkent De Vries.
‘Maar dat betekent dat de methode

werkt. Dit is een proof of principle.’
De hotspotmonitor kan volgens
De Vries een handig instrument
worden voor beleidsmakers. De
monitor kan snel data genereren
over welke landschappen mensen
waardevol vinden en waarom. ‘Als
je dan ook nog weet op welke kenmerken die waarde is gebaseerd,
kun je voorspellen wat het effect zal
zijn van een bepaalde ingreep.’ RK

(/.(*(1(5$7,(.,1'(5(1=,-1(,*(11$7885
ð ([SRVLWLHWRRQWYHUDQGHUGH
YLVLHRSQDWXXUHQRSYRHGLQJ

In kinderboeken werd de afgelopen tweehonderd jaar heel verschillend naar natuur gekeken,
blijkt uit een tentoonstelling in de
WUR-bibliotheek. De expositie is
een initiatief van Roel During, onderzoeker bij Alterra, en zijn dochter Tosca die kunstgeschiedenis
studeert. Samen speurden ze naar
geïllustreerde kinderboeken over
natuur, het liefst van bekende kunstenaars die – als bijverdienste – illustreerden. De getoonde collectie
omvat zo’n honderd boeken uit de

laatste tweehonderd jaar, deels uit
de verzameling natuurhistorische
boeken van During zelf en deels uit
de WUR-bibliotheek.
Het beeld van de natuur is
enorm veranderd in tweehonderd
jaar. Aan de oudste boeken is nauwelijks te zien dat ze zich op de
jeugd richtten. Ze staan vol met
taaie, moraliserende verhalen over
de schepping. ‘Kinderen kregen de
natuur voorgeschoteld als een
soort volksverhefﬁng,’ zegt During.
Pas later ontstond er een echte kinderwereld en kwam er ruimte voor
verbeelding. Een voorbeeld daarvan is het boek Lotgevallen van een
jeugdigen natuuronderzoeker, een
spannend avontuur over veldwerk

grimmige boodschap. Zo vond hij
recente boeken over smeltende
iglo’s, zielige ijsberen en een luiaard die in bos woont dat wordt
omgehakt. During: ‘De boodschap
is dan vaak: wij volwassenen hebben er een grote puinhoop van gemaakt en het is aan jullie kinderen
om te zorgen dat het goed komt.’
Hij denkt dat de emotionele impact op kinderen wordt onderschat en gunt kinderen toch vooral
fantasierijke boeken: ‘Je legt anders de wereldproblematiek op
hun schouders.’ RR
in het Mexicaanse oerwoud.
Opmerkelijk genoeg hebben
moderne kinderboeken vaak een

De tentoonstelling Fantasienatuur in
kinderboeken wordt op 1 november
geopend door Jan Terlouw.
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KLQGHUHQRQWZLNNHOLQJVODQGHQYROZDDU
GLJGHHOWHQHPHQDDQGHZHWHQVFKDS
Waarom hebben patenten een negatieve
invloed in ontwikkelingslanden?
‘Wereldwijd is de welvaart nu al extreem ongelijk verdeeld. Patenten drijven
de prijs van innovaties op, zodat iets wat
in een ontwikkeld land duur is, elders onbetaalbaar wordt. Nieuwkomers – ook in
ontwikkelde landen – hebben het bovendien moeilijk omdat patenten controle geven over de ontwikkeling van nieuwe producten.’
Het deel kunnen nemen aan de
wetenschap noemt u een mensenrecht.
‘Inderdaad. Met enkele andere auteurs
lees ik de mensenrechten op een alternatieve manier. Niet alleen meedelen, maar
ook participatie in de wetenschap is een
mensenrecht. Stel je voor dat een sociale
klasse onder een bepaald inkomen uitgesloten zou worden: we zouden woedend

Waarom is wetenschap zo belangrijk voor
ontwikkelingslanden?
‘Wetenschap en technologie geven onze samenleving vorm. Wanneer je niet
deelneemt heb je geen invloed op de onderzoeksagenda en dus geen invloed op
toekomstige technologieën. Soms zullen
die cultureel niet acceptabel zijn. Bovendien creëert de huidige situatie afhankelijkheid. Ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van het noorden. De één is altijd de
redder en de ander moet altijd worden gered.’
Als we de armoede bestrijden in
ontwikkelingslanden verdwijnt de
kenniskloof dan niet vanzelf?
‘Je kunt participatie in wetenschap niet
uitstellen tot ondervoeding en armoede
zijn opgelost. Ze gaan juist hand in hand.
Bovendien proﬁteert de ontwikkelde
wereld ook. Je maakt gebruik van nieuwe
perspectieven, opvattingen en de enorme
motivatie van mensen. Bedenk hoe gemotiveerd een plantenwetenschapper is in
een land waar honger
heerst.’
Op welke manier zou er
een nieuw of verbeterd
systeem kunnen ontstaan?
‘Ik denk dat de Open
Access-beweging hierin
cruciaal is. Daarin wordt
geëxperimenteerd met allerlei methoden om onderzoek openbaar toegankelijk te maken. Verder kun je aan je patent
een ‘humanitaire licentie’
koppelen. Dat betekent
dat mensen in de minst
ontwikkelde landen, gratis
of goedkoop een licentie
krijgen. Veel Wageningers
maken daar al gebruik van.
Zelf heb ik ook al mijn publicaties openbaar toegankelijk gemaakt.’ RR

FOTO: GUY ACKERMANS
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zijn. Je kunt mensen niet uitsluiten van
zo’n belangrijke deel van de cultuur.’

&KULVWLDQ7LPPHUPDQQ
è3DWHQWHQEHQDGHOHQ
ZHWHQVFKDSSHUVLQGH
RQWZLNNHOLQJVODQGHQé

%RHUHQLQHHQDFKWHUVWDQGVZLMN
%LRORJLVFKHERHUHQPRHWHQ]LFKRSDFKWHUVWDQGVZLMNHQ
JDDQULFKWHQYLQGW-DDS6HLGHOOYRHGLQJVKRRJOHUDDUDDQ
GH9ULMH8QLYHUVLWHLWLQ$PVWHUGDPRPHUYRRUWH]RUJHQ
GDWGHNLQGHUHQLQGLHZLMNHQJURHQWHQHQIUXLWJDDQHWHQ
*RHGLGHH]HJW-DQ:LOOHPYDQGHU6FKDQVRQGHU]RHNHU
ELMKHW/(,HQPHGHRSULFKWHUYDQ(HWEDDU5RWWHUGDP
‘De discussie over voeding en gezondheid is heel actueel, ook in Rotterdam’, zegt Van der Schans. ‘Daar zie je
allerlei projecten waarin boeren uit de omgeving en
amateurs in de stad samenwerken bij de productie en
verwerking van voedsel. Een hele mooie vind ik Hotspot Hutspot, waarbij de initiatiefnemer Caraïbische
meiden leerde koken met verse ingrediënten uit de omgeving. Zo leren ze voedsel kennen en koken, en worden ze minder dik. Het project kent zelfs een pop up
restaurant in een leegstaand pandje.’
Wie ﬁnanciert dit soort stadslandbouw?
‘Het restaurant van Hotspot Hutspot wordt gesponsord
door een woningbouwcorporatie die het pand ter beschikking stelt. Woningcorporaties zijn de stille suikeroom van de stadslandbouw. In principe moet het zo
zijn dat de boer meer verdient aan directe levering aan
de stad, terwijl de consument in de achterstandswijk
toch goedkoper uit is. Daar zie ik wel voorbeelden van
– allochtonen die grote hoeveelheden groenten en zuivel direct kopen van boeren in de ring rond Rotterdam.’
Zijn biologische boeren hier in het voordeel ten opzichte
van hun traditionele collega’s?
‘Een voordeel voor hen is dat je in de stad niet mág
spuiten. Maar er zijn ook biologische boeren die vinden dat mensen meer moeten betalen voor biologische
producten. Met dat elitaire standpunt bereik je de achterstandswijk natuurlijk niet. In die wijken gaat het om
de toegang tot duurzaam en gezond voedsel.’
Hoe leg je als boer dan die verbinding met de stad?
‘Je moet het leuk vinden om je erf open te stellen voor
allochtonen en je te verbinden aan een voedsel- of
kookproject in de stad. Daar begint het mee. Daarna
hoop je als boer of tuinder op extra klandizie uit de wijk
waar ze je hebben leren kennen. En je krijgt goodwill in
de stad, dat is handig bij vergunningen. Op termijn kan
het bovendien leiden tot betaald advieswerk, want de
boer heeft er verstand van.’ $6

67(//,1*
‘Goethe’s proposition, “In der Beschränkung zeigt
sich erst der Meister” gets a lot more meaning if after
a 170 page thesis one has to ﬁnalize the propositions.’
Greetje, A.A. Castelijn, promoveerde op 18 oktober
2013 in Wageningen
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Open water in een warme stad
werkt als een soort koelkast. Overdag tenminste. Maar dat geldt niet
in de vroege ochtend. Dan werkt
een vijver juist als een kacheltje.
In steden is het warmer dan op
het naburige platteland. Het verschil kan op een warme zomerdag
makkelijk oplopen naar een graad
of vijf. Meteorologen doen volop
onderzoek naar dit hitte-eilandfenomeen en wat je kunt doen om
het effect kleiner te maken. Groen
bijvoorbeeld helpt. Groen zorgt
voor (enige) verkoeling. Water ook,
is de algemene indruk. Maar die
indruk is niet zonder meer juist,
blijkt uit berekeningen van promovendus Natalie Theeuwes.
675$$/.$&+(/
Theeuwes ontwierp een model van
een grote stad in de orde van grootte van Londen of Parijs. In deze
stad plaatste ze geen, één of meerdere grote vijvers en liet er een
weermodel op los. Uitgangspunt
daarbij was het weer tijdens een
paar zomerse dagen in mei 2008.
De resultaten zijn opmerkelijk. Uiteraard kwam het model met het

&HQWUDO3DUN1HZ<RUNZDWHUZHUNWDOVNDFKHOWMHLQHHQPHWURSRRO

verwachte hitte-eilandeffect op de
proppen: maximaal zo’n vijf graden.
Maar de situatie wordt een stuk
ingewikkelder als er open water in
het spel is. Water zorgt zoals verwacht voor verkoeling overdag,
maar ’s nachts is er iets anders aan
de hand. In de vroege ochtenduren, zo tussen vier en acht uur,
wordt de koelkast een straalkachel. Dat komt omdat het water
dan warmer is dan de lucht erboven. Water verkoelt, maar ’s nachts
dus niet, vat Theeuwes het bondig
samen.

En hoe warmer het water, hoe
groter het opwarm-effect. Bij water
van 20 graden Celsius –niet ongewoon na een warme zomer- valt de
afkoeling overdag in het niet bij de
opwarming ’s nachts. Aan de oevers van het water kan de temperatuur wel 3,5 graden hoger zijn dan
zonder water. De effecten kunnen
windafwaarts, afhankelijk uiteraard van wind en bebouwing, tot
vele kilometers ver merkbaar zijn.
En hoe groter het water, hoe groter
het effect, alhoewel het verband
niet evenredig is.

Het koeleffect overdag is ook
minder eenduidig dan gedacht.
Dat komt door verdamping van water. De gevoelstemperatuur neemt
toe als de lucht vochtiger wordt.
Die ervaring van een drukkend
warme tropische dag kennen we
allemaal. Het koeleffect van water
kan volgens Theeuwen op zulke
dagen wel tot zestig procent afnemen. Op een tropische dag kun je
voor afkoeling dus maar beter in
de vijver springen dan hopen op
indirecte afkoeling. RK
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Je kunt rijst telen met minder water. Dat kost ook nog eens minder
energie, maar heeft ook nadelen:
de opbrengst per hectare daalt en
je verliest meer stikstof. Dat ontdekte promovendus Masood Awan
tijdens veldproeven in Pakistan.
Rijst telen doe je in sawa’s – onder water gezette velden waarin je

de rijst uitplant. Dat is het gangbare beeld. Veel minder bekend is
dat je rijst ook kunt zaaien op een
stuk land dat je daarna gaat irrigeren, zogenaamde aerobic rice.
Door de toenemende watertekorten staat de gangbare natte rijstbouw onder druk in veel gebieden
en is aerobic rice aan een opmars
bezig. Een probleem is wel dat aerobic rice minder productief is.
Door waterschaarste zijn Pakistaanse boeren best gemotiveerd
om het waterbesparende rijstsysteem uit te proberen, maar hun fa-

voriete basmati rijst kunnen ze
met dit systeem niet telen. En de
beschikbare aerobic rassen leveren veel minder geld op.
Promovendus Masood Awan
ging de mogelijkheden voor de aerobic rice na in de hete Punjab in
Pakistan. Hij testte drie lokale en
twee exotische rijstrassen, waarbij
hij de hoeveelheid irrigatiewater
en stikstof varieerde. Zo vond hij
dat met name de exotische rassen
een mooie opbrengst haalden met
een waterbesparing van 20 procent
. Wel ontdekte hij dat extra mest

niet of nauwelijks meer opbrengst
geeft, terwijl dat in een sawa wel zo
is. Waar blijft die niet door de
plant opgenomen stikstof? ‘Waarschijnlijk niet in de bodem’, zegt
begeleider Pepijn van Oort. ‘Ik
denk dat de stikstof, via een proces
van nitriﬁcatie en denitriﬁcatie in
de bodem, de lucht in is gegaan.’
De bal nu bij de plantenveredelaars. Gezocht: een even smakelijk
rijstras als basmati dat goed gedijt
in een kort groeiseizoen, en tegen
droogte kan. $6
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Onze redacteur zou eigenlijk een gat in de lucht moeWHQVSULQJHQ(UNZDPHQPDDUOLHIVWUHDFWLHVRS
««QYDQ]LMQRQOLQHEHULFKWHQ+HODDVZDUHQGH]HQLHW
van betrokken Wageningers, maar van spambots die
RQJXUHZDDUDDQERGHQ$OYDQDIKHWEHJLQNDPSWHRQ]H
QLHXZHZHEVLWHPHWVSDPPDDUGHDIJHORSHQZHNHQ
veranderde deze motregen in een heuse tsunami. DaarRPVWDDWGHUHDFWLHIXQFWLHYRRUORSLJKHODDVXLW$OVZH
VSHDNZHUNWHHQOHJHUWMH,7éHUVDDQHHQIRQNHOQLHXZ
VSDPŊOWHU7RWGLHWLMGOH]HQMXOOLHRSSDJLQDHOI««Q
van onze online columnisten. Maar we hopen zo snel
mogelijk weer een normale pagina te kunnen maken.

Resource-hoofdredacteur Gaby van Caulil heeft
een nieuwe baan. Per 18 november is hij hoofd
Communicatie en Public Affairs bij STW, een stichting van NWO. STW ﬁnanciert wetenschappelijk
onderzoek en stimuleert de toepassing daarvan
door onderzoekers en gebruikers (vaak bedrijven)
bij elkaar te brengen. Relatief veel STW-subsidie
gaat naar Wageningse onderzoekers.
Gaby was vanaf 2008 hoofdredacteur van Resource.
Zijn taken worden voorlopig overgenomen door
eindredacteur Rob Goossens, rob.goossens@wur.nl
of 0317-485320.

&2/8010$$1'$*
Het is weer zover, het is maandag. De eerste maandag
van de nieuwe periode. Het is niet onderzocht, maar je
kunt er vanuit gaan dat dit de meest zinloze dag van de
komende acht weken is.
De dag begint met twee mogelijkheden. Je gaat noodYURHJMHEHGXLW]RGDWMHRPKDOIQDDUKHWLQWURFROOH
JHYDQMHRFKWHQGYDNNXQWJDDQRIMHEOLMIWOLJJHQ$OV
je het weekend bij je ouders bent, dan is noodvroeg
vaak nog zacht uitgedrukt, er vanuit gaande dat je op
maandag reist. Je moeder gaat natuurlijk niet al om
KDOI]HVMHEURRGVPHUHQGXVGDWPRHWMH
GDQ]HOIGRHQ2PKDOIDFKWOLJJHQGH]H
kaarten vast anders. Blijven liggen
dus.
Maar stel dat je toch gaat en je zit
SUHFLHVRPKDOIQHJHQLQGHFROOHJH
banken, met je bak automaatkoﬃe.
De docent gaat waarschijnlijk uitleggen hoe Blackboard werkt, verWHOOHQRIHUZHORIJHHQYHUSOLFKWWH
FRQWDFWXUHQ]LMQ]HJJHQGDWMHGHVWRI
PRHWELMKRXGHQHQDIVOXLWHQPHWGH
mededeling dat je dat allemaal nog

HHQVNXQWQDOH]HQRS%ODFNERDUG(QGDQLVKHWYLMI
RYHUKDOIHQVWDMHPHWMHEDNNRŌ
HZHHUEXLWHQ2S
QDDUGHYROJHQGHYLMIPLQXWHQFROOHJHZDDULQMHLHWV
GHUJHOLMNVKRRUWPDDUGDQYDQMHPLGGDJYDN+DOI
twee.
:DDURPVFKDŉHQZHGH]HHHUVWHPDDQGDJYDQGH
SHULRGHQLHWJHZRRQDI":DDUVFKLMQOLMNRPGDWDQGHUV
de eerste dinsdag van de periode misbruikt wordt,
dat zou jammer zijn. Die dinsdag is er normaal
JHVSURNHQYRRURPMHPHWGHQHXVRSGHIHLWHQWH
drukken en je te vertellen dat je vakken waarschijnOLMNPHHUDDQGDFKWYUDJHQGDQMHOLHILV'DQ
toch maar die maandag, vooral om gezellig
met je moeder koﬃe te drinken thuis. En om
’s avonds even te kijken wat je gemist hebt,
want dat staat op Blackboard zoals je nog
weet van die vorige eerste dag.
+HWLVHQEOLMIWHHQODVWLJHGLHHHUVWH
maandag van de nieuwe periode.
Jan-Willem Kortlever, vierdejaarsstudent Agrotechnologie schrijft elke twee weken een blog
op resource.wur.nl.

FRORIRQ
Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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Resource wordt
gedrukt op papier
uit verantwoord
beheerde bossen.

31 oktober 2013 — RESOURCE

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



12 >> achtergrond

Op zoek naar de nieuwe leider

Zacht en zakelijk
Wie wordt de nieuwe roerganger van Wageningen UR? Na twaalf jaar
treedt Aalt Dijkhuizen in maart terug om plaats te maken voor een
nieuw gezicht. En we weten prima wat voor leider het moet worden,
zo blijkt uit een kleine rondgang van Resource door de organisatie.
‘We kunnen best wat vrouwelijke eigenschappen gebruiken.’
tekst: Gaby van Caulil / illustratie: Pascal Tieman

D

e eerste wervingsadvertentie heeft al in het
NRC gestaan. ‘Een stevige bestuurder en
ervaren voorzitter’, moet het worden. Maar
wat vinden de gewone WUR’ers? We vroegen
tien studenten en medewerkers naar hun
visie op De Ideale Leider.

OOK RAAD VAN TOEZICHT ZOEKT EEN VERBINDER
Het proﬁel dat de Raad
van Toezicht onder leiding
van Job Cohen heeft opgesteld komt – gelukkig
maar – heel aardig overeen met de wensen van
studenten en medewerkers. Volgens de vacaturetekst gaat het om een ‘stevig bestuurder en ervaren
voorzitter, die koers
houdt, moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat,
mensen aanspreekt en kan
doorpakken.’
Maar de meeste functieeisen omvatten zachte
eigenschappen, precies
wat ons panel wenst. Het

moet iemand zijn ‘die
ruimte geeft’, ‘die de verbinding zoekt en zichtbaar
is’ en iemand ‘met een
bewezen vaardigheid om
allianties te bouwen.’
Meer dan de studenten en
medewerkers vragen de
toezichthouders een commerciële voorman: ervaring in het bedrijfsleven is
een duidelijke pre.’ Maar
hij of zij moet wel ‘de processen en cultuur binnen
de universiteit begrijpen.’
Voor de universiteit heeft
de Raad van Toezicht geen
koersverandering voor

ogen. DLO lijkt een grotere
uitdaging, daarvoor is de
opdracht: ‘sturing geven
aan de strategische herpositionering en noodzakelijke transformatie van
DLO, mede gericht op funding.’
De nieuwe leider zal zoals
verwacht fors minder verdienen dan zijn voorganger: hij wordt gehouden
aan de Balkenendenorm.
Maar of het een zij wordt?
Het is in ieder geval geen
expliciete wens. In vieren-een-halve pagina vacaturetekst komt het woord
vrouw niet voor.

‘Ik denk meteen aan een moederﬁguur’, zegt student
Antoon Kanis. ‘De bovenste verdieping van Atlas is een
bolwerk van grijze mannen en we hebben hier heel weinig
vrouwelijke hoogleraren Ik wil Aalt Dijkhuizen niet te kort
doen, maar we hebben hier de afgelopen jaren een aantal
harde discussies gehad. Met een vrouw had dat denk ik
anders kunnen gaan.’
Maar let wel, het moet een pittige dame zijn. ‘Omdat er
veel ego’s in Wageningen zitten, heb je een stevig persoon
nodig als leider,’ vindt milieutechnoloog en Wetsus-directeur Cees Buisman. Bestuurskunde-promovendus Jeroen
Candel: ‘Laten we het goede van Dijkhuizen behouden.
Dat betekent: iemand die standvastig is, die moeilijke
besluiten kan nemen en een netwerk bouwt dat ten dienste staat aan de universiteit.’
Het panel is het redelijk eens over waar het naar toe
moet met Wageningen UR. ‘De koers lijkt me duidelijk’,
verklaart Piet Boonekamp, business unit manager bij PRI.
‘Het wereldvoedselprobleem is een enorme maatschappelijke uitdaging voor ons. We moeten meer, maar ook
hoogwaardiger voedsel produceren, maar wel veel duurzamer. Dat heeft ook relaties met klimaat en natuur. Hier
hebben we een naam in, dit is de kern van Wageningen.’
Promovendus Candel is het duidelijkst: ‘De nieuwe baas
moet de koers niet veranderen.’
Vooral bij DLO is het zaak koers te houden, vindt Boonekamp: ‘De nieuwe voorzitter moet ervoor waken dat we
een excellente onderzoeksorganisatie blijven. Bij DLO
dreigen we – gedwongen door de ﬁnanciering – af te glijden naar onderzoek dat weinig bijdraagt aan vernieuwing.
Gewoon gegevens bij elkaar harken. Ik denk dat we dit
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type onderzoek en het routinematige praktijkonderzoek moeten verlaten
om ons meer te richten op complexe kennisvragen die alleen Wageningen UR aankan. Het vraagt durf en visie om dit uit te dragen.’
BELONEN IN PLAATS VAN STRAFFEN
Hoewel Wageningen goed scoort bij visitaties en ranglijsten, moet het op
sommige fronten echt beter. De nieuwe bestuurder moet meer
werk maken van kwaliteitsbeleid, vindt Fre Pepping,
secretaris van onderzoeksschool VLAG. ‘Voor
het eenmalig binnenhalen van iemand als
hoogleraar Ben Scheres werden allerlei
ﬁnanciële omweggetjes bedacht. Dat is
natuurlijk niet de manier. Als een
topper beschikbaar is, moet je
onmiddellijk een strategie kunnen
inzetten. Ook in het onderwijs
kan de kwaliteit omhoog. Weg
met de vijfjes-regeling en kom
maar met een bindend studieadvies.’
Kwaliteit zit hem ook in een
humaan personeelsbeleid, stelt
universitair docent Kirsten Verkooijen. ‘Het is zo vaak aangetoond dat mensen die plezier hebben in hun werk effectiever zijn.
Deze universiteit staat voor kwaliteit van leven, dan moet ook in het
personeelsbeleid tot uitdrukking
komen. Laat het dus alsjeblieft niet
iemand worden die zich gek laat
maken van lijstjes en targets. Ik
geloof in belonen in plaats van straffen
en pleit voor iemand die het personeel
motiveert.’
Dit raakt aan misschien wel de meest geuite
wens. De nieuwe bestuursvoorzitter moet een
verbinder moet zijn, een eigenschap die bij de
huidige leider gemist wordt. Hij of zij moet niet
alleen mensen verbinden, maar ook organisatieonderdelen en anders-denkenden. ‘Doe deze
keer maar een luisteraar,’ zegt
Fre Pepping. ‘Ik ben in

het algemeen tevreden over wat Aalt heeft gedaan, maar wens voor nu
meer een people manager.’
Wat Piet Boonekamp van PRI betreft, blijft ‘verbinden’ niet bij een
karaktereigenschap. De nieuwe leider moet ook daadwerkelijk verbinding realiseren. ‘Na vijftien jaar Wageningen UR zijn universiteit en DLO
nog onvoldoende een eenheid. We stoppen er veel energie in, maar het
blijft een wensgedachte. Er staan nog steeds schotjes. Een voorbeeld daarvan is het aanpakken van het hoge antibioticagebruik in de veehouderij. Daarvan zeggen we al heel lang dat hier voor Plant en
Dier een mooie samenwerking ligt. Daarvoor is een leider nodig die zegt dat dit
belangrijk is. Visie betekent hier: ﬂink
investeren in nieuwe zwaartepunten
van onderzoek.’
Boonekamp ziet ook schotjes
binnen zijn eigen business unit.
‘We zijn nu te ver doorgeslagen in
een afrekencultuur en dat belemmert de integratie. Bij DLO hebben we te maken met een krimpende markt. We doen ons best
om elkaar te helpen, maar at the
end of the day denk je toch: word ik
er zelf beter van? Want daar word je
wel op afgerekend. Daarom hebben
we een verbinder nodig, met durf en
visie.’
PITTIG EN GELOOFWAARDIG
En wie zou het moeten worden? Eén
naam komt opvallend vaak naar
boven: Louise Fresco. Ze is in Wageningen opgeleid in de tropische plantenteelt.
Ze was negen jaar bestuurder bij de FAO en is
nu universiteitshoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan de UvA. Ze schreef enkele invloedrijke
boeken over voedsel, afgelopen maart hield ze hier
de dieslezing. Volgens ons panel is ze ‘zeer interessant’, ‘pittig en geloofwaardig’, ‘een hele goede’
en een ‘fantastisch voorbeeld van de combinatie van wetenschap en bestuur’.
Kortom, bellen maar!
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‘Blijkbaar doe ik iets
Met de verkiezing van de Teacher
of the Year 2014 in het vooruitzicht
ging Resource langs bij enkele
illustere oud-winnaars.
Wat doet zo’n prijs met je? En hoe
besteedden ze het prijzengeld?
tekst: Linda van der Nat / foto: Sven Menschel

Gert Peek - Teacher of the Year 2000 en 2011
Bekend van: de ‘Peekweek’, Soil & Water, Soils & Landscapes of the Netherlands
Waar ging het geld heen: Inhoudelijke activiteiten voor studenten buiten het studieprogramma, zoals excursies en materiaal.
Eer of ongemak?
‘Een hele eer. Vooral die van 2011, omdat het toen een zuivere studentenverkiezing
was. In 2000 was de uitreiking onderdeel van de Dies Natalis. In de Aula zaten
amper studenten. In 2011 was er een hele happening rondom de uitreiking. We
stonden met de vijf genomineerden op het podium in Forum, dat maakte het heel
spannend. Het gaf veel meer het idee van ‘Ik heb echt wat gewónnen’.’
Bent u nu een Bekende Wageninger?
‘Ik ben bijna bezweken onder de uitnodigingen voor lezingen, excursies en gastcolleges. Ik voelde me net een BN’er, die worden ook gevraagd voor allerlei quizzen
op televisie. Ik heb er een selectie in moeten maken, want ik ben fulltime docent.’

Frits Claassen – Teacher of the Year 2012
Bekend van: Decision Science, Food Production Chains
Waar ging het geld heen: In de grote pot van de leerstoelgroep. ‘Buiten mijn bereik dus, net als mijn bescheiden
salaris dat thuis ook door derden wordt beheerd. Ik haast
mij overigens te melden dat ik al jaren gelukkig getrouwd
ben.’

Een goed idee, zo’n Award?
‘Onze leerstoelgroep scoort vaak goed bij onderwijsbonussen en de Teacher of the
Year omdat we inspiratie, motivatie, enthousiasme en toewijding hoog in het
vaandel hebben staan. We krijgen 10 procent van het totale bedrag aan onderwijsbonussen. Dat valt op, want in Wageningen wordt er wel naar elkaar gekeken. Het
dwingt respect af bij collega’s en andere leerstoelgroepen dat je ook geld kunt verdienen met goed onderwijs en niet alleen met onderzoek.’

Eer of ongemak?
‘Het is waardering voor je werk. Maar het voelt ook een
beetje ongemakkelijk. Ik ben iemand die liever in de anonimiteit opereert. Ineens hoor je mensen over je praten:
“Volgens mij is dat ‘m!”. Het ongemak zit ook in de prijs.
Wie de beste hardloper is kun je meten, maar goed onderwijs is niet meetbaar. Hoezo zou ik de beste zijn? Er zijn
zat goede docenten.’
Bent u nu een Bekende Wageninger?
‘De eerste dagen liep mijn inbox over van spontane en
warme reacties, ook van mensen die ik jarenlang niet had
gesproken. Maar het was al snel business as usual. Ik ben
sindsdien wel voor dingen gevraagd, maar de link met
mijn uitverkiezing is moeilijk te leggen.’
Een goed idee, zo’n Award?
‘Dat geld hoeft voor mij niet, een bos bloemen is voldoende. Maar met zo’n award zet je onderwijskwaliteit op
de kaart en dat vind ik belangrijk. Toch zou ik jonge mensen niet aanraden zich substantieel op het onderwijs te
storten. Daar doen ze zichzelf tekort mee, want de waardering en erkenning zit in het onderzoek. Het carrièreperspectief voor het onderwijs is gewoon nihil.’

Vlnr: Frits Claassen, Gert Peek, Dolf Weijers en Huub Savelkoul.
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goed’
Dolf Weijers – Teacher of the Year 2013

Huub Savelkoul - Vaakst genomineerd (6x) als Teacher of the Year

Bekend van: Cell Physiology & Genetics, Systems at Work, Bio-informatics Technology
Waar ging het geld heen: Een toga.

Bekend van: Cell Biology & Health, Development & Healthy Aging, Food
Allergies
Waar ging het geld heen: Spaarpot voor de formulering van een coherente onderwijsvisie van de leerstoelgroep Celbiologie & Immunologie.

Eer of ongemak?
‘Ik vond het een hele bijzondere ervaring. Vooral omdat ik ‘m óók kreeg
vanwege mijn extra curriculaire activiteiten, zoals het Science Café,
waarin gedebatteerd wordt over actuele wetenschappelijke onderwerpen. Blijkbaar wordt dat erg gewaardeerd. Ik voelde me wel verplicht
om niet te verslappen. Mijn lessen moesten leuk en interessant blijven.’
Bent u nu een Bekende Wageninger?
‘Als wetenschapper was ik al enigszins zichtbaar vanwege mijn persoonlijk hoogleraarschap en als lid van de Jonge Akademie. Nu kreeg ik
ineens ook uitnodigingen in een andere context. Ik ben gevraagd voor
commissies, lezingen, het Bètasteunpunt. Aanvankelijk dacht ik:
‘Waarom ik?’ , maar toen bedacht ik dat ik graag wilde vertellen over wat
ik goed onderwijs vind. Wie weet heeft iemand daar wat aan.’
Een goed idee, zo’n Award?
‘Om de eer vind ik de Teacher of the Year Award een heel goed idee.
Wageningen heeft onderwijskwaliteit gelukkig hoog in het vaandel
staan en dan vind ik zo’n prijs een uitstekend initiatief. De vorm van
waardering, geld, is wat mij betreft een onderwerp waar we over in debat
kunnen.’

Eer of ongemak?
‘Het is natuurlijk fantastisch dat studenten jouw manier van lesgeven
waarderen, blijkbaar doe ik iets goed. Ik probeer al bij de eerstejaars het
vuurtje op te stoken. Dat doe ik door interactie, actueel te zijn en dichtbij hun belevingswereld te blijven.’
Bent u nu een Bekende Wageninger?
‘Als leerstoelgroep grijpen we iedere gelegenheid aan om iets te vieren.
Maar verder hoor ik er binnen de organisatie verbazingwekkend weinig
over. Ik ben daar niet rancuneus over, maar ik vind het wel jammer.
Onderwijs hobbelt vaak achter onderzoek aan. Als ik een subsidie binnensleep voor een onderzoek krijg ik die felicitaties namelijk wel.’
Een goed idee, zo’n Award?
‘Meer dan de helft van alle docenten is heel goed, terwijl er uiteindelijk
maar een paar worden beloond. Mijn idee zou zijn om het geld niet te
gebruiken om de besten te belonen, maar om degenen die minder goed
presteren te verbeteren. Zo kun je het gemiddelde onderwijsniveau
weer omhoog trekken.’

TEACHER OF THE
YEAR AWARD
Ieder jaar schrijft het Wageningen UniversiteitsFonds een
verkiezing uit voor de beste
docent van Wageningen. Studenten kunnen digitaal hun
stem uitbrengen op hun favoriet. Een studentenjury kiest
uit de vijftien hoogst scorende
docenten vijf genomineerden.
Een van hen wordt uiteindelijk
Teacher of the Year. Alle genomineerden krijgen 2500 euro,
die zij naar eigen inzicht
mogen besteden.
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DARK SUIT
Maak kennis met SUIT, wat staat voor Surface and
Under Ice Trawl. Het is een zelfontworpen netconstructie die onderlangs het drijﬁjs wordt gehaald
en opvist wat daar te vinden is: krill, vis, inktvis,
wormen en kwalachtigen. Onderzoekers van Imares
gebruikten SUIT de afgelopen twee maanden tijdens
een expeditie naar het zuidpoolgebied. Op de Duitse
ijsbreker Polarstern voeren ze van Chili naar ZuidAfrika langs de rand van het Antarctisch drijﬁjs. Hun
doel was om te achterhalen of er onder het ijs meer
leven zit dan in de omringende zeeën. Dat zou namelijk
verklaren waarom daar relatief veel roofdieren voorkomen. De komende tijd analyseert promovendus Fokje
Schaafsma de vangsten. RR / Foto: Jan Andries van Franeker

31 oktober 2013 — RESOURCE

5(6SEHHOGLQGG



18 >> achtergrond

Tenure track werkt, maar begint ook te knellen

‘Niet alleen spitsen
in je team’
Vier jaar geleden introduceerde de universiteit een nieuw loopbaanbeleid
voor wetenschappelijk talent: de tenure track. Maar het programma is niet
onomstreden: doet het standaardtraject wel recht aan de veelvormigheid
van de academische wereld? Terwijl een commissie zich over de spelregels
buigt, nam Resource een kijkje bij vijf kandidaten van het eerste uur. Hoe
verging het ze?
tekst: Albert Sikkema / foto’s: Guy Ackermans

E

cht aantrekkelijk was het niet voor jonge wetenschappers, vóórdat de tenure track werd ingevoerd. Je stapte in als onderzoeker en vervolgens was het maar afwachten waar het schip
van je carrière naartoe zou varen. Kwam er
ergens een plek vrij, dan had je een kans, maar
wanneer alle oudgedienden bleven zitten waar ze zaten,
dan kon je loopbaan zomaar stranden, ongeacht je kwaliteiten. In de praktijk hopten veel jonge wetenschappers
van contract naar contract, zonder te weten waar dat toe
leidde.
De tenure track, overgewaaid uit de Angelsaksische
wereld, biedt in dat opzicht duidelijke voordelen. Jong
wetenschappelijk talent, maar ook zittende docenten,
krijgen zicht op een carrière. Promotie maken is nu geen
stoelendans meer, maar hangt af van een objectieve kwaliteitsmeting. Dat is veel eerlijker en beter voor de universiteit, vindt vriend en vijand. Medewerkers die instromen in
de positie van universitair (hoofd)docent (ud en uhd), wor-

den elke drie jaar beoordeeld op hun publicaties, hun
onderwijsprestaties en op de werving van projecten en
promovendi. Bij elke bevordering worden de eisen strenger. Na twee tijdelijke contracten van drie jaar krijgen ze
een vaste aanstelling. Uiteindelijk leidt de weg naar een
persoonlijk hoogleraarschap. Tenzij je niet aan de eisen
voldoet, dan mag je op zoek naar ander werk. ‘Up or out’
wordt deze wetenschappelijke carrièreladder ook wel
genoemd. Hoewel dat laatste uiteraard niet geldt voor zittend personeel dat de tenure track vrijwillig volgt.
Inmiddels zijn er 141 docenten aan tenure track begonnen, 92 ud’ers en 46 uhd’ers. Drie kandidaten hebben de
eindstreep inmiddels gehaald en zijn nu persoonlijk
hoogleraar. Een onbekend aantal is afgevallen.
CARRIÈREJAGERS
Maar hoe staat het met de kritiek die vier jaar geleden
weerklonk bij de invoering van het nieuwe systeem?
Tegenstanders van tenure track schetsten toen een grim-

>>
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‘De druk was groot’
Arjan de Visser
Erfelijkheidsleer
Wil persoonlijk hoogleraar
Experimentele Evolutie worden.
In Resource maakte De Visser
zich drie jaar geleden zorgen
over de aanstaande beoordeling,
omdat hij niet veel promovendi
begeleidde en niet heel veel
publiceerde. Dat bleek loos
alarm. ‘Die beoordeling haalde
ik ruim. Ik ben toen bevorderd
naar uhd1. Het kostte veel voorbereiding, maar achteraf was het
heel goed om een visie te moeten
schrijven.
Volgend jaar moet ik voor een
commissie verschijnen die gaat
beoordelen of ik persoonlijk
hoogleraar mag worden. Ik voel
wel druk door tenure track. In
het begin was die druk groot en
dat ging ten koste van het werk.
Nu ik niet meer voortdurend aan
tenure track denk, heb ik meer
lol in mijn werk.’

‘Het voelt als de Olympische
Spelen’
Jacqueline Bloemhof
Operationele Research en Logistiek
Wil persoonlijk hoogleraar
Duurzame logistiek worden.
Drie jaar geleden was Bloemhof
net vanuit Rotterdam naar Wageningen gekomen. Ze heeft drie kinderen en had een contract van 28
uur. Desondanks was ze gemiddeld bijna veertig uur per week
met haar werk bezig. ‘Dat is nodig
om de eisen te halen, want die zijn
fors’, zei ze destijds tegen
Resource.’
Twee jaar geleden volgde de
beloning, ze werd bevorderd tot
uhd1. ‘Van mijn promovendi is er
één klaar en zitten er nog vijf in de
pijplijn. Op dit moment werk ik
aan mijn portfolio voor de grote
beoordeling, om persoonlijk
hoogleraar te worden. Het voelt als
de voorbereiding op de Olympische Spelen. Je moet je kwaliﬁceren en het kan altijd meer of beter.’

>
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‘Ik ben strategischer gaan handelen’
Gerry Jager
Humane Voeding
Wil persoonlijk hoogleraar Sensoriek en
Eetgedrag worden.
De ambitieuze psycholoog kwam drie jaar
geleden over uit Utrecht om hier universitair docent te worden. Ze werd aangetrokken door het Wageningse loopbaanbeleid,
maar wist toen nog weinig van voeding.
Inmiddels voelt ze zich als een vis in het
water in Wageningen.
Jager heeft nu vijf aio’s onder haar
hoede, waarvan ze er twee zelf heeft binnengehaald. In maart dit jaar is ze beoordeeld
en bevorderd tot ud1. ‘Op de harde criteria
scoorde ik prima en de commissie was heel
positief over mijn prestaties en visie. Ik zit
op schema.’ De volgende stap wordt de
bevordering naar uhd en een vast contract.
‘Daarvoor staat drie jaar, maar ik wil het
sneller. Volgend jaar ga ik een Vidi-voorstel
indienen bij NWO. Als dat lukt kan ik een
beoordeling als uhd aanvragen. Maar een
makkie is het niet. Sinds ik tenure track
doe, ben ik strategischer gaan handelen. Ik
kijk steeds of iets in mijn straatje past en
met wie ik samenwerk. Ik waak ervoor dat
ik niet teveel onderwijs doe.’

‘We gaan als een speer’
Imke de Boer
Hoogleraar bij Dierlijke productiesystemen
Deed een jaar tenure track als uhd.
Van de vijf geportretteerde tenure trackers
uit 2010 is De Boer de enige die al hoogleraar is, een ﬂitscarrière die niet vooraf was
gepland. ‘Toen mijn voorganger in 2010
met pensioen ging, was ik net begonnen
met tenure track en heb ik niet gesolliciteerd. Maar de eerste sollicitatieronde
leverde geen geschikte kandidaten op.
Ondertussen was ik gaan nadenken. Ik
vond dat de leerstoelgroep gemarginaliseerd werd en dacht dat ik het beter kon.
Dus bij de nieuwe sollicitatieronde in
2011 heb ik me aangemeld. En ik werd
het!
Het gaat me nog steeds om de inhoud,
om een duurzame veehouderij, maar als
regulier hoogleraar ben ik nu veel meer
manager dan in tenure track. Maar het valt
me mee, het is leuker dan ik dacht. Ik
merk dat de medewerkers het me gunnen
en ik zie een nieuwe dynamiek in de groep.
We gaan als een speer, iedereen werkt
hard. We hebben twaalf nieuwe aio’s, de
hoeveelheid publicaties is verdubbeld.’
RESOURCE — 31 oktober 2013
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Gestopt
Petra Derkzen
Derkzen was ud in tenure
track bij Rurale Sociologie,
maar ze is er dit jaar mee
gestopt. Ze heeft nu een
andere baan buiten de universiteit. Waarom? Daar
wil ze liever niet over praten, meldt ze in een e-mail.
Drie jaar geleden liet ze
Resource al weten te twijfelen over een wetenschappelijke carrière, toen ze na
twee tijdelijke contracten
op haar eigen baan moest
solliciteren. ‘Ik weet niet of
ik persoonlijk hoogleraar
wil worden.’

mig doembeeld van een ‘ieder voor zich’ universiteit
waarin egoïstische carrièrejagers de samenwerking in het
onderwijs en onderzoek om zeep hielpen. Die voorspelling is niet uitgekomen, zo laten de mensen in het veld
weten. De meeste TT-ers lijken zich zeer goed bewust te
zijn van het belang van samenwerking binnen de wetenschap. Bovendien zien hoogleraren erop toe dat de taken
in de leerstoelgroepen netjes worden verdeeld, zegt Liesbeth Ruyten, die zich met de tenure tracks binnen Omgevingswetenschappen bezig houdt.
Een ander kritiekpunt bij de invoering was dat de
beoordelingscriteria voor tenure track te zwaar zouden
zijn. Ook daar lijkt de soep niet al te heet te worden gegeten. Ruyten ziet veel kandidaten bij Omgevingswetenschappen die de criteria ruim halen. Alleen bij Maatschappijwetenschappen leek de kritiek deels terecht. In
die discipline bleek het soms moeilijk om met name aan
de acquisitie-eisen (hoeveel projectgeld en aio’s je moet
binnenhalen) te voldoen. Zes docenten in de Leeuwenborch stopten mede daardoor voortijdig met tenure track.
Inmiddels zijn criteria echter aangepast en de meesten
slagen nu met vlag en wimpel.
JONG GEZIN
In veel opzichten lijkt de tenure track dus te doen waarvoor ze bedoeld was. Dat blijkt ook uit onze gesprekken
met vijf wetenschappers die ervaring hebben met het traject. Bij de aanvang van hun traject werden ze in Resource
geportretteerd. Nu, drie jaar later, gingen we opnieuw bij
ze langs om te kijken hoe het ermee staat. Uit hun verhalen blijkt dat de tenure track wel heeft gezorgd voor een
duidelijker carrièreverloop, maar dat het systeem zelf ook
weer nieuwe knelpunten dreigt te veroorzaken. Belangrijke oorzaak: er is maar één traject, met één einddoel. Dat
doet geen recht aan de veelvormigheid van ambities bij
wetenschappers en behoeften bij de leerstoelgroepen.
Zo leidt een tenure track naar een hoogleraarschap,
terwijl veel wetenschappers al content zijn met de functie
van universitair hoofddocent. Waarom dan toch jonge
wetenschappers dwingen om all the way te gaan? Dat
vraagt bijvoorbeeld Imke de Boer zich af, een tenure
tracker die zelf ﬂitsend carrière maakte en nu hoogleraar

‘Als ik nu jong was geweest,
was ik misschien niet
aan tenure track begonnen’
Dierlijke Productiesystemen is. Ze kan het nieuwe loopbaanbeleid dus niet alleen als deelnemer maar ook als leidinggevende beoordelen. Haar oordeel is genuanceerd.
‘Als ik nu jong was geweest, was ik misschien niet aan

tenure track begonnen. Ik heb jarenlang drie dagen per
week gewerkt, want ik vind het gezin ook belangrijk en
leuk. Tenure track kwam voor mij op het goede moment,
mijn oudste kinderen gingen in 2011 studeren.’ De eisen
voor de natuurwetenschappen zijn hoog, weet ze. ‘Ik heb
nu twee aio’s die net een kindje hebben gekregen. Als ze
verder willen, dan moeten ze in tenure track. Naast de hectiek van een jong gezin geeft dat een enorme druk.’
Maar ook als hoogleraar ziet De Boer dat de eenvormigheid van de tenure track kan gaan wringen. ‘Mijn leerstoelgroep gaat als een speer, ik mag straks drie jonge
mensen aannemen in tenure track. Daar worstel ik mee;
moeten ze wel allemaal in tenure track? Je hebt niet alleen
maar spitsen nodig in je team.’
ONDERWIJBELASTING
Een dergelijk geluid is ook te horen bij Gerry Jager, docent
bij Sensoriek en Eetgedrag. Als TT-er mag ze niet meer
dan 40 procent van haar tijd besteden aan onderwijs. Dat
is een probleem omdat de onderwijslast binnen haar
groep snel toeneemt. ‘Vorig jaar hebben we een nieuwe
minor opgezet die veel studenten trekt en daarnaast groeit
de master Sensory Sciences sterk. Eigenlijk hebben we
dus behoefte aan een docent met vaste aanstelling. Maar
de regels verplichten ons om alleen een vast contract te
geven aan iemand in de tenure track, die maximaal 40
procent voor onderwijs kan worden ingezet.’
De toenemende onderwijsbelasting is op meer plekken een probleem. Zoals bij Jacqueline Bloemhof, uhd in
tenure track bij Operationele research en logistiek. ‘We
moeten meer studenten begeleiden en er komen nieuwe
vakken bij. Wie gaat die vakken ontwikkelen en geven? De
vaste staf zit eigenlijk al vol. Graag zouden we een nieuwe
docent aannemen, maar niet perse in tenure track. Helaas
kun je dan weinig perspectief bieden.’ Want de regel is:
alleen tenure trackers krijgen op termijn een vast contract.
ALTERNATIEVE ROUTE
Zo lijkt het erop dat de tenure track niet voor iedereen het
juiste vooruitzicht biedt. Dat verklaart mogelijk ook
waarom het traject voornamelijk beperkt blijft tot nieuwkomers. Zittend personeel kan zich vrijwillig aanmelden,
maar doet dat minder vaak dan was verwacht. Een commissie zal zich binnenkort buigen over de oorzaken daarvan. Mogelijk kan die ook de suggestie meenemen van
Jacqueline Bloemhof. Zij pleit voor een alternatieve tenure
track-route. ‘Niet iedereen wil persoonlijk hoogleraar worden. Ik zie een alternatieve route, waarbij je promotie
kunt maken tot en met uhd, met minder hoge acquisitiedoelstellingen maar stevige eisen voor onderwijs en
onderzoek. Zo’n gedeeltelijke tenure track route zou rust
geven voor de leerstoelgroepen.’
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ZWARTE PIET,
verleden tijd of niet?
Over het vermeende racistische karakter van het Nederlandse Sinterklaasfeest
is veel misbaar. De VN doet onderzoek en twee miljoen Nederlanders tekenen
een ‘Pietitie’. Wat denkt de internationale Wageningse gemeenschap: is Zwarte
Piet kwetsend of een leuke traditie?
tekst: Alexandra Branderhorst

Fred Kool uit Nederland
Masterstudent Biosystems Engineering
‘Het is een heel leuk feest en ik heb het
altijd gevierd. Zwarte Piet spreekt tot de
verbeelding van kinderen. Maar als zoveel mensen er aanstoot aan nemen,
waarom zouden we er dan niks aan doen?
Wat is de toegevoegde waarde van Zwarte Piet? Mensen
zeggen: “We hebben het altijd zo gedaan.” En dat is niet
eens zo, dat is pas sinds halverwege de negentiende eeuw.
Als dat de enige reden is om Zwarte Piet te houden, is het
moeilijk vol te houden.’

Diana Aragon uit Colombia
Masterstudent Urban Environmental
Management
‘Eerst dacht ik dat Sinterklaas een Duitse versie van de Kerstman was. Nu heb
ik posts gezien op Facebook en begrijp
ik de discussie. De meeste mensen leggen een negatief verband tussen Zwarte Piet, Afrika en slavernij. Maar ik zie het als een Nederlandse traditie die de geschiedenis van de koloniën positief belicht. Dat er nu internationaal onderzoek naar gedaan wordt, is het niet
waard.’

Landry Fanou uit Benin
Masterstudent Environmental Sciences
‘Vorig jaar zag een kind mij aan voor
Zwarte Piet. De ouders schaamden zich,
maar een kind is onschuldig dus ik heb
er geen moeite mee. Ik voel me niet alsof ik tot een inferieur ras behoor. Zolang

Sinterklaas de Zwarte Pieten niet als slaven gebruikt, heb ik
er geen problemen mee. Mensen realiseren zich hierdoor
tenminste dat er ook zwarte mensen in de wereld zijn.
Maar waarom hebben we het hier überhaupt over, er zijn
zoveel problemen in de wereld.’

Lesley Janssens-Bennett uit Engeland
Jubileumcoördinator bij Alumni Relaties
& Fondsen
‘Toen ik vanuit Engeland naar Nederland kwam, leerde ik Sinterklaas kennen als een kinderfeest en Nederlandse
folklore. Het is nooit in me opgekomen
dat er sprake is van discriminatie. Maar wanneer je het
aan Engelsen of Amerikanen uitlegt, zetten sommigen
wel vraagtekens bij het gegeven dat Piet zwart is. In Engeland en de Verenigde Staten ligt de kwestie vaak gevoeliger
omdat de mensen er meer doordrongen zijn van het kolonialisme en de slavernij uit het verleden. Omdat ik niet ben opgegroeid met Sinterklaas, kan ik het objectief bekijken. Ik
begrijp de emotionele reacties van zowel voor- als tegenstanders, het is net als met stierenvechten in Spanje. Als
mensen zouden kiezen voor Pieten in allerlei kleuren,
vind ik dat ook geen enkel probleem.’

Mengxuan He uit China
Masterstudent Management, Economics
and Consumer Studies
‘De discussie is belachelijk. Het is een
leuke traditie van Holland en heeft
niks te maken met slavernij. De Pieten
geven snoep en speculaas aan kinderen,
dat is vriendelijk en goed.’
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Kwame Asumadu uit Ghana
MSc Environmental Sciences
‘Het hangt af van het echte verhaal achter de traditie. Als Piet door de schoorsteen kwam en daardoor zwart werd,
waarom heeft hij dan afrohaar? Als het
personage wel voortkomt uit de tijd van
de slavernij, moet het worden veranderd. Omdat we dan
een heel donkere bladzijde van de geschiedenis vieren. Als
je Sinterklaas viert en ervan geniet, zou je ook rekening
moeten houden met de gevoelens van anderen. Anders is
het een beetje onverantwoord. In de VS hebben ze elven,
daar heeft niemand iets tegen.’

Krijn Schetters uit Nederland
Masterstudent Biosystems Engineering
‘Ik ken een gekleurde jongen die weleens wordt aangesproken door kinderen als ‘Zwarte Piet’. Dat vindt hij niet
leuk en dat snap ik wel. Maar het is een
traditie en de achterliggende gedachte
is niet om gekleurde mensen negatief of als slaven neer te

zetten. Omdat negers vroeger werden achtergesteld, wekt
het die associatie misschien. Maar dat staat compleet los
van het feest. De media blazen de zaak erg op. Het is goed
dat de discussie gevoerd wordt, maar ik zie geen oplossing
in groene of blauwe Pieten. Gekleurde mensen moeten het
allemaal niet te zwaar opnemen.’

Hermien Miltenburg uit Nederland
Zwarte Piet en voorzitter van personeelsvereniging De Binding van de concernstaf
‘Onze personeelsvereniging organiseert
elk jaar een sinterklaasbijeenkomst voor
medewerkers, dus zónder kinderen. Dit
jaar krijgen de Zwarte Pieten daarbij
een kleurenworkshop aangeboden, geredeneerd vanuit
de vraag: sluit zwart eigenlijk wel goed aan op het individuele kleurenspectrum van de betreffende Piet? Daar kan
dus best iets heel anders uitkomen. Geel of groen bijvoorbeeld. En de Sint? Sinterklaas heeft dit jaar voor het eerst
een donkere huidskleur. Een primeur. Maar zie dit niet als
een statement. Het is meer een knipoog. Misschien is volgend jaar weer alles bij het oude.’
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HOE OVERLEEF IK… DE
NATUUR VAN WAGENINGEN
‘Het bos is één grote groentetuin’, schrijft
verslaggever Romy Appelman verwonderd
nadat ze een dag heeft meegelopen met
twee Wageningse survival-experts. Haar
tocht voerde langs paddenstoelen, planten
en bloemen die uiteindelijk allemaal in haar
pruttelende kookpotje belanden. Overleven
in een Nederlands bos, het kan écht.
tekst: Romy Appelman / foto’s: Sven Menschel

H

pend met regenpak, zakmes en een
zak krentenbollen (voor de zekerheid). Kom maar op met die natuur!
Bram Oosterbroek en Jerome
Paques studeerden beide in Wageningen, waar ze elkaar vonden in
een gezamenlijk interesse: bushcrafting in de wilde natuur. Regelmatig trokken ze erop uit om dagenlang te overleven van wat de natuur te bieden heeft. Inmiddels
zijn ze afgestudeerd en hebben ze
een bescheiden bedrijfje waarmee
ze hun kennis en ervaring delen.
Zo’n tien keer per jaar organiseren

CREDIT FOTOGRAAF

et is een prachtige, zonnige herfstdag als ik naar
het bos ﬁets. Ik ben op
weg naar mijn eerste ervaring met bushcrafting,
oftewel comfortabel overleven in
de natuur met wat de natuur te bieden heeft. Na alles wat ik van Discovery Channel heb geleerd ben ik
voorbereid op het ergste: kruipen
door de modder, larven eten en
waterdruppels van bomen likken
om in leven te blijven. Mijn voeten
steken in een paar stevige bergschoenen en verder ben ik bewa-

Jerome Paques legt deelnemers uit wat ze wel en niet kunnen eten.

ze workshops in de natuur rond
Wageningen.
LEVENSGEVAARLIJK
Bram straalt zelfvertrouwen uit als
we met zijn dertienen om hem
heen staan om naar zijn uitleg te
luisteren. ‘In Nederland kun je in
elk seizoen genoeg te eten vinden
in het bos’, weet hij uit ervaring.
De meeste deelnemers aan de
workshop zijn studenten uit Wageningen die geïnteresseerd zijn in
wat je allemaal kunt eten uit de natuur. Doel is het bos in gaan om

daar eetbare planten te verzamelen. Aan het eind van de dag zullen
we de verzamelde eetwaar zelf
gaan bereiden en opeten. En dat is
serieuze business. ‘We moeten wel
stevig doorwerken’, zegt Jerome
enigszins dreigend. ‘Anders hebben we vanavond niet genoeg te
eten.’
Aan de slag dan maar. De plek
waar we staan ligt vol met beukennootjes. De groep begint enthousiast met verzamelen. Vervolgens lopen we een stukje verder het bos
in, waar een overvloed aan tamme
kastanjes ligt. Ook hier gaat het
verzamelen razendsnel. Dit is leuk!
Helaas komen we daarna aan bij
een berm vol brandnetels. Ook al
eetbaar volgens Bram en Jerome.
‘Als je ze op de juiste manier plukt
dan heb je geen enkele last van het
gif’. Helaas hebben we die techniek niet onder de knie want niemand verlaat deze stek zonder tintelende handen.
De wandeling verloopt volgens
een helder patroon: we lopen een
eindje, onze begeleiders houden
halt bij een plant en vertellen er
iets over. Waar en wanneer kun je
de plant vinden, onder welke voorwaarden is hij eetbaar en welke
voedingsmiddelen zitten erin?
Sommige planten kun je alleen
eten als ze gekookt zijn. Anderen
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Nootjes pellen en plantjes snijden: voorbereidingen voor de maaltijd.

zijn wel eetbaar, maar hebben een
giftig broertje dat er verraderlijk
veel op lijkt. We leren dat de sponszwam hartstikke lekker is en de
giftige taxus levensgevaarlijk. Ook
maken we kennis met de reuzenbalsemien, een grappig plantje dat
zijn eetbare zaadjes wegschiet als
je in zijn schilletje knijpt.
LEAVE NO TRACE
Zo leren we in de loop van de dag
op een heel andere manier naar
het bos te kijken. Om elke hoek
blijkt wel een nieuwe eetbare plant
of paddenstoel te staan. Het bos is
één grote groentetuin, als je maar
weet hoe je er gebruik van kunt
maken. Maar we moeten wel voorzichtig zijn met deze groentetuin.
Je hebt toestemming nodig om

planten en paddenstoelen uit het
bos te halen. Ook hanteren Bram
en Jerome het ‘leave-no-trace’principe: ‘Je laat altijd een deel van

de planten staan en je mag geen
zichtbare sporen achterlaten.’
Aan het eind van de middag
hebben we een goede oogst. Bladeren, wortels, noten en paddenstoelen vormen straks een afwisselende maaltijd. Die gaan we bereiden
op het natuurkampeerterrein Quadenoord, waar een klein kampementje is opgesteld. De houtbrandertjes zijn gemaakt van conservenblikjes en we krijgen maar drie
lucifers. ‘Voor de uitdaging’, lichten onze begeleiders glimlachend
toe. Terwijl het langzaam donker
wordt in het bos gaan we aan de
slag. Van de kastanjes maken we
stamppot, de nootjes worden geroosterd en de bladeren gekookt.
Hier en daar wordt gesjoemeld
met wat zout en sojamelk. Uitein-

delijk wordt alles samengevoegd
en netjes verdeeld over de hongerige deelnemers. Het één smaakt
wat beter dan het ander, maar dat
maakt niet uit want het is toevallig
wel zelf verzameld en bereid.
Na aﬂoop van dit avontuur hebben mijn nagels rouwranden van
de modder en voel ik mijn vingertoppen niet meer door de brandnetels. Maar mijn longen zitten vol
gezonde buitenlucht en mijn maag
vol gezond voedsel uit het bos. Tevreden ﬁets ik die avond dus terug
naar Wageningen. Op naar de
snackbar!
Ook geïnteresseerd in een workshop
van Bram en Jerome? In december
geven ze een workshop primitief vuur
maken.
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VERGEETPIL
Nog even en ze zijn te koop: pilletjes die je helpen slechte herinneringen te vergeten. Onderzoekers
van onder meer de universiteit van
Basel vonden genen voor negatieve herinnering. Een anti-histamine
blijkt op die genen aan te grijpen.
Proefpersonen vergaten al na één
portie een slechte ervaring. For the
quality of life. Denk daar maar eens
over na.

Meet & Greet in ﬂat Bornsesteeg
Studentenverenigingen ISOW,
ESN en studentenplatform SP&CIn the World slaan de handen
ineen om de eenzaamheid onder
bewoners van de Bornsesteeg
aan te pakken. De drie gaan
vanaf half november elke twee
weken een Meet & Greet organiseren in Number 3, de ﬂatkroeg
van de sterﬂat.

RUSTIG AAN

Mannen lopen over het algemeen
sneller dan vrouwen, omdat ze nou
eenmaal groter zijn. Hoe gaat dat
als een man en een vrouw samen
een stukje wandelen? Uit onderzoek
in PLoS ONE blijkt dat mannen hun
loopsnelheid sterker aanpassen aan
de vrouw met wie ze een relatie
hebben. Bij gewone vriendinnen of
vrienden doen ze dat veel minder.

Aanleiding voor de bijeenkomsten
is een artikel in Resource over eenzaamheid onder bewoners van de
Bornsesteeg, vertelt Leoni Pek, een
van de initiatiefnemers. In dat artikel vertelde de Ethiopische Birhane Abebe dat hij amper contact
heeft met zijn ganggenoten. ‘Ik
weet nooit wie er thuis is, of wie ze
eigenlijk zijn.’ De studenten van
SP&C gingen daarop langs de deu-

ren om bewoners uit te nodigen
voor een gezamenlijk avondje in
de ﬂatkroeg. ‘We hebben bij wijze
van pilot twee avonden georganiseerd en die waren een succes.
Daarom willen we die avonden
structureel maken, zodat mensen
weten met wie ze wonen en ze
makkelijker contact met elkaar
maken.’
De internationale verenigingen
ISOW en ESN en de levensbeschouwelijke SP&C – In the World
nemen om beurten de organisatie
op zich. ‘Dat betekent dat twee
avonden meer in het teken zullen
staan van dansworkshops, taal en
kennismaken met andere culturen, en de andere avond meer in
het teken van reﬂectie en verdieping,’ legt Leoni uit. Zodra de datum van de eerste Meet & Greet be-

kend is, komt er een poster in de
Bornsesteeg te hangen. Idealis
stelt de ruimte onderin de sterﬂat
gratis beschikbaar voor de bijeenkomsten.
Het initiatief van de drie studentenclubs is ook opgepikt door
de stichting Kerk&Wereld. Zij no-

Idealis stelt de ruimte
gratis beschikbaar voor
de bijeenkomsten
mineerden de Meet & Greet voor de
Jongerenprijs, een prijs voor jongeren die zich inzetten voor een betere maatschappij. ‘Het zou mooi
zijn als we die prijs zouden winnen, dan hebben we wat ﬁnanciële
armslag om de avonden extra leuk
om te maken.’ LvdN

PLASWET
Een zoogdier doet er gemiddeld
genomen 21 seconden over om te
plassen. Van muis tot olifant blijkt
deze plaswet op te gaan, hebben
onderzoekers van het Georgia
Institute of Technology ontdekt.
Langer dan 21 seconden mag het
kennelijk niet duren in de natuur.
Plassende dieren zijn kwetsbaar.
Gek genoeg hebben ze die 21
seconden niet getest bij mensen.
Try this at home!

REAGUREN
PubMed, een online database van
biomedische publicaties, is bezig
met een pilot om reacties op artikelen toe te laten. De zogenaamde
PubMed commons kan reaguren
daarmee naar een hoger plan tillen.
Serieuze discussies rondom wetenschappelijke vindingen, in plaats
van haattaal en scherpe ad hominems. Ideale nieuwe sog-activiteit.
Maar pas op: het kan niet anoniem,
dus gedraag je een beetje.

DIJKHUIZEN OPENT WAGENINGSE WALK OF FAME
Onder toeziend oog van verschillende Wageningse studentenclubs zoals KSV Franciscus, de studentenraad en het
AID-bestuur, legt collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen ‘zijn’
steen op het tegelpad tussen Atlas en Orion. Hiermee
opende hij vrijdag 25 oktober oﬃcieel de Walk of Fame op
de campus. Dit voetpad tussen bestuursgebouw en onder-

wijsgebouw moet de komende tijd vol gelegd worden met
tegels die studenten, verenigingen of andere groepen aan
de universiteit schenken.
Het tegelpad is een initiatief van de vorige studentenraad,
die afgelopen juni de eerste tegel legde. Naast Aalt Dijkhuizen plaatste ook het bestuur van de Algemene Introductiedagen in 2013 een steen. LvdN / Foto: Bart de Gouw
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AFLEVERING 18 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Elise heeft na wekenlang zoeken eindelijk een stageplek gevonden. Helaas tonen haar huisgenoten niet veel consideratie met haar nieuwe werkritme.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Presentatie
E

lise tuurde ingespannen naar haar computerscherm.
Voor haar ogen dansten de woorden en diagrammen van haar powerpointpresentatie. Morgen was er
een belangrijk overleg bij haar stagebedrijf en haar
begeleider had haar gevraagd een presentatie voor te
bereiden over haar bevindingen tot nog toe. Een mooie
kans om te laten zien wat ze allemaal in huis had.
Ze rekte zich uit op haar bureaustoel. Ze hoorde
gestommel en gelach op de gang. Zowel Willem-Jan
als Bianca had een stel jaarclubgenoten op bezoek en het
was de hele avond al luidruchtig. Sowieso was er de laatste
tijd elke avond wel wat. Dan had Vera weer een ﬁlmavondje
dat eindigde in een bacchanaal, dan hoorde ze Derk tot diep
in de nacht videogames spelen. Gek werd ze ervan. Nu ze
stage liep wilde ze gewoon rust en regelmaat, en die bleek
steeds verder te zoeken in de Mortierstraat.
Op dat moment werd er op haar deur gebonsd. Nog voordat
ze iets had kunnen zeggen, tuimelden Willem-Jan en Bianca
haar kamer binnen, giechelend en met een rode blos op hun
wangen van de vele glazen alcohol die ze al weggetikt
hadden.
‘Elise!’ riep Willem-Jan te hard. ‘We gaan zo de stad in, ben
je dabei?’ Hij probeerde tevergeefs zijn dubbele tong onder
controle te houden. Bianca schoot in de lach. ‘Jij bent zó
bezopen,’ hikte ze. Elise keek het tweetal verstoord aan.
‘Nee, ik heb morgen een hele belangrijke presentatie en ik
zou graag een beetje rust krijgen.’ Willem-Jan snoof
laatdunkend. ‘Doe nou niet zo saai. Je kan je hele leven nog
werken.’ ‘Gaat Elise mee?’ hoorde ze Vera roepen. Blijkbaar
had zij zich wel laten overhalen. Elise stond op. ‘Nee, Elise

gaat niet mee, Elise heeft wel wat beters te doen dan zuipen
met haar huisgenoten.’ Ze duwde het beschonken tweetal
haar kamer uit en sloot resoluut de deur. Ze hoorde hoe
Willem-Jan en Bianca mopperend afdropen. ‘Dan gaan we
lekker zonder die dooie voedingsmiep bier drinken,’ lalde
Willem-Jan. ‘Píls’, verbeterde Bianca. Uitbundig lachend
verdwenen ze naar beneden. Even later hoorde Elise het
hele gezelschap het huis verlaten. Eindelijk rust!
Om half vier schrok Elise wakker van een hels kabaal vanuit
Willem-Jans kamer. Het nummer ‘Een beetje verliefd’ van
André Hazes drong haar kamer binnen, zoals vaker wanneer
Willem-Jan met zijn zatte kop weer een meisje had proberen
te versieren. Ze bonkte met haar vuist tegen de muur die
hun kamers scheidde, maar Hazes blèrde door.
Waarschijnlijk was Willem-Jan al in slaap gevallen, wat
betekende dat ze de hele afspeellijst zou moeten aanhoren.
Tranen van verontwaardiging sprongen in haar ogen. Haar
huisgenoten weigerden keer op keer rekening met haar te
houden. Ze was er helemaal klaar mee. Ze pakte haar
mobiel en whatsappte naar een vriendin: ‘Komt die kamer
bij jou in huis nog vrij?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Student wint fotowedstrijd De Nieuwe Wildernis
Met zijn foto van twee Konikpaarden in de Blauwe Kamer
heeft Roel van Cauwenberghe de
publieksprijs gewonnen van een
fotowedstrijd rond de natuurdocumentaire de Nieuwe Wildernis.
‘De foto heb ik afgelopen zomer
genomen in de Blauwe Kamer, een
natuurgebied tussen Wageningen
en Rhenen’, vertelt Van Cauwenberghe. De student Bos- en Natuurbeheer maakt vaker natuurfoto’s,
waarbij hij soms veel geduld moet

hebben om dieren te kunnen benaderen. Dit keer stuitte hij echter
spontaan op een kudde Konikpaarden tijdens een wandeling. ‘De
kudde vertoonde erg mooi natuurlijk gedrag’, aldus de student.
‘Hoewel het wilde paarden zijn,
waren ze wel gewend aan mensen
en naderden ze mij zelfs tot op tien
meter.’
Van Cauwenberghe won de
wedstrijd met 150 stemmen verschil. Hij krijgt een masterclass fotograﬁe in de Oostvaardersplassen

van Ruben Smit, regisseur van de
Nieuwe Wildernis. De foto wordt

gepubliceerd in de magazines van
Staatsbosbeheer en de ANWB. NM
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

SSR-W - INSANITY
Donderdag 31 oktober van 22.00 tot 05.00 uur
Trek je engste outﬁt aan en luidt de nieuwe periode feestend in. Het leuke aan dit Halloween-

feestje is dat je een prijs kunt winnen voor het
mooiste kostuum én dat het echt op Halloween
is. Entree twee euro met studentenkaart.
CENTRUM WAGENINGEN - PALM INTOCHT
Woensdag 6 november van 18.00 tot 02.00 uur
Een super-populaire avond, die je niet mag missen! Een kaartje geeft recht op een Palmbiertje
in zeven verschillende kroegen in het centrum
van Wageningen.
De kaartjes zijn altijd binnen één dag uitverkocht (verkrijgbaar op de donderdag dat deze
Resource uitkomt, 12.30 uur), maar ook zonder
kaartje kun je meedoen. Dan moet je afzonderlijk voor je biertjes betalen.

NSW: WHEN I GREW UP
Donderdag 7 november van 22.00 tot 04.00 uur
NSW (Navigators) heeft tijdens de AID laten
zien dat ze wel een feestje kunnen organiseren.
Als relatief kleine vereniging krijgen ze het voor
elkaar om veel te organiseren. Dit keer gaat het
om een feestje in Het Gat, ter ere van het achtste lustrum. Kom verkleed als je jeugdidool of
een jeugdherinnering.
Entree gratis, Het Gat.

De rubriek Feesten wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK

FEESTEN IN
KOPENHAGEN
Wie? Josien Noppers, tweedejaars
masterstudent Sensory Science
Wat? Vier maanden mastervakken volgen.
Waar? Kopenhagen, Denemarken
‘Een vast onderdeel van onze master is het volgen van een aantal vakken in Kopenhagen, vier maanden lang. Het is een soort uitwisselingsproject, gebaseerd op het gegeven dat de universiteiten van Wageningen en Kopenhagen elk veel kennis over Sensory Science binnen hun
muren hebben. Organisatorisch was het gemakkelijk, alles werd voor
ons geregeld. Ik ging vanuit Wageningen met vijftien anderen, dat
maakt het minder noodzakelijk om allerlei nieuwe contacten aan te
knopen. Toch heb ik bewust ook het gezelschap van anderen opgezocht, vooral internationale studenten. Op vrijdagavond ging ik stappen en indrinken in de kroeg op de campus. Daar was alcohol goedkoop, in tegenstelling tot de andere horeca in Kopenhagen. Er waren
daar ook veel Denen, maar die stonden niet open voor contact.
Het was prettig om even uit Wageningen weg te zijn, een andere universiteit zien. Kopenhagen is echt een stad, een plek waar het leven dag en
nacht doorgaat. Dat is anders dan wat ik in Wageningen gewend ben.
Verder had ik het geluk dat tijdens mijn verblijf in Kopenhagen het
beroemde muziekevenement Distortion plaatsvond. Een gratis festival,
vijf dagen lang in verschillende delen van de stad. Complete chaos, veel

muziek en vooral heel veel mensen die er samen één groot feest van
maken. Echt superleuk om mee te maken.
In veel opzichten was Denemarken vergelijkbaar met Nederland. Ik
kon overal op de ﬁets naartoe en dat deed ik dan ook: elke dag een half
uur op mijn ﬁets naar de universiteit. Ik volgde twee vakken met colleges en practica, en een vak vergelijkbaar met ACT. Inhoudelijk had weinig moeite met de stof. In Wageningen moet ik keihard vechten voor
een zeven, terwijl dat daar vrij makkelijk is. Dus als je een paar cijfers
op moet krikken, dan is Denemarken de place to be.’ MvdH
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in memoriam

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (voor de
international edition óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in... China
In het nieuws: De Starbucks in Beijing vraagt 3,25 euro voor
een kopje kofﬁe (een tall latte). Dat is meer dan in Londen en
Chicago en bijna twee keer zo veel als in Mumbai. CCTV, de
Chinese staatstelevisie stelde dit aan de kaak, waarna er op
Weibo (Chinese Twitter) ruim vier miljoen berichtjes over
kwamen.
Reactie op het nieuws: Daniel Huang, student Plant Science uit
China.
‘Dit is gewoon een marketingstrategie die heel goed werkt in
China. Je maakt een merk heel erg duur, en dan trek je rijke
klanten aan. Plekken waar rijke mensen elkaar ontmoeten
hebben een enorme aantrekkingskracht op grote groepen
mensen. Iedereen wil erbij horen.
Mensen willen graag laten zien dat ze geld hebben, en met een
goed merk rondlopen voegt iets toe aan hun prestige. Er is
maar een klein deel van de bevolking met veel geld, maar op
een bevolking van 1,4 miljard is dat nog steeds een
substantiële markt.
Mijn broer heeft een hele goede baan. Maar hij geeft
misschien wel driekwart ervan uit aan prestige als een mooie
auto en een goed pak. Als hij naar een vergadering gaat en hij
heeft dat niet, dan praat niemand met hem. Dan vinden ze dat
hij niet de juiste instelling heeft om zaken te doen. Maar hij
geniet dus ook niet van zijn mooie auto, omdat het echt een
blok aan zijn been is.
Ik vind dit een soort psychische stoornis in het Chinese
systeem, het klopt niet. Door de spullen die je koopt creëer je
een imago voor jezelf. Dat is ontzettend zonde van de energie
en het geld, omdat het natuurlijk niks toevoegt aan wie je bent
of wat je kunt. Dat geldt niet alleen voor kofﬁe, maar ook voor
kleren, auto’s en eigenlijk voor alles wat je aan anderen kunt
laten zien.
Volgens mij moet je je geld uitgeven aan je eerste levensbehoeften. Als dat is gelukt, kun je verder kijken naar luxe.
Maar zo werkt het niet in China. Ik heb ook niet de indruk dat
dit verandert bij de jongere mensen, maar ik woon ook al een
paar jaar in Nederland. Dat weet ik dus niet zeker.’

Geert André
Op 1 oktober is Geert André, medewerker bij Livestock Research,
overleden. Hij wist de laatste
weken dat het einde naderde.
Samen met zijn gezin vond hij de
kracht om hier mee om te gaan en
er waren nog goede gesprekken
met collega’s om herinneringen op
te halen. Oog voor zijn collega’s en
realiteit waren kenmerkend voor
Geert die ruim 28 jaar bij ons heeft
gewerkt. Hij had als statisticus de
gave om snel te doorzien wat
gegevens hem wilden vertellen. Hij
kon dit op een eenvoudige manier
uitleggen zodat zijn collega
onderzoekers ook het idee kregen
dat zij het snapten. Geert was
gedreven en werd geïnspireerd
door praktische toepasbaarheid
en verschillen in de natuur.
Nieuwsgierigheid en passie waren
drijfveren om de uitdaging van een
promotieonderzoek aan te gaan.
Inhoudelijk was Geert met zijn
Dynamisch Lineaire Modelleertechniek zijn vakgenoten ver
vooruit. Naast internationale
erkenning was het voor Geert net
zo belangrijk dat het gebruikt
wordt bij meer dan 700 melkveebedrijven. Iets om trots op te zijn.
Geert kon goed schakelen tussen
praktijk en wetenschap. Daar was
hij nog niet klaar mee, maar de tijd
is helaas op.
Wij danken Geert voor zijn inzet en
verliezen in hem een ﬁjne collega
en voorvechter van adaptieve
dynamische modellen.
Wij vertrouwen erop dat Geert in
goede handen is en wensen zijn
naasten veel sterkte.
Kees Lokhorst, Johan van Riel, Peter Groot Koerkamp

Teacher of the Year verkiezingen
Bepaal jij wie de Teacher of the
Year 2014 gaat worden? Stem dan
vanaf woensdag 30 oktober tot en
met vrijdag 8 november op je favoriete docent! Stemmen doe je via
ssc.wur.nl/air210/student, klik op
verkiezingen en ga vervolgens naar
Teacher of the Year 2013. Je kunt
met jouw stem voucher van € 50
winnen. Alleen 2de jaars studenten
en ouder mogen stemmen.
SSC.WUR.NL/AIR210/STUDENT

Homofobie?
Wil jij je steentje bijdragen tegen
homofobie? Vind je het leuk om
met jongeren om te gaan? Het
SHOUT voorlichtingsteam is op
zoek naar enthousiaste nieuwe
mensen! Wij geven voorlichting
over seksuele diversiteit (LHBT) op
scholen in Wageningen en omstreken. Wij zoeken vrijwilligers op oproepbasis, ervaring niet vereist,
we bieden begeleiding.
INFO: WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL, CONTACT:
VOORLICHTING@SHOUTWAGENINGEN.NL

Wilderniscafés
Staatsbosbeheer organiseert een
aantal Wilderniscafés, talkshows
over nieuwe wildernis in Nederland die aansluiten bij de ﬁlm De
Nieuwe Wildernis. In de cafés
staat de ‘lokale wildernis’ centraal.
Welke mogelijkheden zijn er om
van deze wildernis te genieten?
Wat betekent dat voor het gebied
en de omgeving? Staatsbosbeheer
nodigt iedereen uit om mee te denken. Geen zware, inhoudelijke discussies maar een talkshow met lokale ondernemers, ﬁlmmakers,
boswachters en bezoekers en met
cabaret, livemuziek en columns.
Op 7 november in Lux Theater te
Nijmegen en op 13 november in
Cultuurhuis CODA, Apeldoorn.
INFO: NIEUWEWILDERNIS.WORDPRESS.COM

Meer mededelingen op pagina 30
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mededeligen (vervolg)
Fantastische natuur in kinderboeken
De tentoonstelling “Fantastische
natuur in kinderboeken” toont de
geschiedenis van natuurbeleving
en beelden van de natuur in het
Nederlandse kinderboek vanaf de
18e eeuw. De tentoonstelling in de
Forumbibliotheek in Wageningen
wordt op 1 november geopend
door Jan Terlouw (oud-politicus en
kinderboekenauteur met vele titels
op zijn naam). Daarnaast presenteert Paul Roncken (Universitair
docent Landschapsarchitectuur
Wageningen UR) zijn onderzoek
naar griﬀelwinnaars van kinderboekillustraties in relatie tot het
sublieme landschap. Openingstijden: 1 november 2013- 1 maart
2014, maandag - vrijdag, 9.00 13.00 uur en ’s middags op afspraak.
MEER INFORMATIE EN GROEPSRONDLEIDINGEN:
SPECCOLL.LIBARY@WUR.NL TEL. 0317-482701

NSW 40 jaar
In november viert NSW haar achtste lustrum, ofwel haar veertigste
verjaardag. Gedurende deze maand
zullen er verschillen activiteiten
worden georganiseerd onder het
thema ‘Into the Wild’. NSW wil
deze mijlpaal graag vieren met alle
studenten in Wageningen. Dat kan
tijdens het Open Lustrum Feest op
7 november in café Het Gat of bij
de bandjesavond/’Open Mic’ samen met IxESN op woensdag 20
november in café XL.
INFO: LUSTRUMCOMMISSIE.NSW@GAIL.COM

Prof. Kooy Fonds
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KIVI NIRIA kent jaarlijks een prijs
toe aan de beste afstudeerder aan
een technische universiteit of hogeschool in een richting relevant
voor Defensie of Veiligheids-technologie. De prijs wordt op woensdag 9 april 2014 uitgereikt tijdens
het jaarlijkse Kooy symposium in
Amsterdam. Tot 31 december is het
mogelijk voordrachten in te dienen.
INFO: WWW.KIVINIRIA.NL/DV

Roma-dagen in Wageningen
Half november organiseren Parne
Gadje, Movie W en Junushoﬀ drie
voorstellingen in Roma-sfeer. Don-

derdag 14 november draait Movie
W de ﬁlm ‘Time of the Gypsies’ van
de Servische regisseur, acteur en
muzikant Emir Kusturica. De dag
daarna, vrijdag 15 november,
brengt het Ro Theater in Junushoﬀ
‘Vreugdetranen drogen snel’: een
ultieme samensmelting van theater, dans en livemuziek, van bizarre verhalen en grote emoties, geïnspireerd op de energieke en kleurrijke ﬁlms van Kusturica. En op 16
november staat Parne Gadje, de internationaal bekende Wageningse
band in de Wilde Wereld met muziek van hun nieuwe CD. Wie de
band al langer volgt zal daarin nog
steeds de balkanpassie, ﬂair en
muziek als handelsmerk herkennen.
INFO: WWW.MOVIE-W.NL, WWW.JUNUSHOFF.NL
EN WWW.PARNEGADJE.COM

Training Sell your idea
Being able to sell yourself, an idea
or a product is an essential skill in
daily life. During an interview it’s
important that you are able to convince why you should be hired, but
how can you do that? What will
you say when somebody asks you
‘why should I hire you?’ Receive
essential tips & tricks how you can
sell yourself or your idea.
Thursday 7 November, 19.00 22.00 in Impulse.

strong CV and to attract the attention of speciﬁc persons. Trainer
Geraldine Sinnema of the company
Een Wereld Van Verschil.
Wednesday 13 November, 19.00 22.00 in Forum.
INFO: WWW.KLV.NL

Workshop Leadership
Why wait? Now is the perfect time
to invest in your leadership
skills! Even though you probably
will not be a manager directly after
your study, these skills will be of
great value. And we believe that
you have everything it takes! The
best question to ask yourself about
your leadership is would you follow you.
Thursday 21 November, 19.00 22.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Workshop – Scientiﬁc English
Young KLV now oﬀers a workshop
about how to recognize and avoid
‘non-native’ inﬂuences in written
scientiﬁc English (Dunglish or broken English). For both Dutch and
other non-native speakers of English in a Dutch university environment who would like to improve
their skills on this area.
Tuesday 26 November, 19.00 22.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

INFO: WWW.KLV.NL

Course CV writing
When writing a CV, you can face a
daunting task in diﬀerentiating
yourself from other job applicants.
In this workshop you learn the tips
and tricks to show your talents in
your CV. The trainer can take a
look at your CV in advance and
gives personal feedback. This
course is particularly developed
for international KLV members by
our partner, KLV Professional
Match. Of course, Dutch members
and other interested persons are
welcome too! Friday 8 November,
11.00 - 12.30 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Workshop LinkedIn for students
Discover the possibilities and
chances of LinkedIn and work at
your proﬁle during the course! A
good proﬁle is important to improve your network, to build up a

Course: Governance, Policy and
Organisation
The crash course on WU Education
(one evening, Wednesdag 13 november, 19.30) addresses four issues. The ﬁrst one is on governance and organisation of WU, the second one on funding of courses and
other ﬁnancial issues, the third
one on main agenda items of Programme Committees: the annual
Education Modiﬁcation Cycle), the
Education and Examination Regulations and the accreditation of
study programmes, including the
internal quality assurance system,
the fourth one on tasks, responsibilities and authorities of a Programme Committee and its members. Venue: Forum Building, VIP
rooms, free drinks afterwards
(22.00). Lecturer: Tiny van Boekel,
Dean of Education and Director OWI
SUBSCRIBE BY SENDING AN EMAIL TO
MARITA.KLEFKEN@WUR.NL

agenda
Zaterdag 2 en zondag 3 november

EXPOSITIE STORMPAINTING
In ﬁlmtheater Movie W, Wilhelminaweg 3A te Wageningen worden
de resultaten van het kunstproject
Stormpainting gepresenteerd:
Schilderen, dichten en musiceren
in een stormachtige wind, waarbij
dit hele proces is geﬁlmd. Opening
zaterdag om 14.30 uur met ﬁlmvertoning en met live muziek van
Rivelli, expositie tot 19.00 uur.
Zondag van 11.00 tot 16.00 uur:
Expositie en ﬁlmvertoning
INFO: WWW.MOVIE-W.NL

Vrijdag 1 november, 22.00u

THE DAILY INDIE IN POPUPCLUB
muziekplatform en magazine The
Daily Indie voor het eerst de gastheer om de pareltjes van de Nederlandse indie-muziek naar PopUpClub Wageningen te halen. Indiedarlings The Future’s Dust uit
Leeuwarden spelen betoverend
werk van hun onlangs verschenen
debut EP. Het voorprogramma
wordt verzorgd door singer-songwriter R.T Woods.
INFO: WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Zaterdag 2 november. 22.00u

BENEFIETFEEST PRIDE FONDS
Homobelangenvereniging SHOUT
Wageningen houdt een beneﬁetfeest in Wilde Wereld voor het
Pride Fonds. De entree is drie
euro. Het zaalbestuur doneert deze
avond de barwinst. Het Fonds verricht cruciaal werk voor een veilige
en gelijkwaarde wereld voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (zie ook mededelingen).
WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Zondag, 3 november. 14.00u

FILOSOFIECAFÉ
Dr. Anton J.L. van Hooﬀ, gepensioneerd uhd klassieke geschiedenis
aan de Universiteit Nijmegen en
columnist van De Gelderlander
spreekt in het ﬁlosoﬁsch Café in
café Loburg over de actualiteit van
de antieke levensleer: de stiﬀ upper lip van de Stoa en het epicureische hedonisme. Er wordt een
kleine bijdrage gevraagd om de
kosten te dekken.
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Open Day Orion
Saturday 2 November 2013 – 10 am to 2 pm

Seize the opportunity for you and your family and friends to visit the new education building on
Wageningen Campus
Dé gelegenheid om zelf of met je familie en vrienden een kijkje te nemen in het nieuwe
onderwijsgebouw op Wageningen Campus

Dinsdag 5 november, 20.00u

LEZING MARCEL DICKE
Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, houdt een lezing in de
bblthk met als titel: Als je een insect in de ogen kijkt dan weet je
niet wat je ziet: zo mooi! De toegang is gratis. In de maand november wordt in de bblthk een selectie
replica’s van insecten uit de collectie van Marcel Dicke tentoongesteld.
INFO: WWW.BBLTHK.NL

Donderdag 7 november 20/21/22u

ROOMSERVICE
Studium Generale presents the
Wageningen StudentRoom TheaterFestival: RoomService for the 7th
time! The festival is held in 8 studentrooms as well as in de bblthk
and the PopUp Club.
Artists will perform in the studentrooms a variety of music, cabaret,
art, storytelling ... you name it! All
shows will be performed 3 times,
30 minutes each.
You can select 3 diﬀerent shows
and compile your program for that

night. In between you will have 30
minutes to bike/walk your way to
the next location.
With: Man From The South (Singer/
Songwriter) in Casa Cranca, Hoogstraat 37a; Our Minor Fall (Music) in
Wolfswaard, Aan De Rijn 12; Gebroeders Fretz (Cabaret) in Casa
Cranca, Hoogstraat 37a; Yentl En
De Boer (Kleinkunst) in Over-Engh,
Churchillweg 1; Femme Vanille
(Music) in Heerenstraat 3; Igor
Vrebac (Mime/Theatre) in PopUp
Club, Bevrijdingsstraat 38; iLL
Skill Squad (Dance) in Bblthk, Stationstraat 2; Als De Beren Komen
(Theater) in Witte Wilma, Wilheminaweg 24; Peter En Roel (Comedy)
Boterstraat 2 and Roommates in a
living room (Storytelling/Music) in
Tarthorst 307. Afterparty 23.00 closing time (PopUp Club).

Voor Skip Pickers is dit hun afscheidsoptreden, ook de Wageningse stonerrock formatie
Gruismachine doet de PopUpClub
aan.

TICKETS VIA INFO.SG@WUR.NL , INFO:
WWW.WAGENINGENUR.NL/STUDIUMGENERALE

In Bluesclub XXL concerteert
blueszangeres Dede Priest uit Austin, Texas. Ze beschikt over een
stem met een rauw randje, schrijft
haar eigen liedjes en mixt blues,
funk, gospel en jazz op zo’n manier
dat elk cliché op voorhand onmo-

Vrijdag 1 november

ROOTS IN POPUPCLUB
De tweede editie van “Roots” met
een podium voor lokale artiesten.

INFO: WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Zaterdag 9 november, 15.00u

FILM: ERIK OF HET KLEIN
INSECTENBOEK IN BBLTHK
Naar het boek Erik of Het klein insectenboek van Godfried Bomans
(1913 – 1971). Erik Pinksterblom
stapt op een nacht in het schilderij
Wollewei en komt terecht in de wereld van de insecten. Daar merkt
hij dat het verschil tussen mensen
en insecten niet zo groot is.
INFO: WWW.BBLTHK.NL

Zondag 10 november 15.30 uur

CONCERT DEDE PRIEST

gelijk is. Priest wordt begeleid
door Nederlandse muzikanten.
WWW.BLUESCLUB-XXL.COM

Zondag 10 november 16.30u

JAZZ JAMSESSIE
Doe mee met de maandelijkse jazz
jamsessies in Cafe de Zaaier.
Elke tweede zondag van de maand
spelen en improviseren vanaf half
vijf een grote groep muzikanten
jazz standards, maar ook funk,
bossa, enz.
INFO: LAURENS.GANZEVELD @ WUR.NL

Donderdag 14 november, 20.45u

THE NORDANIANS BIJ JAZZ IN
WAGENINGEN
Jazzconcert in Junushoﬀ door The
Nordanians met Oene van Geel
(viool), Mark Tuinstra (gitaar) en
Niti Ranjan Biswas (tabla).
Gastmusicus is klarinettist/
saxofonist Maarten Ornstein. Ze
spelen muziek die gebaseerd is op
traditionele raga, knallende funk,
maar ook op ﬁjnzinnige
kamermuziek.
INFO: WWW.JAZZINWAGENINGEN.NL
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Precision cat-sitting
Recently I was asked to cat-sit for a Dutch lady while she was away on a holiday. The idea was
that I live in the house for a month, as the cats ‘don’t like to go to other places’. It meant living
rent-free for one month in exchange for taking care of two cats.

A couple of weeks before I moved in, the lady sent me a ﬁve-page word document. The ﬁrst cat,
Joey, has mouth cancer, so he eats diet food. The cats have their main meals every day at 8:00 and
18:00. At 23:00 ‘they like to have a snack, just a quarter of a cup’. Joey eats fast, then he waits for
Pipi who usually can’t ﬁnish her food and he tries to eat hers. I should pay attention so I take it
away immediately otherwise he will get fat and die. The water in four bowls around the house and
yard should be changed every three days. The cats puke sometimes. If it’s just once, I should just
clean it. If it’s more than that I should call the good vet. If it’s an emergency I call another vet,
down the street. In either case I also call a third vet, who’s a friend of theirs, just so he can give an
opinion too. They left me three vets’ addresses and phone numbers. Besides these vast
instructions, there were also rules about managing the pond in the backyard, sprinklers and
watering plants, a routine to scare off intruders when I leave the house.
I just got through the month and then I feel freed. This process conﬁrmed my theory that Dutch
people leave nothing to chance and are over-organized in all their activities. Now I have a Dutch
girlfriend and she’s great. But I’m scared as hell for what is coming next. Stefan Petrutiu, MSc Urban
Environmental Management, Romania

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.

5(6SVHUYLFHLQGG

KAT IN HET BAKKIE
Een maand op een huis
en twee katten passen, in
ruil voor gratis wonen.
Dat kwam de Roemeen
Stefan overeen met een
Nederlandse vrouw.
Ruim vooraf kreeg hij vijf
pagina’s aan instructies,
waaronder: twee keer
per dag eten en een tussendoortje; vier bakjes
water op verschillende
plekken in het huis en als
de katten overgeven altijd twee dierenartsen
bellen. Eén voor de diagnose en één voor een second opinion. Een typisch voorbeeld van Nederlandse regelzucht, aldus Stefan.



