Geen baan

Miljoenen van Gates

Academici voor de klas

Het aantal afgestudeerden met baan op
zak daalt tot onder de 50 procent. | p.5 |

De Gates Foundation geeft recordbedrag
aan Wagenings project in Afrika. | p.12 |

Is het wenselijk om alleen academisch
geschoolde docenten voor de klas te
zetten? | p.22 |
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>> BETTY + BEELDHOUWEN
Betty van Gelder, project controller SSG

‘Dit doe ik om te overleven’
Een ochtend in de week hakt, vijlt, schuurt
en polijst Betty van Gelder er op los. Al tien
jaar vaste prik. Als tegenwicht aan het stoeien
met de cijfertjes op het werk. ‘Als ik hier een
ochtend geweest ben, ben ik alles kwijt. Het
is meer dan een hobby. Het is uiting geven
aan je emoties. Ik koop een blok steen en ga
aan de slag. Het is altijd weer verrassend wat
RK / Foto: Guy Ackermans
er ontstaat.’
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>> 8
‘ZELF KEUZES LATEN MAKEN’
Ontwikkelingssamenwerking
heeft wel degelijk toekomst,
meent auteur Ellen Mangus.
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>>

TUIMELAARS
Dolﬁjnen tellen vanaf
platforms of opportunity.

24

ONTWIKKELPLAATS
Een speciale plek voor
ondernemende studenten.

TUMBLEWEED
Puberaal gescheld, ad hominem aanvallen en loos gebral. Iedereen die wel eens
online publiceert, weet dat reageerders het bloed onder je nagels vandaan kunnen halen. Weinig dingen jagen de bloeddruk zo op als het resultaat van dagenlange inspanning gediskwaliﬁceerd zien worden door badmuts346 omdat er
ergens een komma mist. Gelukkig staat daar ook veel leuks tegenover, zeker bij
een universiteitsblad. Regelmatig lees je open discussies, interessante input of,
een tikje eng, die ene vraag waarvan je weet: ja, daar had ik aan moeten denken.
De afgelopen twee maanden stelden we het echter zonder commentaar. Onze
gloednieuwe website raakte meteen verstopt met spam en enkele ict’ers
zwoegen inmiddels op een captcha. En dan is het opeens wel heel stil. Door de
statistieken weet ik wel dat mijn stukken – hoewel ﬂink minder – nog steeds
worden gelezen. Toch voelt het alsof er alleen nog tumbleweeds door mijn werk
tuimelen. Voor wie doe ik het allemaal nog, denk je soms. Binnenkort is het
voorbij als alles goed gaat. Komen jullie snel weer terug?
Rob Ramaker

>> Virus onthult bijzonder ontsnappingsmechanisme. | p.9
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Een wetenschappelijk artikel met
enkele Wageningse auteurs is afgelopen week teruggetrokken. Er
zouden illustraties zijn gemanipuleerd door auteur(s) van buiten
Wageningen. De publicatie werd
afgelopen donderdag op verzoek
van de auteurs teruggetrokken
door Cell, het prestigieuze blad
waar de publicatie in april 2012
verscheen. In een begeleidende
verklaring schrijven de onderzoekers dat enkele illustraties door
‘onjuiste verwerking’ niet meer
stroken met de ruwe data. In tenminste één geval kloppen de getrokken conclusies daardoor niet
meer. Het merendeel van de auteurs, zo vertellen ze op het blog

Retraction watch, zag de onjuistheden als ‘manipulations’, een woord
dat in het deﬁnitieve bericht in Cell
is vervangen door ‘mistakes’.
COMMISSIE
De zaak kwam eind april aan het
rollen na een tip van een buitenlandse onderzoeker dat er iets mis
was met het artikel. De onderzoekers hebben dit vervolgens opgepakt en onderzocht. Inmiddels is
een ofﬁciële commissie ingesteld
aan de Universiteit Utrecht, zegt
Bela Mulder, medeauteur van het
artikel, die naast groepsleider op
het Amsterdamse instituut
AMOLF, bijzonder hoogleraar Theoretische celfysica is in Wageningen.
Naast Mulder is ook Ben Scheres, hoogleraar Plantontwikkelingsbiologie, medeauteur van het
teruggetrokken artikel. Hoofdauteur is een ex-medewerker van
Scheres uit zijn Utrechtse tijd,

voordat hij vorig jaar naar Wageningen kwam. Scheres is niet bereikbaar voor commentaar wegens
een vakantie. Tegen Retraction
watch zei Scheres dat hij in april
onmiddellijk zijn mede-auteurs en
de universiteiten van Utrecht en
Wageningen op de hoogte heeft
gebracht van ‘verdachte afwijkingen’. In afwachting van het lopende onderzoek kan hij geen details
geven.
è6(7%$&.é,1&$55,5(
De getroffen onderzoekers kampen nu met een ﬂinke kater. ‘Je geloofde toch altijd in de wetenschap
als eerlijk proces van waarheidsvinding,’ zegt Bela Mulder. ‘Het is
dan pijnlijk in een positie te komen waar dat in twijfel wordt getrokken.’ Het meest zit hij in over
‘zijn’ junior-onderzoekers. ‘Voor
hen is de fallout groot,’ zegt Mulder, ‘het is een ﬂinke setback in
hun carrière.’ Ook voor hem per-

soonlijk is het een tegenvaller. In
het artikel kon hij zijn theoretisch
werk toepassen op een relevant
biologisch probleem. Mulder: ‘Het
is heel naar om te zien dat een
mooi stuk werk wordt meegesleurd.’
De vertrouwelijkheid van het
onderzoek weerhoudt vooral de
buitenlandse mede-auteurs niet
om de zaak in detail te bespreken.
‘Bereid je maar voor,’ schrijft de
Canadese medeauteur Geoffrey
Wasteneys op Retraction watch,
want ‘je zult schrikken en walgen
wanneer het complete verhaal naar
buiten komt.’ Anderen noemen de
– niet-Wageningse – verdachten
met naam en toenaam. Bovendien
circuleerde er enige tijd bewijsmateriaal dat laat zien hoe illustraties
in het artikel onjuist zijn gelabeld
en gemanipuleerd met graﬁsche
software. Op verzoek van de Universiteit Utrecht is het pdf-bestand
inmiddels verwijderd. RR

1('(5/$1'6(=8,9(/.(11,6+(/37&+,1$
ð :DJHQLQJHQ85HQ
)ULHVODQG&DPSLQDZHUNHQ
VDPHQLQNHQQLVFHQWUXP
ð è9RRUDOGHVDPHQZHUNLQJLQGH
]XLYHONHWHQNDQEHWHUé

Hogere productie, betere kwaliteit
en efﬁciënte productiewijze. Met
dat verlanglijstje gaan FrieslandCampina en Wageningen UR kennis uitwisselen met de China Agricultural University (CAU). Wageningen UR sloot daarover vorige
week een overeenkomst met zuivelbedrijf FrieslandCampina en
CAU voor een gezamenlijk expertisecentrum op het gebied van zuivel. In het bijzijn van premier Rutte zetten Cees ’t Hart, topman van
FrieslandCampina, Ke Bingsheng,
president van CAU en Aalt Dijkhuizen hun handtekening. De ondertekening was een van de onderdelen van de Nederlandse handelsmissie in het Verre Oosten.
Accountmanager Paul Geurts is

'HRQGHUWHNH
QLQJZDVHHQ
YDQGHRQGHU
GHOHQYDQGH
1HGHUODQGVH
KDQGHOVPLVVLH
LQKHW9HUUH
2RVWHQ

een van de Wageningers die samenwerking gaat vormgeven. De
Chinese melkveehouders opereren
volgens hem heel anders dan de
Nederlandse. ‘Ze hebben bijvoorbeeld veel minder grasland en importeren veel krachtvoer uit Mongolië en Nieuw-Zeeland. Dat is
duur, waardoor de kostprijs van

Chinese melk inmiddels boven die
van Nederland ligt.’ Ook kan de samenwerking in de keten volgens
hem veel beter, zo wordt er nu nauwelijks kennis uitgewisseld tussen
voerleveranciers en zuivelfabrieken.
‘Wij hebben een unieke boodschap met het ketendenken’, vindt

Atze Schaap van FrieslandCampina. ‘Wij denken op het melkveebedrijf al na wat er aan het eind van
de zuivelketen moet uitkomen.
Ons kwaliteitsdenken is een product van samenwerking in de keten. Dat is men niet gewend in China, maar wij hebben er 140 jaar er$6
varing mee.’
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Wageningse masterstudenten vinden na hun afstuderen minder
snel een baan dan voorheen. Dat
blijkt uit cijfers van het Wageningse alumninetwerk KLV, dat studenten enquêteert op het moment van
afstuderen. In het collegejaar

2012/13 had 48 procent van de studenten een baan op zak toen ze
hun bul in ontvangst namen. Een
jaar eerder lag dat percentage nog
op 56 procent. De economische
malaise lijkt daarmee ook invloed
te krijgen op de arbeidsmarkt voor
Wageningse afgestudeerden, hoewel ze het in vergelijking met andere onderwijsinstellingen nog altijd goed doen.
Opvallend is dat studenten die

een baan vonden vaker een vast contract aangeboden kregen, 27 procent, tegen 18 procent het jaar ervoor. Niet iets wat je zou verwachten in een tijd dat de concurrentie
op de arbeidsmarkt toeneemt. Dat
heeft er mogelijk mee te maken
dat een groter deel van de afgestudeerden terecht komt bij de overheid, waar vaste contracten sneller
worden gegeven dan in het bedrijfsleven. Het aantal afgestudeerden

NRUW

dat voor zichzelf begint is bijna gehalveerd: van 5 naar 3 procent.
De internationale reputatie van
Wageningen UR wordt door de afgestudeerden volledig waargemaakt, zo blijkt ook uit de cijfers.
Van de afgestudeerden met de Nederlandse nationaliteit gaat bijna
een kwart direct in het buitenland
werken. Van de buitenlandse studenten blijft 14 procent in Nederland. 5*

.((69$19(/8:ǉǉ

ǋǋ678'(17

2YNDDUW
Waarschijnlijk kunnen studenten nog
een jaartje langer gratis reizen,
bevestigen bronnen aan het Hoger
Onderwijs Persbureau. Het wordt erg
moeilijk om al in 2016 te bezuinigen op
de ov-studentenkaart. Het contract
tussen de overheid en de vervoersbedrijven over de ov-studentenkaart
heeft een opzegtermijn van twee jaar,
maar moet bovendien voor 1 januari
worden opgezegd. Als minister Bussemaker dus niet voor de jaarwisseling een
alternatief heeft gevonden voor de ovstudentenkaart, dan is de kans zo goed
als verkeken dat het gratis reisrecht per
1 januari 2016 echt verdwijnt. Als
Bussemaker al overeenstemming bereikt
met de vervoersmaatschappijen, dan
moet ze haar plannen ook nog door de
Tweede Kamer loodsen. +23

ǋǋ%,2/2*,(

1DWXUH7RGD\
Bioloog Arnold van Vliet werkt aan een
internationale versie van
Natuurkalender. Met het idee voor de

site, Nature Today, won hij een
startkapitaal van 15.000 euro tijdens de
Climate Adaptation Business Challenge,
een wedstrijd van Kennis voor Klimaat
en Climate-KIC. Met Nature Today wil
Van Vliet kennis van en over de natuur
voor een groot publiek toegankelijk
maken. ‘Er gebeurt heel veel buiten in de
natuur. Onderzoekers beschikken over
fantastische data, maar die bereiken het
publiek niet.’ Of en wanneer de site er
komt is nog niet duidelijk. Van Vliet
gebruikt de 15.000 euro om verder
marktonderzoek te doen. 5.

ǋǋ21'(5=2(.

7DFKWLJPLOMDUG
Na eindeloze onderhandelingen zijn ze
er in Brussel eindelijk uit: de Europese
meerjarenbegroting is goedgekeurd.
Voor het onderzoeksprogramma Horizon
2020 is bijna tachtig miljard euro beschikbaar, dertig procent meer dan in de
afgelopen zeven jaar. Aanvankelijk wilde
het Europees parlement dat verhogen
naar honderd miljard, maar nu – na
tweeënhalf jaar touwtrekken – is tachtig
miljard het compromis. In Europa woedt
een strijd tussen ‘koeien’ en ‘kennis’.
Sommige landen proﬁteren sterk van de
landbouwsubsidies en fondsen voor arme regio’s. Welvarender landen zien kennis en innovatie echter als de uitweg uit
de crisis en willen hun geld liever daaraan besteden. Wageningen UR is de laatste jaren relatief succesvol met het binnenhalen van Europese projecten. +23

%RRP
Op het ‘verre rondje met mijn hondje’ kom ik langs een
omgezaagde boomstam. Een knoepert!. Als ik voor de
platliggende stam sta, komt ze tot aan mijn borst! Ik tel de
ringen; 180! Honderdtachtig? Dan is ze geboren rond
1830. Welke idioot heeft haar omgezaagd!!!! Zij heeft meegemaakt dat alles hier nog heide was. Zij stamt uit de tijd
van mijn betovergrootmoeder. Wie verzint het om zo’n
eeuwenoud levend wezen te vermoorden? Ik vind maar
één ding nog erger en dat is een mens vermoorden. Ik
weet nog dat ik als kind altijd schrok als ik een omgezaagde of zelf omgevallen boom zag. Als ik een motorzaag
hoor word ik kwaad.
Waarom? Het kwartje viel, lang geleden, in een college
van emeritus hoogleraar Roelof Oldeman. Hij vertelde dat
een boom in principe nooit uit zichzelf doodgaat. Het
cambium kan eeuwig leven. Een boom gaat dood doordat
de waterstand zakt, of door een overstroming, of door een
storm, of een ziekte, maar niet omdat het cambium het
opgeeft zoals een hart het op kan geven. Het cambium
blijft zich eeuwig reproduceren. Daarom is een boom het
symbool voor duurzaamheid. Als je een boom plant, plant
je duurzaamheid. Een boomgaard is een fantastisch duurzaam landbouwsysteem.
Tegenwoordig is landbouw een eenjarig gebeuren. Eenjarige gewassen en dieren die hun puberteit net halen vormen de basis van onze voedselproductie. Meerjarige gewassen en agro-forestry zijn in principe veel duurzamere
systemen, vragen minder inputs en vormen in zichzelf al
een kringloop. Maar ja, aan eenjarige landbouw valt door
agro-industrie ﬂink te verdienen.
Na dat college snapte ik mijn emotie: Een boom omzagen
is duurzaamheid vermoorden. Mijn hondje heeft geen last
van dergelijk emotie: hij piest er z’n zoveelste geurvlag tegenaan. .HHVYDQ9HOXZ
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Wageningen UR gaat zich inspannen om meer vrouwen in hogere
functies te krijgen. Mentoren krijgen een belangrijke rol, terwijl onderzoekersbegeleiders en personeelswervers worden bijgespijkerd
met workshops ‘genderbewustzijn’. Dat alles staat in een actieplan dat de raad van bestuur op 28
november voorlegt aan de concernraad. Voor de implementatie
van het actieplan wordt speciaal iemand aangesteld.
Rector Martin Kropff had het
actieplan al in januari aangekondigd. Dat het er nu pas ligt, wil echter niet zeggen dat er de afgelopen
maanden niets gebeurd is, zegt
Kropff. Zo moeten er in de benoemingsadviescommissies (bac’s)
voor het aanstellen van hooglera-

ren en tenure trackers sinds kort
minstens twee vrouwen zitten.
Verder krijgen de commissieleden
een workshop gender awareness,
om ze bewust te maken van de verschillende manieren waarop ze tegen een man en een vrouw aankijken.
*((14827$
Volgens de laatste cijfers is in Wageningen slechts 12 procent van de
hoogleraren vrouw, op basis van
voltijdsaanstellingen (fte’s) en met
persoonlijk hoogleraren meegerekend. Bij universitair hoofddocenten is 19 procent vrouw, en bij universitair docenten 30 procent. Terwijl er minstens zoveel jonge vrouwen als mannen afstuderen.
Kropff ziet de doorstroming van
vrouwen in Wageningen al wel
licht verbeteren. Vooral door tenure track, ‘de eigen jeugdopleiding’.
Van de 138 mensen met een tenure
trackaanstelling is 38 procent
vrouw. ‘Met de resultaten van tenure track heb ik er alle vertrouwen

in dat op termijn ook het aantal
vrouwelijke hoogleraren groeit’, aldus Kropff.
Minister Jet Bussemaker van
onderwijs, wetenschap en emancipatie, maakt zich nu nog grote zorgen over de geringe doorstroming
van vrouwen. ‘We benutten hun
potentie niet, terwijl er zoveel vrouwen met fantastische diploma’s in
de startblokken staan’, stelde ze
bij de uitreiking van de Joke Smit
Prijs op het Emancipatiecongres
KRACHT, vrijdag 22 november in
Den Haag. Haar boodschap: vrouwen moeten geen genoegen nemen met bestaande, beperkende
culturele patronen, en werkgevers
moeten vrouwen anders gaan benaderen.
Bussemaker is met de universiteiten in gesprek over betere doorstroming, zei ze na aﬂoop. Niet dat
ze quota in wil stellen. ‘Ik wil dat
universiteiten ervan doordrongen
raken dat ze geen talent moeten
verkwisten.’ <G+

/(..(5(7(19225'(),/,3,-1(1
3RPSRHQVRHSW]DW]LNLVPRRWKLHVSDQQHQNRHNHQLQUXLOYRRUHHQGRQDWLHYRRUGH)LOLSLMQHQZDVHUDOOHUOHLOHNNHU
HWHQLQ)RUXPRSQRYHPEHU2QJHYHHUWZLQWLJVWXGHQWHQKDGGHQHWHQJHNRRNWHQVWHOGHQGDWJUDWLVWHUEHVFKLN
NLQJRSGHEHJDQHJURQGYDQKHWRQGHUZLMVJHERXZ+HWLGHHYDQLQLWLDWLHIQHPHU6LPRQVWXGHQW&OLPDWH6WXGLHVZDV
RPJURHSHQGLHYRHGVHOYHUVSLOOLQJWHJHQJDDQWHNRSSHOHQDDQKHWJRHGHGRHO'DDURPZHUGLQGHEHUHLGLQJRRN
JHEUXLNJHPDDNWYDQYRHGVHOGDWQRUPDDOJHVSURNHQ]RXZRUGHQZHJJHJRRLG'HRSEUHQJVWYDQGHDFWLHZRUGWYHU
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Het Glazen Huis wordt weer opgetuigd. Voor veel Nederlanders het
sein om iets geks te gaan doen.
Binnen 21 uur langs elf Friese steden roeien bijvoorbeeld. Marleen
Henkens (Virologie) geeft onmiddellijk toe dat ze een elfsteden-addict is. De ‘gewone’ elfstedentocht
voor roeiers heeft ze al achttien
keer meegedaan. Dus toen de organisatie een speciale Elfstedenroeimarathon voor Serious Request
uitriep, was ze er als de kippen bij.
En binnen anderhalve week had ze
‘nog twaalf gekken’ bij elkaar. Onder de naam VADA gaat de dertien
mens sterke groep van collega’s,
alumni en roeivrienden de strijd
aan met twaalf andere roeiteams.
Daaronder overigens nog een Wagenings team: roeivereniging Argo.
VADA roeit een dubbeltwee met
stuur, Argo gaat met een dubbelvier met stuur op pad.
Op zaterdag 21 december 11.00
uur ’s ochtends worden de boten
weggeschoten nabij het Glazen
Huis in Leeuwarden. Maximaal 21
uur later is daar ook de ﬁnish.
Henkens: ‘Om kwart over vier is
het donker, dus we roeien 160 van
de 210 kilometer in het donker.
Vooral het stuk aan de IJsselmeerkant zal zwaar worden. Er zijn daar
veel bruggen en bochten in het
parkoers. Bij de gewone Elfstedentocht op Hemelvaartsdag doe je
dat overdag. Nu is het donker. De
inspanning en de kou maken het
lastig om daar goed te sturen.’ Iedere VADA-roeier moet minstens
vier etappes van ruim een uur roeien. Dat betekent tussendoor rusten
in de volgauto’s en veel eten. ‘Het
kan zo maar vriezen ’s nachts. Dan
moet je de kachel goed laten branden. Maar we zijn wel wat gewend
hoor.’ Wie VADA wil sponsoren
kan geld storten op gironummer
4376224, tnv M. Abma-Henkens,
ovv SR13. Voor Argo zie facebookpagina WSR Argo Elfsteden Serious Request Roeimarathon. 5.
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GOUDEN TOEKOMST

V

anaf 2024 moeten alle Nederlandse
wetenschappelijke publicaties openbaar
toegankelijk – oftewel Open Acces (OA) – zijn,
zegt Sander Dekker, staatssecretaris van
OC&W, in een Kamerbrief. Voor 2019 stelt hij
een tussentijds doel van 60 procent. Mocht de
wetenschap ‘onvoldoende inzet’ tonen dit doel
te bereiken dan komt er vanaf 2016 de
wettelijke plicht om ‘open’ te publiceren.
De notitie laat zien hoe snel OA heeft
gewonnen aan invloed. Begin jaren negentig
begon het als een idealistische beweging om
kennis algemeen beschikbaar te maken.
Inmiddels omarmden de EU, ﬁnancier NWO,
uitgevers en nu dus de overheid het open
publiceren. Daarmee verschuift de discussie
van het ‘waarom’ van OA naar het ‘hoe’.
In zijn Kamerbrief kiest Dekker hierbij
volmondig voor de ‘gouden route’. Dat
betekent dat alle tijdschriften en hun inhoud
openbaar moeten worden. Uitgevers berekenen hierbij niet langer abonnementskosten

TWITTERKONINGIN

:LH"Canan Ziylan,
aka @Djaanan
:DW"Promovendus bij Food
& Biobased Research en actief twitteraar (618 volgers)
:DDURP"Uit een social
media-onderzoek van
Wageningen UR kwam
@Djaanan naar voren als
een van de invloedrijkste
twitteraars binnen
Wageningen University

aan universiteitsbibliotheken, maar verdienen
door onderzoekers een publication fee te
berekenen. Dekker vindt het niet meer
afdoende wanneer universiteiten artikelen
opslaan in online archieven; de ‘groene’ route.
Zijn beleid zal vooral tegenwind
ondervinden tijdens de overgangsfase van een
abonnementssysteem naar een OA-systeem.
Zo zullen onderzoekers blijven kiezen voor
traditionele bladen. Wanneer zij publiceren
kijken ze namelijk primair naar kwaliteit;
openheid legt minder gewicht in de schaal.
Mocht het beste blad niet ‘open’ zijn, weigeren
onderzoekers daar te publiceren omdat dit
hun carrière schaadt.
Verder heeft de Nederlandse wetenschap
juist extra kosten. Zolang de overstap nog
niet volledig is, betalen bibliotheken immers
voor abonnementen, terwijl onderzoekers ook
fees betalen. Aangezien Nederland jaarlijks
zo’n 33.000 papers publiceert, betekent dat
zelfs met een bescheidene fee van 1000 -1500

Ben je verbaasd dat jij boven bent komen
drijven als LQŋXHQWDO?
‘Nee, eigenlijk niet, want er zijn zo weinig
twitteraars bij Wageningen UR dat het
niet moeilijk is om een van de invloedrijkste te worden.’
Bericht je bewust veel over Wageningen?
‘Ik zie mezelf niet als een ambassadeur.
Ik tweet over dingen die ik interessant
vind, zoals congressen waar ik ben geweest of het onderzoek waar ik mee bezig
ben. Dat we laatst weer tot beste universiteit verkozen zijn, dat vind ik leuk om op
Twitter te delen, ook al is het vakinhoudelijk voor mij minder interessant. Wageningen is klein, maar heeft best veel impact, daar ben ik trots op. Maar ik tweet
ook privédingen, zoals frustraties in het
verkeer.’
Vind je dat er meer getwitterd zou moeten
worden door je collega’s?
‘Veel collega’s doen ontzettend leuke dingen waarmee ze op de social media veel
aandacht zouden krijgen. Helaas is het
vaak moeilijk ze te overtuigen van het nut
van Twitter. Veel mensen hebben het idee
dat er alleen berichtjes op staan als ‘Wat
zal ik vanavond eten?’ /YG1

euro, een kostenpost van 33-49,5 miljoen.
Dekker verwacht dit te compenseren door
gunstiger tarieven te bedingen wanneer de
abonnementscontracten worden
opengebroken in 2014. Critici zijn sceptisch
over zijn kansen. ‘Als Dekker dat [33 miljoen]
in de onderhandelingen met uitgevers van de
abonnementskosten af weet te halen,’ schreef
Jeroen Bosman, bibliothecaris van de
Universiteit Utrecht, in een online
commentaar, ‘dan is hij een held.’
Hier toont zich de voornaamste achilleshiel
van Dekkers plannen. Door uitsluitend in te
zetten op ‘goud’ staat hij kwetsbaar tegenover
de grote uitgeverijen. Zij willen hun winstmarges graag behouden in een gewijzigd systeem.
Met een aandeel van 2,5 procent van de
wetenschappelijke literatuur kan Nederland
weinig druk uitoefenen. Dekker wil daarom
samenwerken met ‘gelijkgestemde’ landen,
voor ‘massa en draagvlak’. Hij zal deze troef
optimaal moeten uitbuiten. 5RE5DPDNHU

*(=(*'
Tachtig miljard voor onderzoeksbudget EU...
Dat wordt weer voorstellen schrijven :-)
Altijd maar werken, werken, werken. Tweet van Adriana Hulsman, 19 november
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FOTO BART DE GOUW

HOOP VOOR ONTWIKKELINGSWERKERS
Houdt moed, zegt Ellen Mangnus tegen studenten en medewerkers die willen werken aan
een rechtvaardiger wereld. Er
is werk genoeg voor ontwikkelingswerkers, ondanks dat ontwikkelingssamenwerking in
Nederland onder vuur ligt en
de overheid er minder geld aan
uitgeeft.

Ellen Mangnus was zelf ook bezorgd over haar toekomst, toen ze
in Wageningen voor haar master
International development studeerde. Maar na haar afstuderen
zes jaar geleden rolde ze van de
ene baan in de andere en kwam zo
bij het Koninklijk Instituut voor de
Tropen terecht. Van daaruit doet
ze nu een promotieonderzoek bij
Wageningen University naar hoe
boeren in Mali zich organiseren
om hun producten te vermarkten.
Tussen de bedrijven door schreef
ze ﬁlosoﬁsche columns die reﬂecteren op ontwikkelingssamenwerking voor Vice Versa, vakblad voor
de ontwikkelingssamenwerking.
Afgelopen maandag werd haar
boek Minder hypes, meer Hippocrates gelanceerd, dat ze samen
schreef met Marc Broere, hoofdredacteur van Vice Versa. Het boek
geeft in columns en analyses een
beeld van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in de afgelopen drie jaar. Ondanks de bezuinigingen en de kritiek op de sector,
is er volgens de auteurs toekomst
voor de ontwikkelingssector.
Hoe ziet die toekomst eruit?
‘We moeten terug naar de essentie van de ontwikkelingssamenwerking, en dat is solidariteit
en internationale samenwerking.
Er is nu te veel managementdenken en te veel marktdenken in de
ontwikkelingssector. Organisaties
proberen te overleven door projectvoorstellen te schrijven om
geld binnen te halen, maar ze verliezen uit het oog waar ze het eigenlijk voor deden. Het accent ligt
op het in stand houden van de sec-

menwerking. Er wordt wel beweerd dat bedrijven de ontwikkelingssamenwerking gaan overnemen, maar ik zie het nog helemaal
niet gebeuren. Bedrijven willen wel
nieuwe markten veroveren, en ze
zullen ook nadenken hoe ze dat
kunnen doen zonder al te veel
schade te veroorzaken. Maar ik zie
ze nog niet erg nadenken over ontwikkeling, in de zin van mensen in
staat stellen hun eigen keuzes te
maken.’
Hoe krijg je een baan in de
ontwikkelingssamenwerking?
‘Volg je passie. Als jij een enorme passie hebt voor homorechten
in Oeganda, ga daar dan heen en
zoek aansluiting bij een lokale organisatie die er mee bezig is. Boek
een ticket en ga er heen. Dan kom
je veel eerder uit waar je wilt zijn
dan wanneer je hier tweehonderd
brieven naar ontwikkelingsorganisaties stuurt om vervolgens bij ICCO junior communication ofﬁcer te
worden.’

Ellen Mangus: ‘Ontwikkelingssamenwerking zal altijd blijven.’

tor. Daardoor raken degenen die in
de sector werken tussen wal en
schip. Want het zijn geen echte
ontwikkelingswerkers meer, maar
commerciële consultants zullen
het ook nooit worden.’
Wat is dat, de echte
ontwikkelingswerker?
‘Iemand die het vakmanschap
van de ontwikkelingssamenwerking beheerst. Het gaat om mensen die empatisch zijn en goed
kunnen luisteren en begrijpen,
ook als ze in een compleet andere
context worden neergezet. Iemand
die kan zien wat mensen kunnen
en wat ze nodig hebben, zodat

mensen zelf meer ruimte krijgen
om keuzes te maken. In veel ontwikkelingsdenken van nu zit de gedachte dat economische ontwikkeling nodig is, maar dat is niet de
kern van ontwikkeling. Het gaat erom mensen in staat te stellen zelf
hun pad te kiezen.’
Is er nog toekomst voor
ontwikkelingssamenwerking?
‘Er zal altijd een of andere vorm
zijn waarin gewerkt wordt aan solidariteit en een rechtvaardige wereld. Misschien meer uitwisseling
en minder paternalisme. Maar er
zal behoefte blijven aan het vakmanschap van de ontwikkelingssa-

En als het echt niet lukt in het land
van je dromen?
‘Je kan je OS-vakmanschap ook
op andere plekken inzetten. Bijvoorbeeld in Rotterdam jongens
uit de achterbuurt opleiden tot
buurtmediator. Of bij een plattelandsorganisatie in de Achterhoek
werken aan sociale cohesie op het
platteland. Of sperma van stieren
van nuttige koeienrassen verspreiden over de hele wereld. Als je
maar niet je ideaal verliest. Want
dat is volgens mij de oorzaak van
de problemen in de ontwikkelingssamenwerking. Mensen die een
ideaal hadden wat zich niet verwezenlijkte, en die vervolgens
verworden tot bureaucraten die
iets doen waarvan ze zelf ook
wel weten dat het niet erg effectief
is.’ Joris Tielens
Boek: Minder hypes, meer
Hippocrates, Marc Broere en Ellen
Mangnus.
Meer info: www.viceversaonline.nl/
boeken/minder-hypes-meerhippocrates
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BIOLOGE ONTRAFELT GEHEIM
WAPEN IJSLANDS VIRUS
ð 9LUXVJHEUXLNWELM]RQGHUH
ontsnappingstechniek.
ð 3DWHQWRSELRORJLVFKRQWZHUS

Voor levende wezens zijn de heetwaterbronnen op IJsland niet bepaald een gastvrije omgeving. Het is er 80 graden Celsius, buitengewoon zuur en er bestaan hoge
zwavelconcentraties. Toch vind je ook hier
leven; eencelligen die gewend zijn aan extreme omstandigheden, en virussen die
hen weer infecteren. Bijzondere organismen met vaak bijzondere talenten. Op IJsland zoeken veel onderzoekers daarom
naar life as we don’t know it.
In haar proefschrift beschrijft microbiologe Tessa Quax hoe de eencellige
Sulfolobus islandicus uit zo’n hete bron wel
door een heel bijzonder virus wordt belaagd. Virussen zijn parasieten die gastheercellen moeten overnemen om zich te
vermenigvuldigen. Wanneer dat is gelukt,
moeten de dochtervirussen alleen de cel
nog uit zien te komen. Meestal doen ze dit
door zich af te stulpen, of de cel uiteen te
doen vallen. Het SIRV2-virus heeft echter
een compleet nieuw mechaniek geëvolueerd: hij prikt zijn gastheer van binnenuit
lek.

WITTE VLEKKEN
Voor Quax is de ontdekking vooral interessant omdat ze mogelijk iets vertelt over leven op de vroege aarde. Het leefmilieu was
toen veel extremer; heter en met meer uvstraling. Leven in een heetwaterbron geeft
misschien een betere afspiegeling van de
organismen van destijds, dan het leven
wat we dagelijks observeren. Bovendien is
Quax blij dat op aarde nog steeds witte
vlekken bestaan waar – eencellig – leven
wacht op ontdekking: ‘Dit is pas een topje
van de ijsberg.’ RR
FOTO: TESSA QUAX

PATENT
Quax ontdekte dit mechanisme toen ze de
eencelligen bekeek onder een elektronen-

microscoop. Zo werd zichtbaar dat het virus een piramidevormige constructie met
zeven zijdes produceert. Deze nestelt zich
in het omhulsel van de cel en steekt erdoor naar buiten. Wanneer het virus zich
vaak genoeg heeft vermeerderd, springt de
piramide open en creëert zo een opening
voor de dochtervirussen om de stervende
cel te verlaten. Quax: ‘Het lijkt een beetje
op een bloem die open gaat.’
De piramides zijn nog nooit eerder gezien in de natuur. ‘Geen enkel bekend virus gebruikt dit systeem,’ zegt Quax, ‘en
ook de zevenvoudige symmetrie is heel
zeldzaam.’ De virodome zoals de piramide
inmiddels heet, zag er zelfs zo interessant
uit dat er een patent is aangevraagd. Het
idee is dat de structuur ervoor zou kunnen
zorgen dat blaasjes verpakt met medicijnen hun vracht precies op de juiste plek in
het lichaam aﬂeveren.

VISIE <<
Teloorgang landbouwkennis in parlement
De volksvertegenwoordigers in Den Haag hebben steeds
minder kennis van de landbouw. Dat is de conclusie die
Tweede Kamerleden zelf trekken, meldt vakblad V-focus.
Kamerleden uit verschillende kabinetten mochten aangeven hoe het was gesteld met de landbouwkennis van de
parlementariërs in 1993, 2003 en 2013. Ze gaven zichzelf
twintig jaar geleden nog een 8 als waarderingscijfer. Tien
jaar geleden was dat nog een 7, dit jaar was dat gedaald
tot een 6. LEI-econoom Krijn Poppe is niet verrast.
‘Deze uitkomst is in lijn met een scenariostudie die we
als LEI, Alterra en Food & Biobased Research in 2009 publiceerden over belangenbehartiging‘, zegt Poppe. ‘Je
ziet dat de lobby’s in de wereld veranderen. Het Landbouwschap is al lang weg, inmiddels bestaat LNV niet
meer als zelfstandig ministerie en de Productschappen
zijn opgeheven. Met de daling van het aantal boeren is
het voor politici niet meer zo aantrekkelijk om voor de
landbouw op te komen. En de kans dat een boer of tuinder in de Tweede Kamer komt, is ook lager. Bovendien:
de volksvertegenwoordiger die de krant of Pauw & Witteman wil halen kan beter in de mensenrechtencommissie gaan zitten dan in de landbouwcommissie.’
Maar neemt de landbouwkennis daarmee af?
‘Er zit mogelijk een kleine vertekening in het onderzoek.
De toekomst van de landbouw is momenteel meer omstreden dan twintig jaar geleden. Er zijn nu parlementariërs, zoals van de Partij voor de Dieren, die uitgesproken
politieke opvattingen hebben over de landbouw, gebaseerd op normen en waarden. Hun tegenstanders willen
nog wel eens van mening zijn dat de feitelijke landbouwkennis rond bijvoorbeeld megastallen van deze volksvertegenwoordigers niet meer is wat het vroeger was. Maar
politiek gaat niet alleen over feiten maar ook over ethiek.’
Hoe belangrijk is de Haagse politiek nog?
‘De wereld van de lobby verandert, in toenemende mate
worden besluiten genomen in Brussel of juist in de regio. Nu de sector niet meer op de kennis bij de parlementariërs kan vertrouwen, moet het zijn belangen anders onder de aandacht brengen. Je mag aannemen dat
de grote agrifoodbedrijven die nieuwe wegen hebben gevonden, alhoewel ik ze weinig in de actualiteitenrubrieken zie, op een positieve manier.’ AS

STELLING
‘Getting a PhD degree in the social sciences
reduces one’s chances on the Dutch
(knowledge economy’s) labour market,’
De geopende piramide heeft iets weg van een bloem.

Lise A. van Oortmerssen, promoveerde op 8 november
in Wageningen
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CHEMISCHE VINGERAFDRUK VEEN
ONTHULT KLIMAATVERHAAL
breekt maar langzaam af. Algemeen wordt aangenomen dat het
hoge fenolgehalte de plant beschermd tegen afbraak. Maar dat
klopt dus niet. Fenolen worden
juist snel afgebroken, ontdekte
Schellekens. Een ander mechanisme moet dus de oorzaak zijn van
de langzame afbraak van veenmos.

ð 3URPRYHQGDOHHVWYHHQPHW
moleculaire chemie.
ð $QDO\WLVFKHS\URO\VHWRRQW
vorming en afbraak van veen.

Veen bestaat uit laagjes meer of
minder verteerde plantenresten.
Die laagjes vormen samen een natuurlijk archief van de geschiedenis van het veen en het klimaat
waarin het werd gevormd. Promovenda Judith Schellekens gebruikte een nieuwe methode om die geschiedenis in kaart te brengen. Zij
keek naar de moleculaire samenstelling, zeg maar de chemische
vingerafdruk, van het veen.
ZUURSTOF
De vorming van veen is een ingewikkeld proces. Planten verteren
allemaal op hun eigen manier, afhankelijk van de chemische samenstelling van de plant. Die afbraak door micro-organismen
wordt bovendien sterk bepaald
door de beschikbaarheid van zuurstof. Lees: de waterspiegel en dus
het klimaat. Veenproﬁelen zijn
daardoor in principe geschikt om
klimaat te reconstrueren. Om dat
archief te lezen gebruikte Schellekens pyrolyse, de fragmentatie van
organische stof onder invloed van

goed gedocumenteerde venen, een
door veenmos gedomineerd veen
in Vuurland en een veen in het
Spaanse Galicië dat hoofdzakelijk
uit zegge- en grasachtige plantenresten bestaat. En de methode
werkt, zo blijkt uit vergelijking van
de resultaten met die van klassieke
technieken. Schellekens prikte bovendien een mythe door. Veenmos

KLIMAATVERANDERING
De promovenda ontdekte bovendien dat sommige veelgebruikte
biomerkers, stoffen die wijzen op
de aanwezigheid van bepaalde
planten, zelf ook worden afgebroken. Omgekeerd worden merkers
voor sommige afbraakprocessen
beïnvloed door de vegetatiesamenstelling. Het lezen van het veenarchief is een stukje ingewikkelder
dan gedacht en de interpretatie
van sommige veenarchieven moet
daardoor op de schop. Het ontrafelen van de processen in veen biedt
meer dan een lesje geschiedenis.
Een groot deel van de koolstofvoorraad op aarde ligt opgeslagen in
veen. Het verdwijnen of ontstaan
van veen kan klimaatverandering
versterken of juist remmen.
Kennis van veenprocessen helpt
volgens Schellekens voorspellingen te doen over terugkoppelingen
tussen venen en klimaatverandering. RK

den mogelijk.’ De rietteelt uit de
moerassen gaat niet ten koste van
de landbouwproductie, constateren de onderzoekers. Bovendien
kan de verwerking tot pellets tot
minder uitstoot van broeikasgassen leiden, omdat het riet nu nog
vaak wordt verbrand om het jagen
en vissen in die gebieden mogelijk
te maken.
Pellets for Power heeft ertoe geleid dat de eerste Oekraïense bedrijven inmiddels riet produceren
voor lokale warmteproductie. Zo
heeft het bedrijf Phytofuels, als on-

derdeel van het project, rietoogstcontracten gesloten met dorpen.
Deze zijn namelijk volgens de wet
de rechtmatig eigenaren van het
riet. Vooralsnog wordt de biomassa lokaal verwerkt en als brandstof
verkocht in de Oekraïne. Onder
voorwaarden kan het uitgroeien
tot een betaalbaar alternatief voor
het dure aardgas uit Rusland,
denkt Elbersen. Maar wellicht is de
export van pellets naar Nederland
ook mogelijk, als de productie en
verwerking verder worden verbeterd en opgeschaald. AS

Veengebied in Vuurland (Argentinië).

hitte. De brokstukken van dat proces werden vervolgens gescheiden,
gedetecteerd en gekwantiﬁceerd.
Dat levert per veenmonster honderden brokstukken op die informatie geven over de soort planten
in het monster en de mate van afbraak.
Schellekens deed dat met boorkernen van twee verschillende en

ENERGIE UIT OEKRAÏENS RIET
ð 0RHUDVULHWOHYHUWGXXU]DPH
energie.
ð 2SEUHQJVWQDDUORNDOHGRUSHQ

Energie opwekken met biomassa
uit de Oekraïne kan duurzaam en
economisch rendabel zijn, stellen
Wageningse onderzoekers van
Food & Biobased Research.De onderzoekers evalueren het project
Pellets for Power, een driejarig project van Wageningen UR met bedrijven in Nederland, België en Oe-

kraïne. Daarin werden brandstofpellets (geperste brokjes) gemaakt
van stro, riet en switchgrass uit de
Oekraïne. Met name riet en switchgrass (een soort prairiegras) komen als kansrijk uit de bus.
‘Oekraïne beschikt over 1,2 miljoen hectare aan moerasland, waar
veel riet groeit’, stelt projectleider
Wolter Elbersen van Food & Biobased Research. ’We hebben vastgesteld dat de kwaliteit van het riet
goed genoeg is om tot pellets te
worden verwerkt. Bovendien is een
duurzame oogst onder voorwaar-
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>> RESOURCE.WAGENINGENUR.NL
&ROXPQLVWH5RP\$SSHOPDQZDDQW]LFKRQJHZLOGGHHOQHPHUYDQHHQ
biologisch experiment. Daarnaast presenteren sportminnende studenten
enkele weken voor sinterklaas alvast een omvangrijk verlanglijstje.
Resource koestert momenteel maar één sinterklaaswens: een werkend
spamﬁlter. We hopen jullie snel weer te verwelkomen op de site.
Ook een mening? 0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

VERLANGLIJST
Vorige keer meldde Resource dat er misschien een tweede
sporthal komt bij de Bongerd. De universiteit plaatste het
nieuws op haar Facebook-pagina en kreeg allerlei suggesties om sporten in Wageningen nog leuker te maken.
è0RUHŊHOGVéUHDJHHUWSusan Arts, waarop ze meteen
bijval krijgt. De studentenzwemvereniging pleit vervolgens onbaatzuchtig voor een extra zwembad. Uit
de rest van de reacties blijkt hoe divers de interesses
van studenten zijn en dat ze nog gemakkelijk een paar
extra jaarbudgetten sport kunnen uitgeven. Zo verlangen ze bijvoorbeeld naar extra tennisvelden, een
LQGRRUNOLPZDQGRIHHQèRO\PSLFZHLJKWOLIWLQJDUHDé
+HWEHVWHLGHHLVHFKWHUYDQJelle Stegers: een zwerkEDOYHOGRITXLGGLWFKŊHOGQDDUGHRSEH]HPVWHOHQXLW
JHYRFKWHQEDOVSRUWXLWGH+DUU\3RWWHUVHULH:DJHQ
ingen lijkt echter te nuchter om hier wild van te

worden en de volgende reageerder begint braafjes
RYHUHHQODFURVVHYHOG+RHZHOWHQXFKWHU"è<HVé
besluit Mirle Dawn van Hueté/DFURVVHŊHOG,WéVWKH
FORVHVWWKLQJWR4XLGGLWFKZHKDYHé+HWSODQYRRUHHQ
tweede sporthal ontstond door de krapte rondom de
Bongerd. Snel stijgende studentaantallen zorgen daar
voor wachtlijsten, moeizame planningen en uitwijkende verenigingen. Lees er alles over op pagina 18.

Correcties en aanvullingen:
Volgens het artikel Mogelijk tweede sporthal op
campus 5HVRXUFHSDJ ]LMQHUGLWMDDU]RéQ
1600 sportkaarthouders. Dit moet echter 4500
zijn, en het zijn de sportverenigingen die samen
1600 leden hebben. Pardon.

COLUMN: INTENSIEVE STUDENTENHOUDERIJ
Zomaar een ochtend bij het computereiland op de gang
van de Leeuwenborch. Ik ben één van de gelukkigen
die een computer heeft weten te bemachtigen. Tegenover me zit een meisje tussen twee defecte computers
LQ+DDUSUREOHHPGHFRPSXWHUV]LHQHUQLHWGHIHFWXLW
Elke minuut speelt zich voor mijn neus hetzelfde tafereel af. Een student komt aan en gaat zitten achter één
YDQGHWZHHGHIHFWHFRPSXWHUV0HLVMHè'H]HFRPSX
WHULVGHIHFWKRRUé6WXGHQWè2JRHGGDWMHPHHYHQ
ZDDUVFKXZWEHGDQNWé(QQHWDOVGHYRULJHFRPSXWHU
zoeker van het toneel is verdwenen, verschijnt de volgende. Als ik dat meisje achter de ene werkende computer was geweest, had ik me voor geen meter op
mijn werk kunnen concentreren.
Wat concluderen we uit deze kleine casestudy"
De enige vrije computers worden constant
uitgeprobeerd door computerzoekers. Er is
dus op een gemiddelde ochtend in de
Leeuwenborch een tekort aan computers.
In Forum ook, weet ik uit ervaring. Want als
je na tien uur ‘s ochtends nog een computer
probeert te zoeken, kun je het vergeten.
+HWLVQDPHOLMNKHHOHUJGUXNLQRQ]HXQLYHU
siteitsgebouwen. Weleens geprobeerd om

rond collegewisseltijd, het klassieke spitsuur, een lift
RSKHW)RUXPWHQHPHQ"2IRP¾EHUKDXSWKHW2ULRQ
ELQQHQWHNRPHQ"2IKHEMHZHOHHQVJHSUREHHUGRP
URQGYLMIXXUéVPLGGDJVEXVWHQHPHQYDQDIGH
FDPSXV"9RRUGDWDOOHVPRHWMHVWHYLJLQMHVFKRHQHQ
staan want je moet proppen, proppen, proppen.
Soms verdenk ik de alom aanwezige biologen ervan
dat ze stiekem een experiment met ons uitvoeren.
‘Schroef de populatie studenten in leefgebied ‘WagenLQJHQ85éŋLQNQDDUERYHQRSHQKRXGDOOHDQGHUH
omstandigheden gelijk. Welk eﬀect heeft de toegenoPHQSRSXODWLHGUXNRSVWXGHQWHQ"é%LRORJHQYLQGHQ
dit experiment natuurlijk fantastisch, want het is pure
survival of the ﬁttest0HWGLWZHHULVKHWZDFKWHQ
op de eerste uitbraak van een geheimzinnig
virus, veroorzaakt door intensieve studentenhouderij.
,NEHQEHQLHXZGZLHHUŊWJHQRHJ]LMQRPRS
tijd de benodigde studiepunten te halen.
5RP\$SSHOPDQ, Tweedejaars masterstudent Internationale ontwikkelingsstudies,
schrijft elke twee weken een column op
resource.wageningenur.nl.
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Bonenproject ﬂoreert
met miljoenengift Gates
Met bonen en bacteriën vermindert Ken Giller stap voor stap de armoede
en honger op het Afrikaanse platteland. Filantroop Bill Gates gelooft
in het project, zijn foundation liet onlangs weten de steun aan de
Wageningse inspanningen uit te breiden met nog eens 25 miljoen dollar.
tekst: Albert Sikkema en Joris Tielens / foto’s: Ken Giller

V
Ken Giller (rechts): ‘Wij zoeken de beste rassen van de
peulvruchten, zoek daar de
beste bacteriën bij en het
beste beheer voor de boer.’

erwacht van Ken Giller geen wetenschappelijke hoogstandjes bij het verbeteren van de
voedselsituatie voor honderdduizenden Afrikaanse kleine boeren. De Wageningse hoogleraar Plantaardige Productiesystemen werkt
met ‘technologie van de plank’. Met zijn projectorganisatie N2Africa zorgde Giller er voor dat 252 duizend kleinschalige boeren in acht Afrikaanse landen zakjes bonenzaad kregen, een zakje speciale kunstmest en een zakje
turf met rhizobium bacteriën, zogenaamd inoculant. Giller noemt het best bet technologies: beschikbare kennis en
producten die de meeste kans maken op meer voedsel en
geld. In dit geval leveren de zakjes zaad, mest en bacteriën
de boeren gemiddeld 335 dollar extra per jaar op.
Giller werkt met peulvruchten als sojaboon, pinda en
erwten. Het interessante van deze vlinderbloemigen is dat
ze in symbiose leven met rhizobium bacteriën, die stikstof
uit de lucht halen. Daardoor heeft de plant minder kunstmest nodig voor een hoge opbrengst. ‘Wij zoeken de beste
rassen van de peulvruchten, zoek daar de beste bacteriën
bij en het beste beheer voor de boer. De kennis over dat

beheer komt van onze farming systems analyse, waarin we
per regio en grondsoort nagaan welke bedrijfsvormen de
beste resultaten geven.’
Met dat concrete plan wist Giller vier jaar geleden al de
aandacht te trekken van de Gates Foundation, de organisatie waarmee Microsoft-oprichter Bill Gates zijn miljardenkapitaal deelt met goede doelen wereldwijd. N2Africa
kreeg toen 19 miljoen dollar. Sinds die tijd is er regelmatig
contact met de foundation, vertelt Giller. ‘De Gates Foundation heeft stafmedewerkers die ik bijpraat tijdens een
jaarlijkse meeting in Seattle en die ik daarnaast geregeld
ontmoet tijdens hun werkbezoeken in Afrika.’ De onderzoeker maakt ook regelmatig video’s die ervoor zorgen dat
het project binnen het aandachtsveld van de hoofdsponsor bijft, en één keer heeft Bill Gates het project zelf
bezocht. Blijkbaar hebben al die inspanningen de waarde
van N2Africa goed weten over te brengen, want begin
november werd bekend dat Gates voor de komende vijf
jaar nog eens 25 miljoen aan het project doneert, de grootste particuliere donatie aan een Wagenings project ooit.
Gates’ nieuwe bijdrage is hard nodig, want hoewel het
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Bill Gates op bezoek bij het project van Ken Giller.

project onmiskenbaar resultaat oplevert, is er nog veel
werk te doen. ‘De verwachting van wat het project zou
opleveren, is niet overal uitgekomen’, zegt Giller. N2Africa
mikte op een productieverhoging van 900 kilo peulvruchten per hectare, maar in de praktijk loopt de gemiddelde
productieverhoging uiteen van 270 kilo (sojabonen) tot
slechts 80 kilo (pinda’s).
VROUWEN
Giller zoekt nu naar verklaringen voor de wisselende successen. Zo ontdekte zijn team dat rijke boeren in Rwanda
een betere oogst aan stokbonen haalden dan de arme boeren, terwijl ze dezelfde zakjes zaad en mest hadden gekregen. Rijkere boeren hebben meer vee en met de mest
daarvan konden ze hun bodemvruchtbaarheid beter op
peil houden. Ook bleken vrouwen een lagere opbrengst te
behalen dan mannen, omdat vrouwen meer taken in het
huishouden vervullen en daarom minder tijd hebben voor
hun bonentuin. ‘Hier moeten we dus nagaan of er minder

‘In de tweede fase wordt het
verbinden van boeren aan afzetmarkten de belangrijkste activiteit’
arbeidsintensieve technologie beschikbaar is voor de
vrouwen’, zegt Giller.
Een structurele factor die de opbrengsten voor de
kleine boeren belemmert, zegt Giller, is de zeer lage
bodemvruchtbaarheid op veel plekken in Afrika. Doordat
de boeren jarenlang meer meststoffen aan de bodem hebben onttrokken dan ze hebben toegevoegd, zijn hele arme
bodems met heel weinig organische stof en micronutriën-

ten ontstaan. Kleine armlastige boeren kunnen alleen uit
deze armoedeval komen als ze zowel gewasresten, dierlijke mest als kunstmest gebruiken in hun bodembeheer,
zegt de hoogleraar. Daarom heeft het project nu een speciale kunstmest opgeleverd voor gebruik bij peulvruchten.
In deze kunstmest zit weinig tot geen stikstof – die binden
de bacteriën wel – maar vooral fosfaat, kalium en magnesium (zie kader rechts).
TWEEDE FASE
Charlene McKoin is bij de Bill and Melinda Gates Foundation verantwoordelijk voor het N2Africa project. Ze is erg
te spreken over het project. ‘In de eerste fase kregen we
bewijs dat stikstofbinding door peulvruchten fors kan bijdragen aan de bodemvruchtbaarheid, een grotere oogst
en hogere inkomens van boeren’, vertelt ze per telefoon
vanuit Seattle. Dat de gestelde doelen nog niet gehaald
zijn, ziet ze als een aanmoediging om verder te gaan. ‘Er is
nog geen oplossing voor hele arme bodems waar het niet
helpt om bacteriën toe te voegen. Maar de zoektocht naar
een oplossing daarvoor gaat door in de tweede fase.’
In die fase, die de Gates Foundation voor de komende
vijf jaar met 25,3 miljoen dollar ﬁnanciert, komt veel meer
nadruk te liggen op de vermarkting van producten van
kleine boeren, zegt McKoin. ‘Boeren zullen eerder nieuwe
technologie omarmen als ze meer geld kunnen verdienen
met hun product, door het te verkopen op nieuwe afzetmarkten. In de eerste fase was hier al aandacht voor, maar
in de tweede fase wordt het verbinden van boeren aan
afzetmarkten de belangrijkste activiteit.’ Via N2Africa
kunnen boeren ook de kwaliteit van hun product verbeteren, zegt McKoin, omdat ze landbouwkundige training
krijgen. ‘Die hogere kwaliteit biedt boeren toegang tot
nieuwe markten waarin ze meer kunnen verdienen.’

NIEUWE
KUNSTMEST
‘De innovatie voor een van
onze nieuwe meststoﬀen
kwam van N2Africa’, vertelt Teresah Wafullah vanuit Nairobi. Wafullah is
manager van kunstmestfabrikant MEA die vestigingen heeft in Oost- en Zuidelijk Afrika. MEA, een van
de partners in N2Africa,
heeft twee producten die
speciﬁek gericht zijn op
peulvruchten. Een is Bioﬁx, een mengsel van turf
en Rhizobium bacteriën.
De andere is Sympal, een
kunstmest die speciﬁek
ontworpen is voor peulvruchten, met minder stikstof en meer fosfor, kalium
en sporenelementen. ‘De
samenstelling van Sympal
is bepaald door de onderzoekers van N2Africa, het
past bij de behoeften van
peulvruchten’, vertel Wafullah. ‘Het is relatief goedkoop, omdat er minder
stikstof in zit, wat andere
kunstmest duur maakt.’ Inmiddels is Sympal in alle
Afrikaanse landen verkrijgbaar.
MEA geeft boeren ook training over het gebruik van
inoculant (turfmengsel
met bacteriën) en kunstmest. Wafullah: ‘Voor ons
is N2Africa een goed partnerschap, niet alleen omdat we onze verkoop vergroten, maar ook omdat
we via de trainingen meer
interactie met boeren hebben. We leren zo meer
over hun behoeften.’
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Tegen de stroom in
Vet, gestrest en ongezond. Veel kweekvissen zijn hopeloos uit vorm.
Dat is niet alleen slecht voor de vis, maar ook voor de kweker.
De oplossing is simpel: vis moet zwemmen
tekst: Rob Ramaker

‘H

FOTO: YOERI VAN ES

et zijn echte atleten’, zegt Arjan Palstra, DLOonderzoeker bij Imares, gebogen over een bassin met soepel bewegende yellowtail kingﬁsh,
een populaire kweekvis in Zuidoost-Azië. Van
bovenaf bezien heeft hun bad, onderdeel van
de onderzoeksfaciliteit in het Zeeuwse Yerseke, de vorm
van een atletiekbaan, waarbij de vissen aan één van de
lange kanten zwemmen. De vissen ‘in de buitenbaan’
ploeteren tegen een stevige stroming terwijl de binnenste
groep gemoedelijk rondzwemt in kalm water. Na enkele
weken gaat Palstra kijken naar de verschillen tussen de
groepen. Hiermee wil hij een eenvoudig idee bewijzen:
dat een zwemmende vis gezonder, gespierder en misschien zelfs lekkerder is.
Op dit moment is intensief zwemmen bepaald niet de
norm voor de gemiddelde kweekvis. ‘De meeste kweekvissen zitten dicht op elkaar en bewegen weinig, dat heeft

De onderzoeksfaciliteit in het Zeeuwse Yerseke. Op de rechterpagina een yellowtail kingﬁsh.

negatieve effecten,’ zegt Palstra. Als voorbeeld noemt hij
de situatie in de zalmindustrie, die zo’n 50 procent van de
Europese aquacultuur uitmaakt. ‘Daar zie je veel obese vissen. Ze hebben hartafwijkingen, er zit vet rond hun organen en ze leggen het loodje bij de geringste stresssituatie
die zich voordoet.’ Wanneer jonge kweekzalmen bijvoorbeeld de stap maken van zoet naar zout water, overleeft
circa 15 procent dit niet. Dat lijkt niet zo veel, maar jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen zalmen.
Dat er zoveel ruimte is voor verbetering illustreert dat
het kweken van vis, oftewel aquacultuur, nog in de kinderschoenen staat. Mensen hielden altijd al vissen in vijvers,
maar de grootschalige aquacultuur is pas dertig tot veertig
jaar oud. Gesloten systemen om vis te houden zie je in
Nederland pas vanaf de midden jaren tachtig. Vergelijk
dat met veeteelt waar mensen al duizenden jaren ervaring
mee hebben. Logisch dus dat het nog veel beter kan, vindt
Palstra. ‘Dat wordt ook onderkend in de industrie.’
Hoewel aquacultuur zich in Nederland nog voornamelijk beperkt tot mosselkwekerijen, vindt er elders in de
wereld (vooral in China) een explosieve groei plaats. Deze
ontwikkeling, ook wel blauwe revolutie genoemd, maakt
verbetering urgent. Veertig procent van alle door de mens
gebruikte vis komt al uit kweekvijvers. Voor consumptievis ligt dat percentage zelfs al boven de vijftig procent.
Door afnemende vispopulaties in zeeën en oceanen, met
vangstbeperkingen als gevolg, zal dat percentage alleen
maar blijven stijgen.
SCHARRELVIS
Viskwekers lijken op het eerste gezicht niet veel belang te
hebben bij de boodschap van Palstra. Meer bewegingsruimte betekent immers hogere kosten per vis. Maar dat
bestrijdt de onderzoeker. Een van de opvallendste resultaten uit zijn onderzoek is bijvoorbeeld dat vissen met meer
bewegingsvrijheid sneller groeien. In 2010 toonde Palstra
dit aan bij zebravis. Tachtig vissen zwommen zes uur per
dag, vijf dagen per week en vier weken lang tegen de stroming in een zwemtunnel. Achteraf bleken deze zwemmers ruim 5 procent langer en maar liefst 41 procent
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zwaarder dan de rustende vissen. Op het eerste gezicht is
dat tegenintuïtief. De vissen spendeerden immers meer
energie aan beweging. Zwemmen zorgt er echter voor dat
energie efﬁciënter wordt gebruikt, en dat het bouwen van
spieren – en dus ﬁlet – prioriteit heeft.
Met de yellowtails in zijn atletiekbaan wil Palstra
bovendien onderzoeken of zwemmen de ﬁlet ook aantrekkelijker maakt. Oftewel, smaakt de ﬁlet van een
zwemmende vis lekkerder? Tijdens het huidige experiment onderzoekt hij dit aan de hand van de pH, kleur en
energie-inhoud van de ﬁlet, maar later wil hij ook met
smaakteams gaan werken. Vooral bij gekweekte zalm zou
een steviger ﬁlet een uitkomst zijn, vertelt Palstra: ‘Als je
die ﬁlet snijdt, vallen er soms scheuren in. Je verliest zo
enorm aan prijs en kwaliteit.’
Maar de vis proﬁteert zelf ook van zijn gezwoeg. Zwemmen werkt positief op het welzijn van de kweekvis. Zo blijken actieve zwemmers minder gevoelig voor stress.
Bovendien functioneert hun immuunsysteem beter
zodat ze niet zo vaak ziek worden.
Ten slotte zijn

gecreëerd van een ronddraaiende beweging. Vissen reageren daarop door mee te zwemmen. Een paar Spaanse
techneuten komen met een nog spannender voorstel. Zij
schetsen hoe je een robotvis bouwt die andere vissen achter zich aanlokt in een school.
Naast deze praktische problemen wachten eerst echter nog wetenschappelijke uitdagingen. Zo moeten de

energieke
zwemmers minder agressief, zodat er minder gewonden vallen
door onderling bijten. ‘Ook een consument zal hier blij
van worden,’ vult Palstra aan, ‘want hij krijg in feite een
scharrelvis.’

kleinschalig en
versnipperd geweest over
verschillende vakgebieden.
Palstra is daarom vooral druk doende een netwerk op
te zetten van visonderzoekers die zich interesseren in
zwemgedrag. In 2010 organiseerde hij hierover al een
workshop. Onlangs haalde hij een Europese COST-actie
binnen, geld dat niet is bedoeld voor onderzoek, maar om
te bouwen aan zijn vakgebied. Onderzoekers mogen reizen, bijeenkomsten organiseren en anderen trainen. Bij
de volgende lichting van Europese beurzen moet er dan
gescoord worden. Voorlopig is het nog niet zover. Palstra
tuurt ingespannen naar zijn yellowtails. Student Daan
Mes die de vissen dagelijkse voert, werpt ze ondertussen
regelmatig korrels toe. ‘En,’ begint Palstra, een tikje
ongeduldig, ‘zie jij al verschil?’

ROBOTVIS
De grootste uitdaging wordt om alle ideeën te vertalen
naar de praktijk. Daarbij zijn er verschillende opties. Zo
zouden kwekers Palstra’s ‘atletiekbaan’ na kunnen
maken om zo met pompen of motoren stroming te creëren in hun bassins. In grote baden is dat echter onpraktisch. Het bedrijfje OptoSwim stelt daarom een zuiniger
oplossing voor. Door rondom elk bassin een ring van lampen te plaatsen die één voor één aangaan, wordt de illusie

Veertig procent van alle door de mens
gebruikte vis komt al uit kweekvijvers
positieve effecten steviger worden onderbouwd. Resultaten van de ene vis zijn bijvoorbeeld niet zomaar toe te passen op de andere soort. De ene soort is een sprinter, terwijl de andere misschien juist lange afstanden zwemt.
Verder gebruikt niet elke onderzoeker de optimale zwemsnelheid, zodat experimenten tegenstrijdige resultaten
opleveren. Sowieso is het onderzoek
altijd
erg
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SLIM TELLEN
Om walvissen en dolﬁjnen te tellen, heb je geen
ingewikkelde onderzoeksopzet of dure apparatuur
nodig. Je kunt ook gewoon meeliften op boten die toch
al door het gebied trekken. Marijke de Boer gebruikte
deze platforms of opportunity om te tellen. Zij
promoveerde vorige week op dit onderzoek dat haar
over de hele wereld bracht. Dat leverde plaatjes op
zoals deze: tuimelaars in de wateren voor de kust van
Gabon. RK / foto Marijke de Boer
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VOLLE ZALEN
Sportcentrum de Bongerd dreigt uit zijn voegen te barsten. Elke beschikbare
minuut is de zaal volgeboekt en dan nog moeten veel sportieve studenten
genoegen nemen met een plek op de wachtlijst. Plannen voor een tweede zaal
lijken dan ook geen overbodige luxe. ‘Deze situatie is onhoudbaar.’
tekst: Linda van der Nat en Nicolette Meerstadt / foto’s: Sven Menschel
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E

lke werkdag om vijf uur ’s middags wordt de
drukte in de grote sportzaal van de Bongerd
goed voelbaar. De zaal wordt gesplitst in twee,
of zelfs drie delen, en vervolgens heerst de
rigide dictatuur van de klok: de ene vereniging
na de andere. Geen minuut wordt verspild tot
middernacht.
Er trainen acht grote verenigingen in de grote zaal,
vaak met verschillende teams, vertelt Annemiek Florisson, voorzitter van sportstichting Thymos. Daarnaast
organiseert Thymos interne competities, zoals voetbal en
knotsbal, waar in deze periode 108 teams aan meedoen.
Vlak na kerst zijn dat er vaak nog meer. En dan zijn er nog
de losse lessen zoals zumba, ‘bommen’ en powerdumbell
waar zo veel mensen op af komen dat ze simpelweg niet in
een van de kleine zaaltjes passen.

GEEN BIERTJE MEER IN DE KANTINE
Dat de druk op de Bongerd toeneemt is geen verrassing.
Ten opzichte van vier jaar geleden is het aantal eerstejaars
studenten aan Wageningen University dit jaar met 57 procent gestegen, een gemiddelde groei van 14 procent per
jaar. Orion werd gebouwd om de groeiende vraag naar studiefaciliteiten op te vangen, maar sportcentrum de Bongerd moest genoegen nemen met een bescheiden uitbreiding van de ﬁtnessruimte.
De tientallen studentensportverenigingen die hun
ledenaantal de afgelopen vijf jaar soms zagen verdubbelen, hebben nog altijd die ene zaal tot hun
beschikking. ‘Ze krijgen geen extra trainingstijd, dus
eigenlijk kúnnen ze dus niet groeien’, zegt Florisson. Dat
leidt in de praktijk bij veel verenigingen tot wachtlijsten.
Hoeveel studenten daardoor ontmoedigd raken en niet
eens de moeite nemen om zich in te schrijven, weet niemand.
Ook vreest Thymos dat verenigingen leden gaan selecteren op niveau, zegt Florisson. ‘Beginners of mensen die
geen competitie spelen, vallen dan buiten de boot.’ Bij de
Lobbers is zo’n schifting al aan de gang. De badmintonvereniging traint een keer per week op de Bongerd, alleen
de competitiespelers zijn dan welkom. De andere training
is in de Vlinder, waar de beginnerstraining al om vijf uur
begint. ‘Afhankelijk van hun colleges komen studenten

FÉDOR VAN DEN BOS
Op de wachtlijst van volleybalvereniging WaHo
‘Ik was te laat voor de
selectietrainingen van
WaHo. Alle teams waren al
ingedeeld en ik kwam op
de wachtlijst terecht. Ik
zou bericht krijgen als er
een plekje vrij kwam, maar
er zijn nu drie maanden
voorbij en ik heb nog niks
gehoord. Ergens begin ik
de hoop al een beetje te
verliezen dat ik dit collegejaar nog kan volleyballen. Ik heb negen jaar

ervaring, in de jeugd op
nationaal niveau gespeeld
en ik speel op meerdere
posities. Ze zeggen dat ze
een tekort hebben aan
mannen op hoger niveau,
dus dat er geen plek voor
me is vind ik wel een
beetje vreemd.
Ik roei bij Argo, maar ben
niet heel actief meer. Verder ﬁtness ik, zodat ik in
de tussentijd iets te doen
heb. Me aanmelden bij een
burgervereniging heb ik
niet overwogen. Niet om

het hogere contributiegeld, maar omdat het me
leuker lijkt om te volleyballen met mensen die in
dezelfde levensfase zitten.
Daarnaast volleyballen
vrienden van me ook bij
WaHo. Maar als ik volgend
jaar nog steeds niet bij
WaHo terecht kan, ga ik
misschien toch bij een
burgervereniging. Als
vluchtweg, omdat ik geen
zin heb om eindeloos te
wachten. Ik wil gewoon
graag volleyballen.’

Jochem Bögeman
Voorzitter W.U.V. Stick Together – Unihockey

‘

Onze vaste training wordt soms zo druk bezocht dat je met twee trainers te
weinig persoonlijke aandacht kunt geven aan alle leden. Ook kunnen we
maar tweederde van de grote zaal gebruiken en daardoor is het niet altijd
mogelijk om iedereen tegelijkertijd te laten spelen.

Annekatrien Huisman

’

Voorzitter WaHo – Volleybal

‘

Met zeven damesteams en twee herenteams zitten we nu aan onze limiet.
De teams zitten helemaal vol met twaalf wedstrijdspelers en twee meetrainers. Onze wachtlijst bestaat momenteel uit ongeveer twintig personen.
Voor hen is er nu simpelweg geen plek. We zien al dat een aantal van hen
besluit om bij een burgervereniging te gaan. Dat is jammer.

’
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De Bongerd moest genoegen nemen met een bescheiden uitbreiding van de ﬁtnessruimte.

Renée Spierings
Bestuur Sphinx – Basketbal

‘

Alleen op dinsdag en woensdag kunnen wij nog in de Bongerd terecht, dan
hebben we een derde van de grote zaal. Dat is niet genoeg. Daarom gaan we
op maandag naar de Wageningse sportzaal aan de Schaepmanstraat en op
donderdag naar sporthal de Tarthorst.

Nadieh Tubben

’

Secretaris W.H.V. Centauri – Handbal

‘

Wij trainen altijd in de Olympiahal omdat er in de Bongerd geen plaats voor
ons is. De Bongerd zit altijd vol, ook als we een wedstrijd willen spelen. We
vinden de Olympiahal prima, maar ook deze hal zit vaak volgeboekt. Wat
overblijft zijn de vrij onmogelijke tijden in de Bongerd, zoals van 17.00 tot
18.00.

’

Mathia Koolhout
Voorzitter W.S.T.V. Split – Turnen

‘

Gelukkig hebben we dit jaar niemand hoeven afwijzen of op een wachtlijst
moeten zetten. Maar als al onze leden besluiten om naar de training te
komen dan wordt het wel heel erg krap. We fantaseren weleens over een
prachtige aangeklede turnhal in Wageningen. Eens per maand hebben we
daarom een externe training bij de studententurnvereniging van Utrecht die
wel beschikt over zo’n prachtige turnhal.

Jesse Kuipers

’

Voorzitter W.S.T.C. Walhalla – Tennis

‘

Onze groepen zitten te vol; dertien mensen per groep terwijl er maar twaalf
tegelijk kunnen tennissen. We hebben in de winter maar drie banen
beschikbaar omdat er niet meer op gravel gespeeld kan worden. Dit terwijl
onze club 170 leden telt. Het komt inmiddels vaak voor dat je aan de kant
moet wachten en rouleren bij het spelen. Als het koud is, is dat niet erg
aangenaam.

’

soms niet of lopen ze later de les binnen’, aldus de voorzitter.
Uitwijken naar ander zalen in Wageningen is voor
meerdere verenigingen noodzakelijk. Als tussenoplossing
werkt het, maar het gaat volgens Thymos wel ten koste van
de sociale binding. ‘Achteraf een biertje drinken in de
kantine is er dan niet bij’, denkt Florisson. ‘Bovendien
kost het ontzettend veel geld, en je moet het ver van tevoren boeken.’ Toch klagen de bestaande clubs niet zo veel.
‘Ze weten inmiddels dat ze het moeten doen met de tijd
die ze toegewezen krijgen’, vertelt Florisson, ‘maar zelfs
als ze een toernooi willen organiseren dan kan dat alleen
in hun eigen trainingstijd. Meer opties zijn er niet.’
Dat geldt ook voor een evenement als de Battle of the
Studies, die vorige week werd gehouden. Alle verenigingen verliezen dan een avond kostbare trainingstijd. De
jaarlijkse apenkooi-avond werd opeens in een afgelegen
gymzaal gehouden worden, omdat er geen andere opties
waren. ‘Daarom houden we onze Thymos-experiences zo
veel mogelijk buiten de Bongerd.’
SNEEUWSCHUIVER
Iemand die het maximale uit de beschikbare ruimte probeert te halen is Bongerdmedewerkster Annemieke Dijkstra. Zij is verantwoordelijk voor de strakke planning van
de sportzaal. Soms zet ze drie verenigingen naast elkaar in
de sporthal. Het is niet altijd ideaal, weet ze ook. ‘De basketballers trainen tegelijk met Zumba, waar de muziek
heel hard staat. Maar dat nemen ze voor lief.’ Daarnaast
sprokkelt ze zo veel mogelijk sporturen bij elkaar, in de
tentamenweken bijvoorbeeld. Dijkstra: ‘Bij andere universiteiten laten ze tafels en stoelen na de tentamens
staan, maar wij ruimen ze elke dag op zodat mensen ’s
avonds kunnen sporten.’ Daarnaast zijn op initiatief van
de Bongerd universiteitsbreed de tentamentijden aangepast vanaf de tweede periode. ‘Onze sporters konden
altijd pas vanaf zeven uur terecht in de tentamenweken.
Nu is alles een half uur vervroegd, en dat scheelt weer.’
Een andere oplossing van de Bongerd is ’s ochtends
sporten. ‘De ﬁtnesszaal gaat op donderdagen al om zeven
uur open. Daar horen we veel enthousiaste reacties op.’
Ook heeft de Bongerd een sneeuwschuiver aangeschaft
voor de kunstgrasvelden en de atletiekbaan. Dan kunnen
buitensporters ook met sneeuw buiten trainen.
TOEKOMSTPLANNEN
In het licht van deze krapte doet het Facilitair Bedrijf een
verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een
tweede sporthal. Zowel Thymos als de medewerkers van
de Bongerd vinden het hoognodig. ‘De Bongerd is nu nog
studentensportcomplex nummer één in Nederland, dat
willen we graag zo houden. Deze situatie is onhoudbaar’,
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De basketballers delen de zaal met Zumba. De harde muziek nemen ze voor lief.

aldus Thymos. Maar ﬁnanciën, ruimte en behoeften moeten goed in kaart gebracht worden. In elk geval moet de
vloer multifunctioneel zijn, net als die in de huidige zaal,
meent Florisson. ‘Dan kun je er ook met gewone schoenen binnenlopen, en dat maakt het geschikt als tentamenruimte.’ Voor leegstand ze absoluut niet bang. ‘Je
kunt de zaal ook verhuren als dat nodig is, want binnen de
gemeente is er ook krapte.’
Een nieuwe hal zou een perspectief bieden voor de toekomstplannen van Thymos. ‘We willen graag dat er meer
studentensportverenigingen komen’, vertelt Florisson.
‘Er zijn er nu 23, in Groningen zijn het er bijvoorbeeld 49.
Voetbal en squash staan op ons verlanglijstje. We hebben
net een nieuwe lacrossevereniging, die heeft nu al 60
leden.’
Sportkoepel heeft daarnaast nog een extra reden om
een extra sporthal te willen. Florisson: ‘We zijn bezig met
een lobby om de Grote Nederlandse Studentenkampioenschappen in 2018 naar Wageningen te halen. Dat is een
enorm evenement. Daar hebben we de tweede sporthal
echt voor nodig.’

Lisette Nikol
Voorzitter B.C. De Lobbers – Badminton

‘

Het afgelopen jaar hebben we dertig nieuwe inschrijvingen gehad. Niet
iedereen die bij ons is aangemeld komt ook elke week trainen. Stel dat
iedereen er is, dan hebben we niet genoeg plek om iedereen mee te laten
trainen.

’

Mart L’Ami
Voorzitter W.S.K.V. Débaldérin – Korfbal

‘

We hebben twee uur sporthal per week, voor zestig leden. Op eigen initiatief hebben we een uurtje extra gekregen aan de Marijkeweg, maar deze
zaal is eigenlijk te klein. Een ledenstop of wachtlijst is er niet, omdat we als
bestuur hebben besloten in te zetten op veel randactiviteiten zoals deelname aan Thymostoernooien. We zouden echter het liefst meer korfbaltraining aanbieden, want daar liggen onze roots.

’
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EEN LERAAR
MET EEN TITEL?
De academisch opgeleide leraar is hot. Verbeter het onderwijs, begin bij de
leraar, is het credo. Academici brengen de wetenschappelijke geest terug op
school. Universiteiten moeten daarom meer leraren aﬂeveren. Resource legde
het aan betrokkenen voor: Meer academici voor de klas, de hoogste tijd!?
tekst: Roelof Kleis

Piety Runhaar (1)
Educatie- en Competentiestudies,
coördinator minor Education
‘Ik geloof dat een academicus, die de
academische wereld van nabij kent,
leerlingen goed kan begeleiden op
hun weg naar een academische studie. Maar is een academicus daarom
per deﬁnitie een betere leraar? Nee, dat geloof ik niet. Een
academicus mag dan analytisch zijn, boven de stof kunnen staan en zo dwarsverbanden kunnen leggen, maar of
dit tot zijn recht komt hangt af van de mate waarin leraren
goed kunnen uitleggen en goed kunnen omgaan met leerlingen. Kortom, zonder didactische en pedagogische competenties komt een academicus in het onderwijs niet ver.’

Charlotte Keetels
Alumnus Landschapsarchitectuur
(1992, L11), leraar aardrijkskunde
Maaswaal College Wijchen
‘Academisch gevormde leraren stimuleren veel meer dat leerlingen
analytisch leren denken. Ze stimuleren dat leerlingen verder gaan dan
alleen maar de lesstof te lezen zoals die wordt aangeboden in het leerboek. Niet-academici pakken de verder weg
gelegen leerdoelen minder op. Een voorbeeld. Examenleerlingen moeten een proﬁelwerkstuk schrijven, een
soort afstudeeropdracht. Sommige collega’s zijn dan al tevreden met een verslag. Anderen willen meer, willen dat er
ook een goede onderzoeksopzet is, dat informatie goed
wordt verwerkt, dat leerlingen een kritische houding ontwikkelen. Maar met een academische opleiding ben je na-

tuurlijk niet per se een betere docent. Ook je didactische
kwaliteit moet goed zijn. Als dat zo is, zie ik zeker voordelen bij louter academici in bijvoorbeeld de bovenbouw.’

Ans Gielen
Directeur masterprogramma’s
Hogeschool Arnhem Nijmegen
‘Ik ben het er mee eens dat er meer
academisch geschoolde leraren in
het voortgezet onderwijs moeten komen. Maar het irriteert me dat die
discussie zo ongenuanceerd wordt
gevoerd. De suggestie wordt gewekt dat een academicus
meer kwaliteiten heeft dan een hbo’er en dat is onzin. Een
academicus heeft over het algemeen meer vakkennis en
academische vaardigheden. Daar staat tegenover dat onze
docenten op pedagogisch en didactisch gebied veel meer
bagage hebben. Ze kunnen elkaar in een team dus goed
aanvullen. Ik pleit daarom voor een mix van leraren met
een verschillende achtergrond en uit verschillende milieus. De huidige discussie trekt de kwaliteit van hbo’ers in
twijfel en dat is niet juist. Ze zijn verschillend, maar wel
gelijkwaardig van niveau. Dat stelt de NVAO ook vast in de
accreditaties.’

Carina Nieuwenweg
Eerstejaars Moleculaire Levenswetenschappen en kandidaat raadslid PvdA
Wageningen (5e plaats)
‘Nee, dat vind ik niet. Er zijn volgens
mij efﬁciëntere manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Extra geld voor het onderwijs kun je
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beter gebruiken om te voorkomen dat leerlingen aan de
onderkant uitvallen. Leerlingen die problemen hebben of
om een of andere reden niet mee kunnen komen. Ik had
zelf een aantal universitair geschoolde leraren op mijn
middelbare school, maar dat waren niet per se de betere
leraren. Het waren vaak wat oudere leraren die weinig
connectie met de klas hadden. De kwaliteit van een leraar
zit volgens mij niet in zijn of haar opleiding. Iemand met
een maatschappelijke achtergrond kan net zo goed een
nuttige bijdrage leveren aan je voorbereiding op de universiteit.’

Hanneke Brouwer
Alumnus Tuinbouw (1983, N12),
lerares bovenbouw Montessorischool
Wageningen
‘Een academicus op de basisschool
voegt zeker iets toe. Met name in de
bovenbouw heb je kinderen die al
heel vaardig zijn. Zeker hier in deze
omgeving hebben we veel kinderen van hoogopgeleiden.
Het is makkelijker als je als leerkracht ver boven de lesstof

staat. Ik heb zelf vwo doorlopen, ik weet uit ervaring wat
vwo-lesstof is. Je ziet langzamerhand steeds meer mbo’ers
op basisscholen terechtkomen. Die ronden soms met
moeite, met zesjes, de opleiding af en staan dan niet ver
genoeg boven de stof. De betere leerlingen van de havo en
het vwo gaan niet naar de Pabo. Je bent toch een beetje een
loser als je dat doet. Dat heeft met status, aanzien en beloning te maken. Daar zou iets aan gedaan moeten worden.’

Piety Runhaar (2)
‘In Wageningen wordt de minor Education twee keer per
jaar aangeboden. Je wordt dan opgeleid tot tweedegraads
leraar. Met de campagne Dare to be a teacher proberen we
meer bekendheid aan die minor te geven. Dit jaar zijn we
begonnen met een groep van negentien studenten, evenveel als het hele vorige jaar. In januari volgt de tweede
groep. We groeien dus ﬂink. Naast die minor volgt een
handjevol studenten een eerstegraadsopleiding biologie
die we samen met de Universiteit Utrecht aanbieden. Dat
zijn we nu ook aan het ontwikkelen voor de vakken natuurkunde en scheikunde.’
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PLEK VOOR ONDERNEMENDE STUDENT

Zorgverzekering
nog goedkoper
voor studenten
Als studenten een eigen risico
nemen van 860 euro én bereid
zijn naar het ziekenhuis te gaan
dat hun verzekeraar uitkiest,
betalen ze maar 58,92 euro per
maand voor hun zorgverzekering.
Daar maken studentenorganisaties ISO en LSVb
reclame voor.

Het gebouw Triton, achter Zodiac, wordt een studentontwikkelingsplaats.

Studenten die bezig zijn met een
eigen bedrijfje moeten op de
campus ruimte krijgen om hun
initiatief tot bloei te laten
komen. Dit vindt de studentenraad, die zelfs al de perfecte plek
zegt te hebben gevonden.
Er zijn in Wageningen ‘stiekem
best veel studenten’ bezig met ondernemerschap, denkt studentenraadslid Simone Ritzer van VeSte.
Hun activiteiten variëren volgens
haar van het bijwonen van borrels
georganiseerd door KLV tot het
daadwerkelijk opstarten van kleine
bedrijfjes. Toch is het aantal
start-ups in Wageningen dit jaar
op één hand te tellen, weet Peter
van Leeuwen, derdejaars student
Internationaal Land- en waterbeheer en dit jaar als studentbestuurder betrokken bij ClimateKIC, een speciaal onderwijsprogramma over ondernemerschap.
‘Terwijl ik zeker weet dat hier in
Wageningen veel potentie zit. Dat
het niet van de grond komt, komt
volgens mij omdat ondernemerschap nog niet genoeg in het
onderwijsprogramma zit. Voor veel

docenten is het bijna een vies
woord.’
Een speciale locatie voor startups kan daar verandering in brengen, menen de studenten. Een
kandidaat hebben de studentvertegenwoordigers ook al. Het gebouw
Triton, achter Zodiac, komt binnenkort leeg te staan. Het pand is
niet geschikt als onderwijsruimte,
maar het is volgens Simone wel uitermate geschikt als experimentele
ruimte voor het uitwerken van interessante business ideeën, het
bouwen van prototypes, en het delen van ervaring en kennis. ‘Veel
meer hebben studenten die bezig
zijn met hun eigen onderneming
niet nodig.’ Studenten van Climate-KIC krijgen er als eerste initiatief hun werkplaats, Greenhouse
genaamd.
FACEBOOK
Een studentontwikkelplaats zou
een aanzuigende werking kunnen
hebben op studenten die wel eens
gespeeld hebben met het idee om
een eigen bedrijf te beginnen,
denkt Peter. ‘Er is een Facebookgroep van Wageningse

ondernemende studenten, met
124 leden. In een ontwikkelplaats
kunnen ze de volgende stap
zetten.’
Simone: ‘De universiteit doet
natuurlijk al het een en ander op
het gebied van ondernemerschap.
Climate-KIC is daar een goed voorbeeld van en ook KLV en StartLife

Het aantal start-ups in
Wageningen dit jaar
is op één hand te tellen
zijn bezig op ondernemerschap.’
Volgens de studentvertegenwoordigers staan die initiatieven echter
te ver af van studenten.
Volgens Simone heeft de universiteit positief gereageerd op
hun ideeën. Vanuit Education, Research & Innovation en het Facilitair Bedrijf zal een advies opgesteld worden aan de raad van bestuur om Triton verder te benutten
als studentontwikkelplaats voor
studenten met een serieus ondernemersplan. Aan het eind van het
jaar wordt een besluit van de RvB
LvdN
verwacht.

Met ziektekostenverzekeraar
Zilveren Kruis Achmea hebben ISO
en LSVb opnieuw afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor studenten. De verzekeraar biedt studenten tien procent
korting en een goedkope aanvullende verzekering. Vorig jaar lag de
laagste premie op 74 euro per
maand, nu is dat vijftien euro minder.
Deze polis is een zogeheten Beter Af Selectief polis, wat betekent
dat Achmea beslist bij welke ziekenhuizen, fysiotherapeuten of
huisartsen studenten terecht
kunnen. Als je behandeld moet
worden, zal je dus misschien iets
verder moeten reizen. Dat geldt
overigens niet voor spoedeisende
zorg; de ambulance gaat gewoon
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
ZELF BETALEN
Bovendien moeten studenten bereid zijn wat risico te lopen. Wie
ziek wordt of een ongeluk krijgt
moet altijd de eerste 350 euro ziekenhuiskosten zelf betalen, dat is
wettelijk verplicht. Maar studenten
die kiezen voor de premie van
58,92 euro, moeten de eerste 860
euro zelf betalen. Wie geen extra
eigen risico wil en zelf een ziekenhuis wil uitkiezen betaalt maandelijks 98,31 euro.
Wie wil overstappen van zorgverzekeraar heeft tot 1 januari de
tijd. Meer informatie staat op studentengoedverzekerd.nl. HOP
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STUDENTEN VERZETTEN ZICH
TEGEN ‘MAXVAKKEN’
Voor steeds meer vakken is
zoveel belangstelling dat er een
maximum aantal deelnemers
wordt ingesteld. De studentenraad maakt zich zorgen en vindt
dat de raad van bestuur zich
moet bezinnen op de groeistrategie voor Wageningen UR.
Dit jaar zijn het er zo’n twintig.
Hoeveel er volgend jaar bij komen
is nog niet bekend, maar zeker is
dat het aantal vakken met een
maximum aantal deelnemers de
laatste jaren fors groeit. Een logisch gevolg van de snelle groei
van het aantal studenten dat voor
Wageningen kiest, maar wel een
punt van zorg, zo vindt de studentenraad. De studenten lieten van
zich horen nadat de raad van be-

stuur deze maand besloot om de
inschrijfdeadline voor deze ‘maxvakken’ vanaf volgend jaar te vervroegen. Studenten die uitgeloot
worden, hebben dan de kans om
zich nog voor een ander vak in te
schrijven.
Dat lijkt een sympathieke gedachte, vindt ook studentenraadslid Simone Ritzer (VeSte), maar
toch heeft de raad vraagtekens bij
de maatregel. Zo vreest ze dat de
maatregel mogelijk voor veel onduidelijkheid gaat zorgen onder
studenten. ‘Wij zouden daarom
graag zien dat de studieadviseurs
een belangrijke rol krijgen in de
communicatie. Studenten vertrouwen vooral op het advies dat deze
adviseurs hen geven.’
Maar een belangrijker bezwaar

van de raad is dat de universiteit
met deze maatregel de instroombeperking voor populaire vakken
lijkt te accepteren als een voldongen feit. Simone: ‘Natuurlijk is het
goed dat er wordt ingegrepen wanneer het te druk wordt, maar op
termijn zou je ernaar moeten streven om vraag en aanbod weer met
elkaar in balans te brengen, zodat
iedereen de vakken naar keuze kan
volgen. In de praktijk komen er
echter steeds meer ‘maxvakken’
bij.’ Omdat degenen voor wie het
vak verplicht is voorrang krijgen
bij de selectieprocedure, gaat het
maximeren vooral ten koste van de
studenten die een vak in hun vrije
ruimte willen kiezen. Daaronder
zijn ook veel Erasmusstudenten,
die steeds minder te kiezen krijgen.

Omdat er op dit moment geen
alternatief is, gaat de studentenraad toch akkoord met de maatregel. Zij het met de nodige kanttekeningen richting de raad van bestuur, bijvoorbeeld met betrekking
tot de communicatie naar de studenten. Maar bovenal stoort het de
studentenraad dat de universiteit
blijft focussen op groei, zonder dat
er nagedacht lijkt te worden over
de gevolgen daarvan voor studenten. Simone: ‘Het instellen van een
numerus ﬁxus, het maximum aantal studenten bij bepaalde vakken,
dat zijn allemaal tekenen dat de
groei te wild is. Daarom stelt de
studentenraad dat de universiteit
moet gaan nadenken over een oplossing en visie voor de lange terLvdN. RG
mijn.’

Recordaantal bezoekers bachelor open dag
De bachelor open dag van
zaterdag 16 november heeft een
recordaantal van 2750 bezoekers
getrokken. Dat is 50 procent
meer dan vorig jaar, toen er
1800 mensen op de infodag
afkwamen.
De drukte was voor de organisatie
geen probleem, zegt Edwin Kelhout, hoofd Voorlichting en werving. Omdat van tevoren al duidelijk was dat er heel veel mensen
zouden komen, konden er maatregelen genomen worden om de
drukte te spreiden. Kelhout: ‘We
hebben er bij de helft van de belangstellenden op aangedrongen
om toch vooral ’s middags te komen. Dit heeft voor een goede
spreiding van de drukte over de
dag gezorgd, want ook de laatste
presentatieronde zat nog vol.’ Ook
konden bezoekers zich online aanmelden, wat rijen bij de ingang
voorkwam.

deze opleidingen konden daarom
op groot scherm gevolgd worden
in andere zalen.

Scholieren moeten de open dag bezoeken voor inschrijving studie

Voor het eerst was ook het Orion open voor bezoekers. ‘Dit geeft
een enorme verlichting. Bij de
bouw van Orion is speciaal rekening gehouden met de logistiek tijdens open dagen, dus het kon er
makkelijk in,’ aldus Kelhout. Wel
moesten de mensen zich buiten re-

gistreren, om ﬁles bij de beruchte
draaideuren te voorkomen.
Voor de meest populaire studies als Gezondheid en maatschappij, Voeding en gezondheid
en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen waren de collegezalen te klein. De presentaties van

VERPLICHT NAAR DE CAMPUS
De stijging van het aantal bezoekers heeft verschillende oorzaken.
Naast de explosieve groei die Wageningen University de laatste jaren meemaakt, speelt ook mee dat
studenten zich dit jaar voor het
eerst vóór 1 mei moeten aanmelden voor een studie. Daarbovenop
moet elke student die zich aanmeldt voor een studie aan Wageningen University kunnen aantonen
dat ze een keer de campus hebben
bezocht, een extra reden om een
open dag te bezoeken. De dreigende afschafﬁng van de basisbeurs
zorgt voor een algemene stijging
van studentenaantallen. Scholieren beginnen daardoor meteen
met studeren, in plaats van nog
een jaartje te wachten. RA
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NEUS
Mannen hebben grotere neuzen dan
vrouwen. Zo’n tien procent groter,
wijst onderzoek van de universiteit
van Iowa uit. Vanaf elf jaar groeien
beide seksen
qua neus uit
elkaar. Dat
komt omdat
mannen
meer spieren hebben. Grotere neuzen betekent meer zuurstofopname. Dat
verklaart natuurlijk niet de variatie
qua neus tussen mannen. Daar zijn
weer hele andere theorieën over...

YOLO
Het woord van 2013 is participatiesamenleving. Maar er wordt nu ook
gezocht naar een woord dat moet
verdwijnen. Yolo, kids en horrorwinter staan hoog in de peiling.
Maar binnen deze universiteit zijn
er ook vast genoeg woorden te vinden, die wellicht beter het veld
kunnen ruimen. Zou de wereld niet
mooier zijn zonder kennisvalorisatie of avondtentamens? Wellicht
heeft u een beter idee. Twitter dan
mee met #wegmetdatwoord.

Klassiek succesverhaal
Toegelaten worden tot het Nederlands Studenten Orkest is een
big deal. Slechts honderd studenten worden uit de strenge
audities geﬁlterd. Zij gaan ruim
een maand lang onder professionele begeleiding orkestwerken
instuderen om die vervolgens uit
te voeren voor een groot publiek.
Sara van de Kerke is één van de
gelukkigen.
Sara, zesdejaars Biologie, begon op
haar achtste begonnen met viool
spelen en stapte later over naar altviool. Als student speelt ze bij de
Wageningse Studenten Koor– en
Orkest Vereniging. De auditie voor
het NSO gaf haar de kans om nog
een stap hoger te komen. ‘Het leek
me een hele mooie kans om dat
mee te maken.’
Voordat ze toegelaten werd,
moest ze eerst door strenge audi-

ties komen. ‘Ik moest een paar van
de meest moeilijke fragmenten
spelen. Ik was hartstikke zenuwachtig, zeker toen ik naar de inspeelkamer werd gebracht. Dat is
een aparte kamer om warm te spelen. Tijdens de auditie letten ze op
alles: of je houding en techniek wel
goed zijn en hoe je muzikaliteit is.’
Een week later kreeg ze te horen
dat ze toegelaten was. ‘Ik ben echt
hartstikke blij dat ik het heb gehaald. Iedereen heeft ook al beloofd te komen kijken.’ Het NSO
vraagt van de musici om hun studie een maand stop te zetten. ‘Dat
vind ik niet erg. Als je ervoor gaat
moet je dat ook voor lief nemen.’
Het orkest geeft straks elf concerten door heel het land, van
Maastricht tot Groningen. Als de
laatste slotakkoorden in het Amsterdamse Concertgebouw hebben
geklonken, haasten de musici zich

Sara van de Kerke: ‘Hartstikke blij.’

de bus in. Daar krijgen ze pas te
horen waar in het buitenland ze
hun laatste twee concerten geven.
‘Ik denk dat het fantastisch gaat
worden en muzikaal heel uitdagend.
Spannend, om voor zoveel mensen
te spelen in grote zalen.’ MvdH

WARM
In warmere kamers blijf je slanker.
Dat beweren gedragsonderzoekers
van de Universiteit van Stirling.
Boven de 23 graden Celsius eten
we minder en verbranden meer dan
normaal. Dat blijkt uit een studie
die bmi koppelt aan de thermostaat thuis. De wetenschappers
komen op grond daarvan tot de
nogal dik aangezette conclusie dat
verhoging van de brandstofprijs
leidt tot meer obesitas.

ZWARTEPIETEN
In 1967 was het Sinterklaas die
voor een controverse zorgde. Die
winter staken tien studenten van
SSR-W de Rijn over om in Kesteren
een basisschool te bezoeken, aldus
de Gelderlander. De plaatselijke
school met de Bijbel weigerde de
Roomse bisschop pertinent de toegang, de Pieten mochten wel naar
binnen. Maar de leerlingen hadden
de opdracht gekregen de bezoekers
te negeren. Dat deden ze braaf. De
studenten kregen een bon van de
veldwachter. Uitgeschreven aan
Nicolaas, Sint en Piete Zwarte.

BATTLE OF THE STUDIES Afgelopen donderdag was het
weer zover: the Battle of the Studies, beter bekend als
BotS. Hét moment voor de verschillende opleidingen in
Wageningen om het tegen elkaar opnemen op sportief
gebied. Tientallen teams hadden zich aangemeld voor het
evenement, georganiseerd door sportstichting Thymos. Zij

kruisten de degens met spellen als sumoworstelen en
gladiatorengevechten. Uiteindelijk ging het speciaal
geselecteerde team van Economie & beleid er met de
winst vandoor. Een team van studievereniging Mercurius
(meerdere opleidingen) kreeg een prijs voor de beste
outﬁt. LvdN / foto Lennart Verhoeven
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AFLEVERING 20 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: Sinds ze stage loopt is Elise het
huis aan het ontgroeien.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Vergadering
M

et luid gespetter zakten zes frikadellen in
het frituurvet. ‘We gaan beginnen!’,
brulde Willem-Jan. Gewoon om zijn eigen
stem nog eens te horen. Grinnikend pakte
Bianca biertjes uit de koelkast, en een voor
een druppelden de huisgenoten de keuken
binnen. Elise zat al klaar met een kladblok,
voor de notulen.
Toen iedereen zat stak ze meteen van wal. ‘Ik
heb een andere kamer. Eindelijk kan ik weg uit
de rotzooi en herrie, volgende maand trek ik
bij twee vriendinnen in.’ Ze keek triomfantelijk om zich heen. ‘Dat werd hoog tijd’, merkte Bianca op.
‘Je zat al zo te zeuren de hele tijd, over de afwas en het
schoonmaakrooster.’ ‘Welk schoonmaakrooster?’, katte Elise
terug. ‘Nou ja, mij maak je er niet meer boos mee. Als jullie
komende maand nog een beetje je best doen tenminste.’
Wilem-Jan schraapte zijn keel. ‘Nou, dan kun je nu de
vergadering verlaten. Jouw input hebben we niet meer
nodig.’ Drie huisgenoten wierpen hem een verontwaardigde
blik toe. ‘We moeten een nieuwe huisgenoot hebben, en
bespreken waar ons huisweekend heen gaat. Elise beslist
daar niet meer over.’ Toen richtte hij zich weer tot Elise.
‘Maar als je per se wil, mag je wel blijven als toehoorder’,
zei hij wijs. ‘Dan maak ik ook geen notulen meer’, zei Elise
die haar pen en kladblok meteen doorgaf aan Vera. Bianca
genoot zichtbaar van dit lompe gedoe, maar Derk vond het
minder. ‘Nou, ik ga je missen’, zei hij vanuit zijn hoekje van
de bank. ‘De nieuwe huisgenoot moet wel een beetje
schoonmaken, anders wordt het hier niet om te harden. En
ik zou het leuk vinden als het een buitenlander wordt.’

Dat was een gevoelig punt, waar in de Mortierstraat wel
vaker over gepraat werd. Er waren altijd drie pertinente
tegenstanders geweest, Willem-Jan, Vera en Elise. WillemJan had geen zin in gedoe, Vera was bang dat haar Engels te
slecht was. Maar nu Elise wegging was er een kans.
‘In mijn huis geen buitenlanders’, zei Willem-Jan keihard.
‘En voor Vera is het vooral vervelend’, voegde hij toe. Vera
bloosde een beetje. ‘Ze volgt al een jaar vakken in het
Engels, dus dat is geen excuus’, schreeuwde Bianca. ‘En in
de International Club weet ze anders prima te
communiceren met andere culturen.’ Alle blikken richtten
zich op Vera, die nog wat verder wegzakte achter het
kladblok. ‘Ok, ik ben voor’, piepte ze.
Willem-Jan zag dat hij ging verliezen. Kwaad stond hij op
om nog wat frikadellen in het vet te gooien.
‘Hij moet wel van frituur en bier houden, en niet zeuren als
ik gewoon Nederlands praat. Dat moeten ze maar leren.’
Na een korte stilte bedacht hij zich. ‘Het moet een vrouw
worden. Zo’n Portugese, met veel vriendinnen.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Honourstraject voorlopig geen dubbel collegegeld
Het Wageningse honoursprogramma dat volgend jaar van start gaat,
wordt voorlopig waarschijnlijk
niet duurder dan een reguliere
studie. Dat zegt beleidsmedewerker Michele Gimbrère naar aanleiding van het regeringsplan om
universiteiten te laten experimenteren met een hoger collegegeld voor excellentietrajecten.
Steeds meer universiteiten en hogescholen bieden zogenaamde excellentietrajecten aan naast de re-

guliere opleidingen. Tot nu toe
mochten ze daarvoor geen extra
geld in rekening brengen bij de
student, maar daar komt verandering in. Half november besliste het
kabinet dat instellingen mogen experimenteren met een hoger collegegeld, tot maximaal het dubbele
bedrag van het wettelijke collegegeld, oftewel 3.812 euro.
Wageningen, dat juist dit collegejaar begint met een honoursprogramma, zal er waarschijnlijk echter niet voor kiezen om het college-

geld meteen te verhogen, meent
Gimbrère. ‘Het is niet verstandig
om vanaf het eerste jaar een hogere prijs in rekening te brengen. Je
moet je toch eerst bewijzen als opleiding. Na een jaar of twee à drie
kun je dan altijd nog een besluit
nemen over het prijskaartje dat
aan zo’n traject moet hangen.’
Of het collegegeld omhoog
moet of niet, hangt volgens Gimbrère af van verschillende overwegingen. Enerzijds is een honourstraject duur vanwege de in-

tensieve begeleiding, terwijl het
niet ten koste mag gaan van het reguliere onderwijs. Anderzijds dient
de opleiding bereikbaar te zijn
voor al het talent, rijk of arm. Studenten kunnen het extra geld daarom straks lenen bij DUO of in bepaalde gevallen krijgen van hun
onderwijsinstelling. Ook het Wageningse proﬁleringsfonds zou
daarbij volgens Gimbrère een rol
kunnen spelen wanneer de universiteit er later toch voor kiest om
het collegegeld te verhogen. RG
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

IXESN EN ISOW - INTERNATIONAL FULL MOON NEON
Vrijdag 29 november vanaf 23.00 uur
Een Full Moon Party is een strandfeest zoals ze
in Thailand gehouden worden. Mensen uit alle
windstreken gaan ernaar toe om ﬂink te

feesten, en ze beschilderen zichzelf met UVverf.
Op het feest zelf is geen UV-verf, dus die moet je
zelf verzorgen. Of trek je felste kleren aan en
koop wat blacklight-armbanden bij de Action.
Het feest wordt gegeven door de internationale
verenigingen IxESN en ISOW. Daarom kun je en
hoop nationaliteiten verwachten, twee dj’s en
vooral lekker dansen.
Dus kom naar een van de eerste feesten in The
Spot, het café voor en door studenten op de
campus.
KLEIN INTEGRATIEFEEST: 50 TINTEN PIET
Donderdag 5 december van 22.00 tot 01.30 uur
Binnenkort is weer het kleine-integratie-feest,
wat vroeger bekend stond als het T3-feest. Het

is een samenwerking tussen vijf actieve
studieverenigingen van Wageningen; Di-et-Tri,
HeerenXVII, de Veetelers, Mercurius en Semper
Florens. Vanwege de datum is het thema: 50
tinten Piet. Dit geeft natuurlijk ruim voldoende
gelegenheid om je gekste panty, kleurrijkste
veren of je authentiekste zwarte pieten pakken
aan te trekken. Knalrode lippenstift mag in elk
geval niet ontbreken.
Dit feest is al jaren een succes en het wordt dan
ook druk bezocht. Naast de leden van de
verenigingen zijn uiteraard ook alle andere
studenten uit Wageningen welkom om er een
groot feest van te maken in ’t Gat.
Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team.

>> HET ECHTE WERK
‘MET SIGARETTEN
DE POLITIE TE
VRIEND HOUDEN’
Wie? Thomas Lameris, student Bos- en natuurbeheer
Wat? Onderzoek naar gedrag van de zwarte leeuwerik
Waar? Kazachstan
‘Samen met een medestudent, Thijs Fijen, ben ik dit voorjaar
naar Kazachstan geweest om onderzoek te doen naar de zwarte
leeuwerik. Het onderzoek was bedoeld voor de thesis van Thijs.
Ik ging mee om te helpen, mede omdat ik Russisch spreek. Op
de steppes van Kazachstan hebben we het gedrag van de zwarte
leeuwerik onderzocht. Die vogel komt alleen voor in Kazachstan
en Zuid-Rusland. Interessant is dat de vrouwtjes gedroogde
mest van paarden en koeien rond het nest verzamelen. Met ons
onderzoek wilden we erachter komen waarom ze dat doen. Daarvoor hebben we verschillende hypotheses getest die dat gedrag zouden
kunnen verklaren. Eén daarvan was dat de mest er mogelijk voor zou
zorgen dat het nest minder snel vertrapt of leeggeroofd zou worden.
Uiteindelijk bleken de brokken mest vooral te dienen ter bescherming
tegen de koude noordoostenwind. Een goed isolatiemiddel dus.
Om data te verzamelen hebben we twee maanden over de steppe
gescheurd met onze Lada Niva om nesten te zoeken en die vervolgens te
monitoren. Dat hield in dat we elke twee dagen hetzelfde rondje reden,
dus dat hadden we op den duur ook wel gezien. In het begin was het erg
koud en vroor het ’s nachts vaak. Later warmde het op zodat de steppe
groen werd. Maar dat bracht weer enorme wolken muggen met zich
mee. Met de Lada was eigenlijk elke dag wel wat aan de hand, vaak
moesten we met grasspriet een slangetje doorprikken voor de benzine-

toevoer, en een andere keer moesten we dagenlang wachten op een
onderdeel voor de auto.
De bevolking van Kazachstan is erg relaxed, wel is het een vereiste om
Russisch te kunnen spreken. Ook is het verstandig altijd wat sigaretten
op zak te hebben om de die politie te vriend te houden, die hebben we
meerdere keren moeten omkopen om hogere boetes te voorkomen. Dit
gebeurde ook toen we incheckten voor onze vlucht en er iets niet in
orde bleek te zijn met ons visum. Gelukkig was ook dat op te lossen met
een boete. De vlucht hebben we uiteindelijk net gehaald.’ KO
Wil je meer weten over het onderzoeksresultaten? Op 30 november houdt
Thijs Fijen een lezing over de Zwarte Leeuwerik: https://www.sovon.nl/nl/
actueel/nieuws/lezing-over-zwarte-leeuweriken

RESOURCE — 28 november 2013

5(6SVWXGHQWLQGG



service << 29
in memoriam

gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

MEANWHILE IN... <<
Tyfoon Haiyan in de Filipijnen
In het nieuws: De tyfoon Haiyan heeft op 8 november een spoor
van vernieling achtergelaten op de Filipijnen. Het dodental is
vooralsnog opgelopen tot meer dan vijfduizend, en miljoenen
mensen raakten ontheemd.
Commentaar door Maricar Salacinas, PhD’er bij de onderzoeksgroep
Plant Research International,en Verna Duque, masterstudente
Environmental sciences, beiden uit de Filipijnen.
Maricar: ‘Een dag van tevoren hoorde ik via social media dat de
tyfoon de Filipijnen zou treffen. Midden in de nacht ben ik
opgestaan om mijn zus te bellen – in haar regio viel het gelukkig
mee. Ik stond perplex toen ik de volgende dag op het nieuws zag
hoe gigantisch de tyfoon was. We zijn op de Filipijnen gewend
aan tyfoons, maar deze was uniek in zijn soort.’
Verna: ‘Ik ben de hele nacht opgebleven om via Skype in contact te
blijven met mijn familie. Voor onze regio werd een matige impact
van storm verwacht , maar omdat het huis al eens eerder
overstroomde, zijn de kinderen toch elders ondergebracht.
Gelukkig, want het huis kwam toch weer onder water te staan.
Gelukkig is iedereen gespaard gebleven.’
Verna: ‘De familie van een bevriende PhD-student in België zat in
het centrum van de storm. Hij was alle communicatie met ze
kwijt – vijf dagen lang hoorde hij niets waardoor hij zich enorm
ongerust ging maken. Met hulp van zijn collega’s, die geld
hadden ingezameld, kon hij terugvliegen naar de Filipijnen. Daar
vond hij zijn familie, gelukkig ongedeerd. Hij had voedsel en een
ﬁltersysteem voor drinkwater meegenomen. Daar leven ze nu van.’
Maricar: ‘Samen met Wageningse Filipino’s en de Filipijnse
studentengemeenschap uit Nijmegen hebben we een diner
georganiseerd, waarvan de opbrengst naar de Filipijnse bevolking
gaat. Er wordt hier van alles gedaan voor de slachtoffers op de
Filipijnen. De betrokkenheid van mensen raakt ons heel erg. Er
zijn zo weinig Filipijnse studenten in Wageningen, maar met de
inzet van iedereen voelen we ons erkend – we krijgen het gevoel
dat we ertoe doen.’
Verna: ‘Een van mijn professoren stuurde me een mail en veel
mensen vragen hoe het gaat. Dat doet ons echt goed. Zelfs al zijn
we niet bij onze eigen familie: het is alsof we hier een familie
hebben.’ JB

Gerrie van den Brink
Op donderdagavond 21 november
jongstleden is Gerrie van den
Brink overleden op de leeftijd van
60 jaar. Gerrie is in december
1985 als secretaresse in dienst gekomen bij de toenmalige vakgroep
Natuur en Weerkunde en was tot
voor kort werkzaam als administrateur voor de leerstoelgroep
Meteorologie en Luchtkwaliteit.
Tot op het laatst speelde Gerrie
een centrale en bindende rol bij de
leerstoelgroep en bleef zich zelf
vooral zien als vakgroepsecretaresse. Die rol wou zij ook graag en
waardering hiervoor blijkt ook uit
de vele dankwoorden van promovendi waarin Gerrie steevast persoonlijk genoemd wordt voor haar
grote steun.
In het voorjaar van 2007 werd bij
Gerrie een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Ze heeft vele behandelingen gehad die ze bewonderingswaardig heeft ondergaan. Ze
bleef zich daarbij van harte inzetten voor haar werk, maar vanaf
april van dit jaar is ze zo ziek geworden dat ze niet meer kon werken. Ondanks haar eigen ziekte
vroeg Gerrie altijd naar hoe het
met de ander was. Ze was dan ook
een zeer begaan mens met haar
collega’s en in het bijzonder met
haar zus Janneke.
Gerrie had een nuchtere instelling.
Ze dacht veel over haar eigen afscheid na. Ze wist wat ze wilde,
wat ook blijkt uit haar keuze om
begraven te worden op de Natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem.
Namens de leerstoelgroep wil ik
Gerrie van harte danken voor haar
inzet en betrokkenheid!
Bert Holtslag

Het Duurzaamste Studentenhuis
Tijdens de landelijke competitie
Het Duurzaamste Studentenhuis
van 6 januari tot 6 februari maak
je met je energiezuinige en milieubewuste acties kans op geldprijzen
tot duizend euro. Met één vaste actie (Koud? Trek een trui aan!) en
een actie die ze helemaal zelf mogen bedenken, zetten de huizen
zich in voor minder verspilling en
meer duurzaamheid! De inschrijving is geopend en loopt tot 31 januari, dus ook in de competitiemaand. Voor meer info en om je
studentenhuis aan te melden, bel
of mail: Nicky van der Voort via
(030) 223 87 24 of Nicky@upact.nl
WWW.DUURZAAMSTESTUDENTENHUIS.NL

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’.
Look at you! Outward appearance;
and what we make of it
A Student Lecture Series Project.
What is the diﬀerence between attractiveness and beauty and why
are we so busy adjusting our appearance? Dr. Rob van Gerwen (Department of Philosophy, Utrecht
University) will explore and discuss the core values at the heart of
why we are in search of how others
see us. Gain new insights into
what outward appearance means.
From temporary to permanent interferences such as cosmetics, bodybuilding, tattoos or even plastic
surgery; everything can be strengthened or disturbed. But is it really
what we make of it? Thursday 28
November, 20.00-22.00 in Impulse.
Meer mededelingen op pagina 30
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mededelingen (vervolg)
Training Stress management
Have you ever experienced tight
muscles, foggy brain, tunnel vision, raised heartbeat, headache, insomnia, repetitive thoughts or
worries? Do you reply in repetitive
automatic responses instead of acting in a creative and responsible
way? You learn in this workshop
how to deal with ‘stressful’ situations by noticing the situation and
how your behaviour inﬂuences the
stress level. Thursday 28 November, 19.00 – 22.00u in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Dedicated or obsessed?
A Student Lecture Series Project.
How does training for a ﬁtter, more
attractive body become an unhealthy obsession? People are spending more time, money and eﬀort
on their looks than ever before.
Sometimes this can take on extreme proportions in the form of for

example anorexia nervosa or bigorexia (muscle dysmorphism). Nienke Vulink from the AMC reveals
what happens when “just taking
good care of ourselves” goes too
far. Learn about what methods
exist to prevent or treat these
disorders, and how professionals
deal with this in practice.
Monday 2 December, 20.00-22.00
in Impulse.
Training Public speaking
In today’s world, it is getting more
and more diﬃcult to gain and keep
the attention of people around us.
If we cannot enthuse, inspire, engage or somehow provoke the attention within the ﬁrst minutes of
our speech, the attention will go
straight to the smart phones, pads
or somewhere else. During this
training we will explore and practice how you can gain the attention
by using storytelling as a technique. Monday 2 December, 19.00 –
22.00 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Twintigers in de knel: Stress
Lezing door psychologe Hermanja
Hage-Kok. Zo’n 45% van de studenten kampt met forse, ziekmakende
stress. En één op de vijf heeft ergens tijdens de studie last van een
psychische aandoening, meestal
een depressie of angststoornis. Is
dit nieuw, of altijd al zo geweest?
Wat veroorzaakt eigenlijk al die
stress? En wat kun je er aan doen?
Dinsdag 3 december, 20.00 tot
22.00u in Impulse.
Twintigers in de knel: Arbeidsmarkt
Lezing door Dr. Didier Fouarge van
het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).
Wat zijn de vooruitzichten van de
Wageningse afgestudeerden op de
arbeidsmarkt, op de korte en langere termijn? En waarin verschilt
de arbeidsmarktpositie van de huidige hoogopgeleide twintiger met
die van eerdere generaties, zoals
de ‘verloren generatie’?
Dinsdag 10 december, 20.00 tot
22.00u in Impulse.

Talk: Navigating the academic jungle: challenges and solutions for
work-family balance
In this talk Kate O’Brien (Lecturer
University of Queensland, Australia on sabbatical at the AEW) provides concrete recommendations
for researchers and managers seeking to retain the skills and training invested in female researchers. She also provides survival
tactics for women and men who
wish to pursue a career in research, academia or science while
also spending substantial time and
energy raising their family.
KLV organizes this talk in collaboration with VWI, the Network for
Wageningen University Alumni Women. Thursday 12 December,
11.30 – 12.30 in Impulse.
INFO: WWW.KLV.NL

Forum Irregular Opening Hours
during Christmas Holidays 2013
2012

The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in’to Languages

Saturday

21 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

22 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

23 December

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

24 December

8 am - 8 pm

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Wednesday
Christmas

25 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed
Closed

Thursday
Christmas

26 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Friday

27 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Saturday

28 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed
Closed

Sunday

29 December

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

30 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday

31 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Wednesday
New Years day

1 January

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Thursday

2 January

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

12 pm - 2 pm

Closed

11.30 am - 1.30 pm

9 am - 3 pm

Closed

Friday

3 January

8 am - 11 pm

8.30 am - 5.30 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 2.30 pm

11.30 am - 1.30 pm

9 am - 3 pm

Closed

Saturday

4 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

5 January

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Vrijdag 29 november, 16.00u

agenda

OPENING EXPOSITIE: TWEE
EEUWEN PLEZIER IN VRIJE TIJD

Donderdag 28 november 21.15u

STAND-UP COMEDY
Engelstalige stand-up comedy in
café Xl onder leiding van Adam
Fields. Show met de Nederlandse
top aangevuld met Bob Maclaren
uit Nieuw-Zeeland.
Toegang gratis.
Op 21 december is de volgende
stand-up comedy show, wederom
onder leiding van Adam Fields,
maar dan hoofdzakelijk Nederlands gesproken.
Donderdag 28 november 21.15u

OPEN PODIUM
Om de Wageningse muzikanten
een podium te bieden, organiseert
de PopUpClub een open podium
avond.
Op de facebookpagina kunnen
bands, duo’s en solomuzikanten
zichzelf presenteren met optredens
van circa 20 minuten.
WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

De laatste tentoonstelling van het
Wageningse feestjaar 2013 in museum De Casteelse Poort staat in
het teken van jubilea. Dit jaar vieren veel lokale verenigingen een
mijlpaal in hun bestaan. Dat was
voor het museum aanleiding om in
een tentoonstelling aandacht te
besteden aan de geschiedenis van
‘vrije tijd’. ‘Wageningen verenigt’
zoomt in op jubilerende verenigingen in een jubilerende stad. De expositie gaat aan de hand van diverse verenigingsjubilea dieper in op
de geschiedenis van de stad zelf.
De jubileumexpositie wordt geopend in aanwezigheid van burgemeester Geert van Rumond en met
zang door koor Caecilia. Te zien
t/m 27 april 2014

2011 een van de hoogtepunten van
het Bergpop festival en gaf toen
een swingend, energiek optreden.
Deze jonge band speelt een mix
van strakke indie en groovy Afrikaanse ritmes. In januari is de release van hun langverwachte debut album, op deze avond zal de
band een voorproefje geven in de
PopUpClub.

samen met ons alsof het zomer is!
Zomerse muziek, aankleding en
drankjes, niets is ons te gek. Trek
je zomerse kledij aan en kom naar
de Wilde Wereld (Burgtstraat 1,
Wageningen). De entree is gratis.

WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

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.

Zaterdag 7 december, 20.15u

DANS: HOW LONG IS NOW
Het Rotterdamse dansgezelschap
Conny Janssen Danst treedt op in
Junushoﬀ met How Long Is Now.
Tien dansers en vijf muzikanten
van de band Alamo Race Track
brengen een surreële wereld van
muziek, dans en licht.

INFO: WWW.SHOUTWAGENINGEN.NL

Zondag 8 december 16.30 uur

JAZZ JAMSESSIE

INFO: LAURENS.GANZEVELD @ WUR.N

(ADVERTENTIES)

INFO: WWW.CONNYJANSSENDANST.NL,
KAARTEN: WWW.JUNUSHOFF.NL

HTTP://WWW.CASTEELSEPOORT.NL

Zaterdag 7 december, 22.00u
Vrijdag 29 november, 21.00u

DANS JE WARM BIJ SHOUT

CONCERT HUNTING THE ROBOT

Koud buiten? Niet getreurd, want
bij SHOUT is het altijd warm! Doe

De band Hunting The Robot was in

BIJ ONS BEN JE VERZEKERD
ÝÛnYfÛgf\]jkl]mfaf_ÛÛÛ
ÝÛnYfÛZ]dYf_]fZ]`Yjla_af_ÛÛÛ
ÝÛnYfÛhjg^]kkagf]d]Û`mdhÛZabÛhjgZd]e]fÛ
ÝÛZ]dYklaf_k]jna[]

info: www.ac-hop.nl

Orion

Irregular Opening Hours
Christmas Holidays 2013
Date

Monday to Sunday

The Building

21 December
to 5 January

Closed

Bike basement

21 December
to 5 January

Closed

Restaurant

21 December
to 5 January

Closed

The Spot

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

Is jouw
smartphone
veilig voor
hackers?



December


:RUNVKRS(WKLFDO+DFNLQJ
onder leiding van Roy Gray

3 december, Orion, zaal C2035
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,QVFKULMYHQYLDVHPLQDULW#ZXUQORYYQDDPHQ
WLMGVWLSZRUNVKRS
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Sinterklaas
This is my ﬁrst Sinterklaas and I have to say, I don’t get it. The Dutch celebrate a premature Santa
Claus who walks around with sunburnt elves. A Dutch person tried to explain it to me and after
three paragraphs I felt like drinking a coke.

In Portugal we have Santa Claus, with elves as helpers and a sleigh drawn by reindeer. Apparently
this jolly old fellow only ﬂies over the Netherlands to drop off his older cousin. When I heard
about Sinterklaas, I thought he was Santa. He looks like Santa, it all feels like Santa, but ‘Noooo,
he’s different’. He arrives earlier, with his black helpers. These aren’t elves, but Pieten. These
Pieten don’t ﬂy the sleigh, because Sinterklaas comes on a boat. And all I could think was, the
Dutch are cuckoo!
Flying reindeer may be excessive, but if you’re trying to fool your kids, at least give them
something to dream about. Don’t be this realistic. Or just have him arrive in an old van and teach
your kids to keep away from the old man who offers them candy.
Why do the Dutch do this to themselves? Santa is jolly, he is mainstream. Do the Dutch have to
protest against everything? Santa is timeless. Well, at least since Coca-Cola invented him. And
Sinterklaas is already a television phenomenon; it’s only a matter of time before he sells out. How
much fun would it be to see Sinterklaas sponsored by Heineken? He may be arriving in a beer
truck by then.
All joking apart, Sinterklaas was actually the inspiration for Santa Claus, and believe me,
shopping malls around the world are grateful. But I can’t go back to Portugal wishing Merry
Sinterklaas to people, so I’ll do it here: Merry Sinterklaas, everybody! Tiago Miguel, Portuguese MSc
student of Forest and Nature Conservation

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.
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SINT
Tiago Miguel maakt zijn
eerste Sinterklaas mee.
Hij snapt er niks van. Het
klinkt allemaal net als de
Portugese kerstman, die
reist in een slee met rendieren. Maar nee hoor,
de Nederlanders doen
het anders. Eerder in het
jaar, een boot, Pieten...
ze sporen gewoon niet.
Het klinkt Tiago allemaal
veel te realistisch, geef
je kinderen ook iets om
over te dromen.
Het is trouwens een
kwestie van tijd voor Sinterklaas net zo commercieel wordt als de Kerstman, denkt Tiago. Heineken lijkt hem een goede
kandidaat, net zoals
Coca Cola de kerstman
heeft geadopteerd. Vrolijk Sinterklaasfeest!



