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liefdewerk

>> ROLF + TRADITIONELE MUZIEK
Rolf Groeneveld, universitair docent Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen

‘Je hebt de vrijheid om die deuntjes
zelf in te vullen’
Hij is vaste klant van de maandelijkse folksessie in café
De Zaaijer. Rolf Groeneveld geniet van die muzikale
ontmoetingen rond oude deuntjes. Noem het liever geen
volksmuziek, want ‘dat klinkt zo belegen’. En folk is niet
belegen, het leeft. Groeneveld houdt van de muzikale
ontdekkingen en de creativiteit die je kwijt kunt in die
oude liedjes. In De Zaaijer of met zijn bands Madlot en
RK / Foto: Guy Ackermans
Hete Bliksem.
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Toerisme op Antarctica is minder
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KIJKAVOND
De studenten van de Mortierstraat
kiezen een nieuwe bewoner.

ASFALT
Elke winterochtend wacht de treinforens een moreel dilemma op station EdeWageningen. Stap je in de warme bus of ploeter je op je roestige brik door de
vrieskou en duisternis naar de campus? De geest is hierbij gewillig - het is
immers milieuvriendelijker en gezonder- maar het vlees is vaak zwak...
Zelf slaag ik in december meestal nog voor de test, maar vanaf januari gaat het
vaak fout.
Dit jaar heb ik echter wat meer vertrouwen in mijn wilskracht. Dat is te danken
aan het dagelijkse verkeersinfarct op en rond de Mansholtlaan. Kruipend gaan de
auto’s voorwaarts en ik zal het maar bekennen: het voelt heerlijk om langs de
chagrijnig kijkende automobilisten te ﬂitsen op mijn ﬁets. Ik ben gezonder,
milieuvriendelijker én sneller. Wat mij betreft hoeven gemeente, provincie en
universiteit geen haast te maken met nieuw asfalt rond de campus.
Rob Ramaker

>> Verenigingen schenken alleen nog boven de 18 | p.24
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Om het sterk groeiende aantal studenten te huisvesten zijn de komende jaren 1600 extra kamers
nodig. Een kwart daarvan is tijdelijk en moet worden gerealiseerd
in leegstaande panden. Met name
Computechnion en het Scheikundegebouw op de Dreijen zijn daarvoor in beeld. De Bornsesteeg (bij
de sterﬂat) is met 600 kamers de
grootste nieuwbouwlocatie. Dat
blijkt uit de plannen van de gemeente, Idealis en Wageningen
UR.

Op dit moment is er de woningmarkt volgens Idealis in evenwicht. Voor het eerst in jaren. Maar
dat blijft niet zo.
VOORZICHTIGE PROGNOSE
Prognoses laten zien dat het aantal
studenten de komende vijf jaar
met meer dan veertig procent zal
toenemen. In plaats van de huidige 7500 studenten, lopen er dan
10.750 rond. Dat levert volgens de
rekenmeesters een extra vraag op
van 1300 kamers bovenop de bestaande plannen. En die prognose
is aan de voorzichtige kant. Dit jaar
bijvoorbeeld werd uitgegaan van
15 procent meer studenten; de
werkelijke groei bleek 20 procent.
De drie partijen willen die enorme vraag beantwoorden met 1200

permanente en 400 tijdelijke woningen. Wageningen UR wil tijdelijke studentenkamers in de leegkomende gebouwen op De Dreijen. In Computechnion en het
Scheikundegebouw zijn elk 150 kamers mogelijk. Het Herbarium is
goed voor 20 kamers. Idealis mikt
op het leegstaande schoolgebouw
Diedenoort aan de Churchillweg,
waar plek is voor 80 kamers.
NIEUWBOUW
De meeste kamers moeten de komende jaren worden gerealiseerd
door nieuwbouw. Het leeuwendeel
(600) is voorzien aan de Bornsesteeg. Nieuwbouw bij de sterﬂat
moet de entree naar de campus op
een hoger plan tillen. Daarnaast
zijn Diedenoort/ De Mouterij (300

kamers), de SNS-bank in het centrum (tegenover bieb, 200 kamers)
en de voormalige garage Kirpestein (hoek Churchillweg/Ritzemabosweg, 70 kamers) in beeld.
De locaties staan genoemd in
het concept-raadsvoorstel studentenhuisvesting waarover de Wageningse politiek in januari een besluit neemt. De plannen komen
bovenop de bestaande initiatieven
voor nieuwbouw: Nobelweg, Lawickse Hof en Campus Plaza. Onderdeel van de jongste ontwikkelingen is ook dat alle tijdelijke bewoning (oa Haarweg) met vijf jaar
wordt verlengd en dat de voorgenomen sloop van de Walstraat wordt
RK
uitgesteld.

FOTO: GUY ACKERMANS
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De VVD in Provinciale Staten wil
dat de provincie Gelderland om tafel gaat met Wageningen UR en de
gemeente Wageningen om de bereikbaarheid van de campus te verbeteren. Er staan nu teveel ﬁles en
de campus moet wellicht ook weer
via de Bornsesteeg voor auto’s toegankelijk worden, zegt Statenlid
Bastiaan Meerburg.
Meerburg, die naast VVD-Statenlid ook onderzoeker is bij de
Animal Sciences Group, vindt dat
het toegenomen verkeersinfarct op
de campus geen visitekaartje is
voor kennisintensieve bedrijven
om zich op de campus te vestigen.
‘Afgelopen week, toen de sluiproute Kierkampersteeg even was afgesloten, stond er een ﬁle van een
half uur om de campus af te komen. Nu kunnen we de campus alleen via de oostzijde bereiken en
verlaten. Als de groei van Food Valley op de campus doorzet, dan

8LWEUHLGLQJYDQGHURWRQGHDDQGH0DQVKROWODDQ]RXRQYROGRHQGH]LMQRPKHWEHUHLNEDDUKHLGVSUREOHHPRSWHORVVHQ

moeten we dit probleem integraal
oplossen.’
Meerburg meent dat de uitbreiding van de rotonde aan de Mansholtlaan, waar de provincie 6,2 miljoen euro voor beschikbaar stelt,
onvoldoende is om het bereikbaarheidsprobleem op te lossen. Hij

vindt dat er ook iets moet gebeuren op de Bornsesteeg, die nu is afgesloten voor auto’s. ‘De gemeente
Wageningen heeft veel aandacht
voor de ﬁetsers op de kruising Nijenoord Allee / Churchillweg, maar
het lijkt me beter om dan ook gelijk een oplossing te bedenken

voor de auto’s en het openbaar vervoer.’ Wellicht moet er eenrichtingsverkeer voor auto’s komen op
de Bornsesteeg of moet je de auto’s en ﬁetsers op deze toegangsroute scheiden via een tunnel, oppert Meerburg. $6
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Wageningen moet met een bindend studieadvies (BSA) voor eerstejaars bachelorstudenten komen. Dat vindt de werkgroep Studiesucces, die onlangs met een advies kwam. Dit advies houdt in dat
wanneer studenten voor het einde

van het eerste en/of tweede jaar
onvoldoende punten hebben gehaald, ze van de opleiding worden
gestuurd.
Nagenoeg alle Nederlandse
universiteiten hebben al een BSA
ingesteld. Wageningen was lange
tijd tegen, maar volgens de werkgroep is die positie niet langer
houdbaar nu in de prestatieafspraken met de overheid is
beloofd dat 75 procent van de
bachelorstudenten binnen vier
jaar een diploma moet hebben.

Dat percentage lag in 2012 op 67
procent.
De werkgroep adviseert de raad
van bestuur vanaf studiejaar 20142015 een BSA van 36 punten in te
voeren. Op deze manier kunnen
kansrijke studenten met een moeizame start nog aanhaken in het
tweede jaar. Een koppeling met
een verplichte cursus Studievaardigheden ziet de werkgroep niet
zitten, omdat het gebrek aan vaardigheden waarschijnlijk niet de
enige reden is voor vertraging. ‘Een

verkeerde studiekeuze, gebrek aan
motivatie of gebrek aan talent kunnen ook oorzaken zijn voor tegenvallende resultaten.’
Een belangrijke voorwaarde
voor invoering van een BSA is volgens de werkgroep dat er op tijd
naar de student gecommuniceerd
wordt dat hij of zij in de gevarenzone zit. Daarnaast moet er een passende oplossing gevonden worden
voor bekende struikelvakken. Daar
gaat de werkgroep de komende tijd
mee aan de slag. /YG1

NRUW
ǋǋ:(7(16&+$3

&RYHUSULMV
Voor de vijfde keer op rij organiseert
Resource de verkiezing van de beste
proefschriftcover. Een lustrum dus. De
eerste drie jaar werd de keuze bepaald door een deskundige jury. Vorig
jaar liet de redactie die keuze online
over aan het publiek. Het bleek een
schot in de roos. Vierduizend bezoekers van de website brachten hun
stem uit. De Coverprijs 2013 zal daarom ook dit jaar weer een publieksprijs zijn. De redactie draagt de kandidaat-covers voor. In de loop van deze week gaat de stembus (www.resource.wageningenur.nl) open. Er kan
worden gestemd tot en met zondag 12
januari. RK

ǋǋ92/.6.5$17

'LMNKXL]HQXLWWRS
Collegevoorzitter Dijkhuizen verdwijnt na één jaar weer uit de top

200 van invloedrijkste Nederlanders.
Dijkhuizen kwam vorig jaar binnen op
positie 182 en hoorde ook direct bij
de 25 meest invloedrijke twitteraars
op de lijst. Dat Dijkhuizen nu weer uit
de lijst verdwenen is, hangt waarschijnlijk samen met zijn aangekondigde afscheid van Wageningen UR.
De top 200 verscheen begin december in de Volkskrant. Deze wil hiermee
in kaart brengen welke Nederlanders,
die niet gekozen zijn als politicus, de
meeste (informele) macht uitoefenen.
RR

ǋǋ678'(17(15$$'

0D[YDNNHQ
De studentenraad en de raad van bestuur zijn het eens over de aanpak
van zogenaamde maxvakken, vakken
waarbij het aantal deelnemende studenten is gelimiteerd. De universiteit
wil hun inschrijftermijn vervroegen,
zodat afvallers nog een alternatief
kunnen zoeken. De studentenraad
meende echter dat daarmee het fenomeen maxvak als voldongen feit
wordt geaccepteerd en vroeg om een
lange-termijnvisie op de groei van de
universiteit. Die komt er nu, zo heeft
de raad van bestuur beloofd. Ook
heeft de universiteit ingestemd met
de voorwaarde om de studenten grondig in te lichten over de situatie rond
maxvakken. In ruil voor deze toezeggingen ging de studentenraad akkoord met het voorstel. /YG1

KEES9$1VELUW <<
3DSULND
Vol overgave zong ik zelf Zuid-Afrikaanse strijdliederen in
het 1 Mei-koor, in de tijd dat Mandela in de gevangenis zat.
De ritmes en de vierstemmige samenklanken raken je ziel. Ik
krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik het Nkosi Sikelel’i Afrika hoor of de baspartij meezing.
Het is onbegrijpelijk dat politiek, kerk en wetenschap apartheid zo lang ondersteunden. Ik kan me zelfs een artikel uit
Trouw herinneren waarin beschreven stond dat in de 19-de
eeuw iemand gepromoveerd was op de juistheid van apartheid. En vanuit het geloof waren er theologen die beweerden
dat alle afrikanen nazaten waren van Cham, de zwarte en verdoemde zoon van Noach. Rassendiscriminatie is een ontsporing van de mensheid en daar streden we tegen; Ik zong met
nog meer overtuiging.
Maar nu wordt Mandela begraven. Na Mahatma Ghandi en
Martin Luther King de derde held in mij leven. Zij hebben
me geholpen om dienstweigeraar te worden.
Ik heb de afgelopen dagen opnieuw mijn boeken over Mandela doorgebladerd en hier en daar wat gelezen.
Eén ding viel me nu op: Mandela had in de gevangenis op
Robbeneiland een tuintje. Op 10 bij 1 meter teelde hij tomaten, uien, paprika en spinazie. Niet voor hemzelf maar voor
de medegevangenen zodat de eeuwige maïspap aangevuld
werd met verse groenten. Later ook zelfs voor de bewakers en
hun gezinnen op Robbeneiland.
In zijn gevangenschap was de tuin een plek vol pracht en regelmaat, een stilteplek, een plaats voor hernieuwing. De tuin
was een schuilplaats voor de beroering en stormen in de wereld. Van daaruit kon hij zijn hoofdtaak vervullen: Strijden
voor een vrije samenleving op basis van gelijkheid. Zijn belangrijkste wapens waren Verzoening en Vergeving. Nooit geweten dat een tuintje zo belangrijk voor hem was.
Ik neem me heftig voor om mijn tuin in 2014 nieuw leven in
te blazen. .HHVYDQ9HOXZ
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De afdeling communication services (CS), die diensten verricht voor
alle onderdelen van Wageningen
UR, gaat reorganiseren. De afdeling moet efﬁciënter gaan werken
en beter worden toegerust om vernieuwende vormen van communi-

catie te kunnen bieden. Bijna de
helft (26) van de 55 fte zal daarvoor
worden ingeleverd. Dat staat althans in het plan dat op 5 december door de raad van bestuur werd
goedgekeurd, maar waarover de
medezeggenschap nog een advies
moet uitbrengen.
De reorganisatie moet leiden
tot een ander type organisatie, legt
directeur communicatie Marc Lamers uit. ‘We deden altijd veel in
eigen huis. Maar daardoor hebben
we de aansluiting gemist met inno-

vatieve vormen van communicatie.
Denk aan social media, apps en video.’ Lamers baseert zich op een
rapport dat dit jaar werd uitgebracht door een interne commissie waar hij zelf deel van uitmaakte. Daarin werd gesproken over een
‘mismatch’ tussen het aanbod van
CS en de vraag uit de organisatie.
Daarnaast zijn volgens Lamers de
communicatiebudgetten, met name bij DLO, de laatste jaar sterk afgenomen. Met als gevolg dat CS ver
in de rode cijfers belandde.

Het nieuwe CS gaat zich vooral
toeleggen op advies, projectmanagement en redactie. Overige
diensten worden straks geleverd
door een ‘ﬂexibele schil’ van externe leveranciers. Lamers verwacht
dat de afdeling daardoor de gewenste kwaliteit en creativiteit kan
leveren. De medewerkers voor wie
in de nieuwe opzet geen plaats is,
komen in een herplaatsingstraject.
Gedwongen ontslagen sluit Lamers echter niet uit. RG

/,1.6(,1'2&75,1$7,(,1:$*(1,1*(1"
'RFHQWHQGLHDOOHHQOLQNVHWKHRULHQEHKDQGHOHQVWXGLHERHNHQ
ZDDULQGHYULMHPDUNWWKHRULH
ZRUGWDIJHVHUYHHUGVRPPLJH
VWXGHQWHQHUJHUHQ]LFKHUJURHQ
HQJHHODDQ9RRUKHQLVHUVLQGV
NRUWGHIDFHERRNSDJLQDè/LQNVH
LQGRFWULQDWLHRSPLMQXQLYHUVLWHLWé:DJHQLQJHQ8QLYHUVLW\
ZRUGWGDDULQQRJQLHWJHQRHPG
PDDULVKHWIHQRPHHQGDQRRNDIZH]LJKLHU":HPDDNWHQHHQ
URQGMH
(/,6$%(75$6&+
docent Mijnbouw bij de leerstoelgroep Rurale Ontwikkelingssociologie
‘Oh, ik vrees dat ik wel “aangegeven” zou kunnen worden bij die
Facebookpagina. Voor mijn stu-

(OLVDEHW5DVFK

deren op geld uit het bedrijfsleven.
Daardoor krijg je volgens mij automatisch een focus op onderwerpen
die goed in de markt liggen. En
omdat docenten tevens onderzoeker zijn is het onvermijdelijk dat
daarvan ook wat doorsijpelt naar
het onderwijs. Ook de visie die bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen
uitdraagt over bijvoorbeeld de intensieve landbouw speelt daarbij
een rol.’

3DWULFLD/HPPHQV

denten is het zonneklaar dat ik me
in het linkse spectrum van het politieke veld bevind. Ik zeg dat niet
zo direct, maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over mijnbouwactiviteiten en het activisme daartegen, dan is dat wel duidelijk. Voor
mij is dat juist een manier om het
debat met de studenten op gang te
brengen. Het is natuurlijk niet zo
dat ik studenten vervolgens ga beoordelen op hun mening. Je mag
het volkomen met me oneens zijn,
als je maar met goede argumenten
komt.’
3$75,&,$/(00(16
Internationale ontwikkelingsstudies
‘In Wageningen is het eerder
andersom. Voor onderzoek steunt
Wageningen UR veel meer dan an-

-2267*,(/,1*
Leisure, Tourism & Environment
‘Onze docenten zijn behoorlijk
links, maar dat vind ik juist wel
prettig. Ze zijn niet radicaal of revolutionair, maar geven wel een
ander perspectief dan conservatieve ideeën over ons terrein die je

-RRVW*LHOLQJ

0DFKLHO/DPHUV

doorgaans in de media aantreft.
Een kritische blik. Prima dus.’
0$&+,(//$0(56
docent Toerisme bij de leerstoelgroep Milieubeleid
‘Van studenten hoor ik vaker het
tegendeel: “Wageningen mag wel
wat linkser”. Dat heeft er denk ik
ook mee te maken dat vanuit het
bestuurscentrum een liberale visie
wordt uitgedragen, die nauw samenhangt met het focus op de derde
geldstroom, geld van bedrijven en
organisaties. Onze eigen groep is
niet echt politiek gekleurd. In de
praktijk gaat het ons er vooral om
de processen te doorgronden. Je
moet eerst iets begrijpen voordat
je er een ideologisch gestuurde
ambitie op los kunt laten.’ RG
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Science Café Wageningen
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Wat hebt u tegen dijken?
‘Dijken beschermen ons tegen
overstromingen, maar ze verstoren
tegelijkertijd natuurlijke processen zoals de afzetting van sediment. Ik zeg niet dat we de dijken
dan maar weg moeten halen, maar
we kunnen wel meer de ruimte geven aan natuurlijke processen.
Neem Bangladesh. De oplossing
voor de problemen daar is niet om
de rivieren te bedijiken. Je kunt be-

TWITTEREN
TIJDENS
COLLEGE

ter gaan bouwen op terpen, zoals
we dat hier vroeger ook deden.’
U bent voor oplossingen als de
zandmotor, zoals die nu wordt
gebouwd voor de Noordzeekust.
Hoe werkt dat?
‘Baggeraars leggen een schiereiland van opgespoten zand aan voor
de kust. De wind, stroming en golven zorgen ervoor dat dat zand brede stranden en duinen gaat vormen. Dat is bouwen met de natuur.
De mens die zorgt dat de natuur
zijn werk kan doen.’
Is dat afdoende om de voorspelde
extremen als gevolg van
klimaatverandering te weerstaan?
‘Ik denk dat je daar ver mee kunt
komen. Het is een ﬂexibele oplossing. Als het nodig is, breng je extra

Was je verrast door de belangstelling?
‘Vooraf is het lastig inschatten hoe zoiets
gaat vallen maar we zijn positief verrast. De
inschrijving was vol en de studenten deden
actief mee via Twitter. Maar het was leuk om
te zien dat er van buiten ook enthousiast
werd meegetwitterd, ook uit het buitenland.’
Het zag er heel eigentijds uit, maar het
niveau van de tweets was niet altijd top.
‘Het is een beetje aftasten van beide kanten.
Het was een redelijk kleine ruimte waarbij je
vragen wellicht ook direct had kunnen
stellen. Het concept is vooral geschikt voor
grote zalen omdat Twitter daar kan
bijdragen aan de interactie. De docent,
Renger Witkamp, was er in elk geval
enthousiast over. Hij gaat het gebruiken in
colleges.’

:LH"Gemma Kregting,
social media marketeer
bij Wageningen UR
:DW"Organiseerde
het allereerste
twittercollege.
:DDURP"Om te
experimenteren met
nieuwe vormen van
onderwijs.

Twittercollege, social media café, een
recente nulmeting: Wageningen heeft de
social media ontdekt?
Dat klopt. We zijn volop bezig met de
ontwikkeling van een social media strategie.
Je merkt dat het steeds meer leeft in de
organisatie, je kunt er ook eigenlijk niet
meer omheen. Er wordt al wel gebruik gemaakt van sociale media al zit er wel verschil
tussen de organisatie onderdelen. RG

zand aan. We weten niet precies
hoeveel en hoe snel de zeespiegel
stijgt. Met de zandmotor krijg je
een kust die meebeweegt. Een dijk
heeft die ﬂexibiliteit niet. De Oosterscheldekering kun je niet zomaar even een metertje ophogen.’
Duinvorming is de natuurlijke
zandmotor. Kunnen wij daar nog
iets van leren?
‘Ik ben vooral geïnteresseerd in
de interacties en terugkoppelingen

die er zijn. Zo’n tweeduizend jaar
geleden steeg de zeespiegel nog relatief snel, maar toch breidde de
kust zich in korte tijd uit naar zee.
De zee was ondiep en er was dus
genoeg zand voorhanden. Op een
gegeven moment is dat proces gekanteld en begon de kust af te
brokkelen. Daar zit dus een feedback in, een terugkoppeling. Hoe
kun je met een relatief kleine ingreep zo’n proces sturen? Dat is de
heilige graal.’ RK

GEZEGD
‘@lucasvvd proposes that scientists will get laid for the
peer review proces. I think that’s not going to work.’
De enige manier voor nerdy scientists om een vriendinnetje te krijgen? Of
maakte Wouter Gerritsma gewoon een typefout? Twitter, 4 december.
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FOTO: DICK STARMANS
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Veehouders kunnen binnenkort
zelf kunstmest maken uit dierlijke
mest. Dick Starmans en Maikel
Timmerman van Livestock Research hebben een apparaat ontwikkeld dat ammonium (stikstof)
uit dierlijke mest haalt en vastlegt.
De Wageningse onderzoekers maken daarmee een concentraat van
vloeibare kunstmest uit dierlijke
mest. Een elegante wijze om het
mestoverschot en de ammoniakuitstoot in de agrarische sector aan
te pakken.
Het procedé is verrassend simpel, vertelt Starmans. Vat 1 vult hij
met dunne mest, dat veel ammonium (stikstof) bevat. In dat vat
draait een soort langspeelplaat
rond met een diameter van anderhalve meter om het oppervlak te
vergroten. Daardoor verdampt er
veel ammoniak uit de mest. Starmans brengt deze ammoniak naar
vat 2, gevuld met zwavelzuur. Die
vangt de ammoniak af. Hij krijgt
dan een ammoniumsulfaat met 18
procent stikstof, dat prima kan
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dienen als vloeibare kunstmest.
Starmans publiceerde de resultaten onlangs in het tijdschrift
Applied Engeneering in Agriculture.
Samen met Timmerman heeft hij
inmiddels patent aangevraagd op
het procedé en doet hij de eerste
praktijkproeven op praktijkcentrum De Marke van Wageningen
UR. Het apparaat, de LGL stripper
(de afkorting staat voor liquid-gasliquid) wordt waarschijnlijk medio
2014 op de markt gebracht door
het bedrijf Dorset Green Machines.
De machine biedt goede kansen

voor mestverwerking op de boerderij en het sluiten van mineralenkringlopen. Starmans: ‘Als je de
stikstof, in de vorm van ammonium, kunt wegvangen, hou je als
boer minder mest over. Daarnaast
hoef je minder kunstmest te kopen
omdat je die deels zelf maakt. Tel
uit je winst.’
38%/,&$7,(*(:(,*(5'
Het kostte Starmans nog veel
moeite om zijn innovatieve systeem gepubliceerd te krijgen. ‘Ik
heb het artikel aan meerdere we-

tenschappelijke tijdschriften aangeboden, maar veel tijdschriften
hadden geen belangstelling – ze
vonden het te simpel.’ En waarom
is dit simpele systeem dan niet eerder uitgevonden, gelet op het prangende mestprobleem? ‘Geen idee.
Ik ben als chemisch technoloog
een vreemde eend in de bijt van
Livestock Research. Hierdoor kan
ik werken aan problemen vanuit
een ander perspectief. Voor mij is
mestverwerking gewoon: de isolatie van een klein molecuul uit een
moeilijke matrix. AS
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Onderzoekers zijn weer wat meer
te weten gekomen over de factoren
die bepalen hoeveel vet we opnemen uit ons voedsel. Een team onder leiding van Sander Kersten,
hoogleraar Moleculaire voeding,
ontdekte dat de mate waarin vet
wordt verteerd en opgenomen in
het bloed, wordt geregeld door een
lichaamseigen eiwit, Angpt14. Tij-

dens experimenten met muizen
bleek dat diertjes waarbij het eiwit
ontbreekt meer vet opslaan dan
normale muizen met hetzelfde,
vette, dieet. Hij schrijft hierover in
het tijdschrift Molecular metabolism.
De ontdekking maakt weer iets
meer duidelijk hoe ons lichaam
voedsel verwerkt. Volgens Kersten
is vooral het concept dat de vetvertering vanuit het lichaam zelf
wordt gereguleerd volstrekt nieuw.
7(67(1230(16(1
Toekomstig onderzoek moet duidelijk maken in hoeverre inzichten
van de muis zijn te vertalen naar de

mens. ‘Dat is altijd moeilijk te
voorspellen,’ zegt Kersten. Voor dit
experiment maakte hij muizen die
het Angptl4-eiwit niet konden maken. Deze kregen vervolgens een
vetrijk dieet te eten. Hoewel ze net
zoveel aten als gewone muizen,
kwamen ze veel sneller aan. Vooral
de vetmassa nam snel toe. Om dit
te testen bij de mens zou Kersten
graag een aantal individuen vinden die door een fout in hun erfelijk materiaal geen werkzaam eiwit
maken. Kersten: ‘Dat wordt pas
makkelijk als bij heel veel mensen
het erfelijk materiaal is opgehelderd.’

Toevallig publiceert Kersten tegelijkertijd nog een onderzoek
naar Angptl4. Bij de nierziekte nefrotisch syndroom blijkt het eiwit
verantwoordelijk voor een van de
nadelige symptomen: een verhoogde vetconcentratie in het bloed.
Kersten liet dit samen met enkele
Amerikaanse nefrologen zien in
het tijdschrift Nature medicine.
Hij vindt het zelf ook opmerkelijk
dat er nog allerlei nieuwe facetten
te ontdekken zijn aan het eiwit:
‘We werken namelijk al sinds de
ontdekking van Angptl4 in 2000
aan dit eiwit.’ RR
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Mijnbouw, gas- en oliewinning zijn er verboden. Vervuilende activiteiten kent Antarctica dus eigenlijk niet. Of je moet toerisme en wetenschap als zodanig zien.
Want toeristen komen er steeds meer, met
een piek van 45.000 in het seizoen 20072008. In het hoogseizoen bewonen daarnaast zo’n vijfduizend wetenschappers het
continent.
Zijn toeristen de grootste bedreiging voor
Antarctica?
‘Nee. Toerisme wordt vaak gezien als
de sector die een hele grote impact zou
hebben, maar dat is niet zo. De klimaatverandering heeft veruit het grootste effect
op de ecosystemen van Antarctica. Toerisme neemt bovendien geen resources weg,
zoals bijvoorbeeld visserij dat doet. De toeristische sector loopt juist voorop om negatieve effecten te remmen. Om de introductie van ziekten te voorkomen moeten
toeristen bijvoorbeeld door een desinfecterend middel lopen als ze aan land gaan.
Dat is al tien jaar zo, maar bij wetenschappers is dat nog helemaal niet gangbaar.’
Het boek voorspelt de teloorgang van het

huidige Antarctica als we op dezelfde weg
doorgaan. Is meer regelgeving nodig?
‘In de jaren ’90 is het Milieu Protocol
vastgesteld, een vervolg op het Antarctisch
Verdrag uit 1959. Daarin zijn vergaande
maatregelen afgesproken om het Antarctisch milieu te beschermen. Als we die uitvoeren, zouden we wellicht veel bedreigingen het hoofd kunnen bieden. Maar elk
land interpreteert ze anders, waardoor de
regels gemakkelijk omzeild kunnen worden. De regels zijn bovendien nogal reactionair en anticiperen onvoldoende op
nieuwe ontwikkelingen.’
Antarctica is formeel van niemand. Is
gebrek aan regie niet het probleem?
‘In het jaarlijkse Antarctisch overleg
zitten 28 landen aan tafel die samen het
beleid vormen. Dat is een heel stroperig
proces. Dat is inderdaad één van de grootste problemen. Er zou meer ruimte moeten zijn voor strategische discussie dan er
nu is. Je zou bijvoorbeeld rond bepaalde
thema’s comités kunnen oprichten die
meerdere keren per jaar bij elkaar komen
om zaken te bespreken en met plannen te
komen. Maar uiteindelijk gaat het erom of
we Antarctica belangrijk genoeg vinden. Ik
zou willen dat er serieus over wordt nagedacht. Het boek wil daar een bijdrage aan
leveren.’ 5.
Antarctic Futures, human engagement with
the Antarctic environment. ISBN 978-94007-6581-8, Springer.
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‘Goed idee, want de term ‘duurzaamheid’ is inderdaad
uitgewerkt’, zegt Paul Ingenbleek. Hij richt zich bij de
leerstoelgroep Marktkunde op de rol van marketing in
duurzame ontwikkeling. ‘In het begin werd de term
nog gebruikt voor niches, zoals fair trade en biologische producten. Maar inmiddels is het mainstream en
wordt het woord ook gebruikt door bedrijven die niet
zo goed weten wat het inhoudt. Je kan je er als bedrijf
niet meer mee onderscheiden.’
Wat houdt het begrip dan in?
‘Het gaat om het verbinden van de duurzame oorsprong van producten aan de consumentenmarketing.
Eerst gebeurde dat vooral met keurmerken, maar dat
werkte alleen bij een kleine groep consumenten. De
nieuwe trend is storytelling: vertel een concreet verhaal
in plaats van met grote loze claims te komen. Een voorbeeld is Albert Heijn dat op haar website laat zien dat
de ananas in de fruitsalade afkomstig is van duurzaam
werkende boeren in Ghana. Bedrijven verspreiden die
verhalen via facebook en Youtube. En die verhalen koppelen ze aan de verpakking van het product, zodat de
consumenten in de winkel die associatie met dat ﬁlmpje weer krijgen.’
Is dit een nieuw marketingtrucje of eerlijke handel?
‘Hoe authentieker het verhaal, hoe sterker de waardepropositie. Ik heb het ook geadviseerd in een onderzoeksproject van ons in Zuid-Afrika: zet de appels van
opkomende kleinschalige zwarte fruittelers bijvoorbeeld als ‘Nelson appel’ in de markt. Daarmee vertel je
dat deze appels helpen om de negatieve gevolgen van
het apartheidsregime recht te zetten. Maar daar wilden
ze nog niet aan in Zuid-Afrika.’ AS

67(//,1*
‘The Netherlands, and especially Wageningen,
is competitive and attractive for foreign
researchers because they can live here without
the need to learn Dutch’
7RHULVWHQRS$QWDUWLFD

Qing Liu, promoveerde op 2 december in Wageningen
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1

Het meest sexy college van het jaar?
a. Advanced Food Chemistry
b. Voeding en Gezondheid
c. Food Quality Management

2

Wordt The Green Man blij van:
a. Radix Polaris
b. Ellen Jansen
c. Dijkgraafstudenten die hun troep zelf opruimen

8

175.000 eurootjes. Wat?
a. De oprotpremie voor Idealis-directeur Hans
van Medenbach
b. Het naar beneden bijgestelde salaris van rector Martin Kropff
c. De kosten van het openingsfeest van Orion

16

En we noemen hem: Virodome.
a. Koepelvormige incubator die naast Friesland
Campina komt
b. Koosnaam voor het toilettenblok bij microbiologie
c. Promovenda patenteert kleine zevenhoekige
piramide

9

17

10

18

4

11

19

5

12

20

Het populairste proefdier van DLO:
a. de vis
b. de muis
c. de kip

3

‘Een afweging op drassige gronden’
a. Gilbert Atuga trekt zich terug als studentraadslid
b. Alterra houdt hydrologische studie onder de
pet
c. Irene Poll wordt uitgeroepen tot Student of
the Year
Voelt zich ‘een oude kameel tussen de lammetjes’. Wie?
a. Aalt Dijkhuizen kondigt vertrek aan tijdens
opening Orion
b. Oudste student Wageningen University telt
zijn zegeningen
c. Han Lindeboom over zijn verblijf op Texel
Zag het licht niet.
a. Huang Ningen
b. Ine de Vries
c. De porno-prof

6

Waar!
a. Planten groeien naar rood licht
b. Planten groeien naar groen licht
c. Planten groeien naar blauw licht

7

De aanbesteding van kofﬁe werd ingetrokken. Waarom?
a. De kofﬁe was niet zuiver
b. De kofﬁe was niet eerlijk
c. De kofﬁe was niet lekker

9456?
a. De postcode van de straat van de wolf van
Luttelgeest
b. Het aantal medewerkers van Wageningen UR
c. De toegangscode tot de verboden verdieping
van Orion
Viespeuken, volgens RTL. Wie of wat?
a. Studentenhuis WURhalla
b. Studentenhuis Elhalla
c. Studentenhuis Walhalla
Inzicht dat alumnus Bert Tolkamp de IgNobelprijs opleverde:
a. Als een koe staat, is het moeilijk te voorspellen wanneer-ie gaat liggen
b. Een koe die staat, gaat vrijwel zeker ook weer
een keer liggen
c. Je moet een broedende koe niet storen

Lichtpuntje. Wie van de drie?
a. Arnold van Vliet wint Wagenings Eregoud
b. Argos twee met stuur trekt blik op Varsity
c. Wageningen beste boerenuniversiteit van de
wereld

Wageningen UR gaat in Amsterdam onderzoek doen naar metropolitane vraagstukken. Met wie?
a. Met Zurich (ETH)
b. Met Londen (UCL)
c. Met Boston (MIT)

Alterra-onderzoeker wil buitenaards
tuinieren. Met welke plant?
a. Zandraket
b. Valkruid
c. Zonnebloem
Studerende dochters krijgen meer geld
dan zonen, omdat...
a. Ze denken dat ze prinsessen zijn
b. De ouders denken dat ze meer steun nodig
hebben
c. Ze meer om geld zeuren dan jongens
Duivendaal liep weer eens ouderwets
vol. Waarom?

13

Stroomstoringen op de campus duren
voortaan langer. Waarom?
a. Wageningen UR bezuinigt op de energierekening
b. Wageningen UR vindt een reservekabel te
duur
c. De groei van de campus maakt het opsporen
van een defect moeilijker

14

Daar lag Bennekom wakker van!
a. De eerste verjaardag van Beringhem op 13
september 2013
b. Het NSK Grondboren op 2 oktober 2013
c. De westenwind op 2 september 2013

a. Om het Jaar van de Bij kracht bij te zetten
b. Om te protesteren tegen Monsanto
c. Om de studentenhuisvesting in het bestuursgebouw te vieren
De goede antwoorden en een korte toelichting
staan op de website van Resource:
resource.wageningenur.nl. [[
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We zijn terug! Afgelopen oktober werd onze nieuwe
website overspoeld met spam. Voor bijna twee maanden gingen we daarom op slot. Een captcha houdt nu
de viagra-advertenties en andere ongure reacties buiten. En eindelijk kunnen onze lezers weer reageren.
Iets wat jullie, tot onze grote vreugde, meteen deden.
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Sinds kort bestaat er een facebookpagina waar je ‘linkse indoctrinatie’ aan je universiteit kunt melden.
Resource peilde of het uitventen van links gedachtegoed ook in Wageningen plaatsvindt.
$UMDQ maakt zich niet druk over ‘propaganda, zolang
kritiek en discussie mogelijk blijft. Andere reageerders mopperen juist over de ﬁxatie op links, zoals
.DUO: ‘Wij leven in een samenleving die door neoconpropaganda gedomineerd is. Alleen niemand noemt
het propaganda.’ Tsja...
Dan neemt de discussie een interessante wending.
In het artikel zegt student 3DWULFLD dat de visie die
bestuursvoorzitter Dijkhuizen uitdraagt over landbouwintensivering juist voor een rechts klimaat zorgt.
De bestuursvoorzitter van Wageningen UR reageert
hoogstpersoonlijk om dit recht te zetten. ‘Ik
draag helemaal geen visie uit over de intensieve landbouw,’ zegt $DOW'LMNKXL]HQ. ‘Ik
vat alleen de uitkomsten samen uit de
onderzoeken van ons en anderen over dit
onderwerp.’ Die onderzoeken laten volgens
hem zien dat de Nederlandse landbouw
relatief weinig broeikasgas uitstoot en weinig grond behoeft. ‘Ik zeg daarmee niet dat
je daardoor voor die vorm van landbouw
moet kiezen.’ Die keuze is aan het publiek
en beleidsmakers. Dijkhuizen ziet niet hoe
hij of de WUR zich hiermee politiek uitspreekt, links danwel rechts. Als de reageerders zich realiseren dat ze persoonlijk in
gesprek kunnen met de bestuursvoorzitter
verschuift de discussie onmiddellijk naar de
toekomst van de landbouw. Zo vindt 'LFN
dat er wel degelijk wordt gepleit voor inten-

VLYHULQJYDQXLW:DJHQLQJHQ+LMPDDNW]LFKKLHUELM
vooral druk om resistente bacteriën die ontstaan door
overmatig gebruik van antibiotica. 0DUOLHV valt hem
bij. Zij snakt ook naar een breder verhaal dan alleen
CO2-footprints. ‘Ja, zo is er nog wel meer,’ antwoordt
'LMNKXL]HQ. ‘Geen enkel voedselsysteem is wat risico’s
EHWUHIWZDWHUGLFKWé+LMZLMVWHUKLHUELMŊMQWMHVRSGDW
de wereld de komende jaren nog veel meer eiwit wil
eten. ‘En denk je echt dat de productie daarvan in China, de Oekraïne of in India, om maar eens een paar
landen te noemen, qua gezondheidsrisico’s, dierlijk
welzijn en ecologische footprint beter is dan in Nederland?’ Wordt ongetwijfeld vervolgd.

.257(/,-17-(62)$$1*(/,-1'"
Columniste Romy Appelman ageert tegen het verhoogd
collegegeld voor niet-EU-studenten. Ondanks jarenlange tegenstand kon de studentenraad dit opnieuw niet
voorkomen. Romy’s conclusie: ‘De universiteit heeft de
studentenraad dus in zijn zak.’
Reageerders vinden het prima dat buitenlandse studenten meer betalen. Tenminste zoveel dat de Nederlandse belastingbetaler niet meebetaalt. Romy krijgt
wel meer steun voor haar andere punt; dat de studentenraad activistischer en eﬀectiever kan.
Door de nauwe band tussen bestuurders en
raadsleden, zo vindt -DQ:LOOHP.RUWOHYHU,
kan ‘de universiteit de raad gemakkelijk aan
het lijntje kan houden door af en toe wat
kruimels te voeren, zoals kleine veranderingen op de campus of in onderwijsgebouwen.’ *HVFKLHGHQLVOHV vindt dat Romy studentenpartij VeSte niet kan verwijten dat ze
geen activisten zijn. Dat zit niet in hun DNA.
Een vakbond, zoals PSF/Pulse, zou dit wel
kunnen, zegt hij: ‘Alleen zijn die helaas allebei in 2012 ten gronden gegaan.’ Ook /DUD
0LQQDDUG van VeSte reageert kritisch: ‘Juist
doordat we zo’n goede band hebben met de
universiteit [...] worden we ook meer gerespecteerd.’ Toch hoopt ze van harte dat er
weer een vakbond komt die wél de barricades op gaat.

FRORIRQ
Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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,QKHW6WUDWHJLVFK3ODQ]LMQRQ]HDPELWLHVHQ
SODQQHQYRRUGHQDELMHWRHNRPVWZHHUJHJHYHQ'RRUMDDUOLMNVH

%HGULMYLJKHLGRSGH
FDPSXVYHUJURWHQ

VSHHUSXQWHQZRUGHQGH]HSODQQHQYHUGHUXLWJHZHUNWLQLV
DDQQHJHQVSHHUSXQWHQJHZHUNWRSKHWJHELHGYDQRQGHUZLMV
RQGHU]RHNHQEHGULMIVYRHULQJ=RLVHUJHZHUNWDDQYHUKRJLQJ

Speerpunt: Doorontwikkelen
Wageningen Campus

YDQGHRP]HWYDQ'/2RQ]HYLVLHRSGHWRHNRPVWYDQGH
FDPSXVHQ]HYHQLQYHUVWHULQJVWKHPD VJHULFKWRSYHUQLHXZHQG
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=DNHQGRHQLQKHWEXLWHQODQG
Speerpunt: Versterking positie internationale opdrachtenmarkt
Achtergrond ,QWHUQDWLRQDDOWLPPHUW
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Achtergrond 'HVWUDWHJLHYDQ

:DJHQLQJHQ85VWHYLJDDQGHZHJ'H

RSJHULFKWH&HQWUHRI([FHOOHQFH:DJH
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QLQJHQ85&KLOHGUDDLWLQPLGGHOVRSYROOH

GHWRHNRPVWYLVLHGateway to smart

JHYLQJLV]HHUJHYUDDJGLQ]LFKVQHORQWZLN

WRHUHQHQJHOGWDOVYRRUEHHOGYRRUDQGHUH

food in a green world,LVRPHHQ

NHOHQGHODQGHQ

ODQGHQLQGHUHJLR¶DOGXV0DULDQ*HOXN

RSWLPDOHLQIUDVWUXFWXXUWHFUHsUHQYRRU

GLUHFWHXUYDQKHWFHQWUXP,Q6DRHGL

H[FHOOHQWHZHWHQVFKDSHQLQQRYDWLH9HOH

Vooruitgang $FFRXQWPDQDJHUVERX

$UDELsOHLGWKHW/(,HHQLQVWLWXXWGDWGDWD

NHQQLVLQWHQVLHYHEHGULMYHQYDQVWDUWXSV

ZHQLQYHHOEHORYHQGHUHJLR¶VDDQODQJH

RYHUODQGERXZHQYLVVHULMYHU]DPHOWHQ

WRWPXOWLQDWLRQDOVPRHWHQ]LFKLQRS

WHUPLMQUHODWLHVPHWKHWEHGULMIVOHYHQHQ

GH]HLQIRUPDWLHWRHJDQNHOLMNPDDNWYRRU

GHFDPSXVJHYHVWLJGKHEEHQ

RYHUKHLGVRUJDQLVDWLHV'DDUQDDVWFR|UGL

RQGHUQHPHUVHQEHOHLGVPDNHUV0HHURQ

QHUHQPHGHZHUNHUVYDQ:DJHQLQJHQ85

GHU]RHNVRSGUDFKWHQLQGLWODQG]LWWHQLQGH

Vooruitgang 8LWVWHNHQGHRQGHU]RHNV

GHODDWVWHMDUHQHHQDDQWDOJURWH

SLMSOLMQ]RDOVNHQQLVFHQWUDYRRUSOXLPYHH

IDFLOLWHLWHQHQDSSDUDWXXURS:DJHQLQJHQ

SURMHFWHQLQRQGHUPHHU&KLQD&KLOL

KRXGHULMHQYRRUDTXDFXOWXXU

&DPSXV]LMQRRNEHVFKLNEDDUYRRUH[WHUQH
SDUWLMHQ'DDUQDDVWZRUGWRQWPRHWHQHQ
YHUELQGHQRSWLPDDOJHIDFLOLWHHUG6SHHU
SXQWWUHNNHU3HWHU%RRPDQµ'ULHZHUN
JURHSHQZHUNHQDDQYRRUVWHOOHQRPRQ]H
GRHOHQWHEHUHLNHQRSKHWJHELHGYDQ
DFTXLVLWLHRQGHUQHPHUVFKDSHQIDFLOLW\
VKDULQJ2RNZRUGHQYRRUVWHOOHQJHGDDQ
YRRUHHQJRHGHEHUHLNEDDUKHLGHQGHRQW

Chili

Saudi-Arabië

ZLNNHOLQJYDQGHFDPSXVDOVDDQWUHNNHOLMN
YHUEOLMIVJHELHG¶
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Voedselvoorziening Prestatieafspraken
,QIRUPDWLH Omzet Innovatie :DWHU
Markt 'XXU]DDP Onderwijskwaliteit
'RRURQWZLNNHOLQJ Onderzoek
6WXGLHVXFFHVQRJ
verder verhogen

<LHOGJDSVVOXLWHQ
Investeringsthema: Duurzame en
slimme voedselvoorziening

Speerpunt: Realiseren
prestatieafspraken universiteit

Achtergrond +HWLVQLHWWRHYDOOLJGDW
Achtergrond $OV:DJHQLQJHQ

XLWJHUHNHQG:DJHQLQJHQ85GLWQDMDDUKHW

8QLYHUVLW\GHLQYDVWJHVWHOGHSUHV

DOOHUHHUVWHLQWHUQDWLRQDOHZHWHQVFKDSSHOLMN

WDWLHDIVSUDNHQPHWGHULMNVRYHUKHLGQLHW

FRQJUHVRUJDQLVHHUGHLQ1HGHUODQGRYHU

QDNRPWNDQGH¿QDQFLHULQJYDQGHXQL

ZHUHOGZLMGHYRHGVHO]HNHUKHLG=RHNHQ

YHUVLWHLWQDWRWZRUGHQJHNRUW

QDDUGXXU]DPHZLM]HQRPGHYRHGVHOSUR

Vooruitgang Een regiegroep houdt de
YRRUWJDQJVFKHUSLQGHJDWHQHQUDSSRU
WHHUWGDDURYHUDDQGH5DDGYDQ%HVWXXU

%LRPDVVDHI¿FLsQW
benutten

(pQYDQGHGRHOHQLVKHWVWXGLHVXFFHVLQ
GHEDFKHORURSWHKRJHQµ+HW2QGHUZLMV

GXFWLHIRUVRSWHVFKURHYHQRPDDQGH
YUDDJWHYROGRHQYDQHHQJURHLHQGH
ZHOYDUHQGHUZRUGHQGHZHUHOGEHYRONLQJ
LVppQYDQGHVWUDWHJLVFKHVSHHUSXQWHQ
YDQ:DJHQLQJHQ85

,QYHVWHULQJVWKHPD%LRUDI¿QDJH
Vooruitgang 'HFRQIHUHQWLHEUDFKW

LQVWLWXXWDQDO\VHHUWGHVWXGLHYRRUWJDQJ
HQZHUNWPHWGHRSOHLGLQJHQDDQRSORV

Achtergrond Stoffen uit plantaardig

ZHWHQVFKDSSHUVXLWODQGHQELMHHQ

VLQJHQYRRUELMYRRUEHHOGVWUXLNHOYDNNHQ¶

PDWHULDDOYLDELRUDI¿QDJHEUXLNEDDUPD

:DJHQLQJHQ85SUHVHQWHHUGHHURQGHUPHHU

]HJW2:,GLUHFWHXU7LQ\YDQ%RHNHO2YHU

NHQYRRUWDOYDQWRHSDVVLQJHQLVHHQEH

de Yield Gap Atlas.'LHYHUJHOLMNWGHKXLGLJH

HHQELQGHQGVWXGLHDGYLHV±YRRUHHUVWH

ODQJULMNHVFKDNHOLQGHELREDVHGHFRQRP\

ODQGERXZRSEUHQJVWPHWZDWHUSRWHQWLHHO

MDDUVGLHWHZHLQLJVWXGLHSXQWHQKDOHQ

KDDOEDDULVµ=RZRUGWSHUJHELHGLQ]LFKWHOLMN

±YROJWVSRHGLJEHVOXLWYRUPLQJ9RRUKHW

Vooruitgang 3URMHFWHQGLHLQ]LMQ

KRHYHHOUXLPWHHULVYRRUGXXU]DPHLQWHQVL

YHUKRJHQYDQKHWDDQWDOGRFHQWHQPHW

RSJHVWDUWKHEEHQRQGHUPHHUEHWUHNNLQJ

YHULQJHQZHONJHZDVZDDUKHWEHVWJHWHHOG

HHQ%DVLVNZDOL¿FDWLH2QGHUZLMVLVH[WUD

RSYDORULVDWLHYDQSURGXFWLHXLWOLJQRFHO

NDQZRUGHQ¶]HJWVSHHUSXQWWUHNNHU

FDSDFLWHLWYULMJHPDDNW

OXORVHUDI¿QDJHHQDOJHQUDI¿QDJH9HUGHU

0DUWLQYDQ,WWHUVXPµ'HDWODVEHYDWQX

RUJDQLVHHUGH:DJHQLQJHQ85HHQLQWHU

YRRUQDPHOLMNDJURJHJHYHQVYDQODQGHQ

QDWLRQDDOFRQJUHVRYHUELRUDI¿QDJHHQ

LQ$IULNDHQ=XLG$PHULND

VWDUWWHGHHHUVWHRQGHUZLMVFXUVXVRYHU

PDDUZRUGWYHUGHUXLWJH

GLWRQGHUZHUS2RNLVHHQUHJLRQDDO%LR

EUHLG2RNGHRRU]DNHQYDQ

(FRQRP\,QQRYDWLRQ&OXVWHULQGHVWHLJHUV

\LHOGJDSVEUHQJHQZHLQ

JH]HWµ'HEHODQJVWHOOLQJYRRUGLWRQGHU

NDDUWHQZHZHUNHQDDQ

]RHNLVJURRW¶]HJWVSHHUSXQWWUHNNHU

HHQYHUWDOLQJYDQKHW\LHOG

5DRXO%LQRµ6DPHQPHWYHUVFKLOOHQGH

JDSFRQFHSWQDDUGLHUOLMNH

EHGULMYHQZHUNHQZHDDQKHWRSGHPDUNW

SURGXFWLHZDDUELMUHNH

EUHQJHQYDQQLHXZHWHFKQLHNHQYRRURS

QLQJNDQZRUGHQJHKRXGHQ

ZDDUGHULQJYDQUHVWPDWHULDOHQHQYRRUKHW

PHW]DNHQDOVYHHYRHGLQJ

PDNHQYDQYHUVFKLOOHQGHSURGXFWHQ¶

HQGLHUHQZHO]LMQ¶

0HHUZHWHQRYHUKHW6WUDWHJLVFK3ODQHQGHRQWZLNNHOLQJYDQGHKXLGLJHVSHHUSXQWHQ"
.LMNRSZZZLQWUDQHWZXUQOVWUDWHJLH
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In het licht van 2013
December, maand van donkere dagen en lange nachten.
Maand van afronding en bezinning. Maar toch vooral ook
feestmaand en maand van licht. Kunstlicht, bij gebrek
aan het zonnige spul. Stemmig licht rond kerst. Kleurig
en vurig licht met oud & nieuw. We kunnen niet zonder
licht. Licht is leven. De Nederlandse taal kent daarom tal
van uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden rond
licht. Samen vormen ze de rode draad in de verhalen van
dit speciale eindejaarsnummer van Resource. Verhalen
over lichtende voorbeelden en een enkele zaak die het
daglicht niet kan verdragen. Ter verlichting en vermaak.

RESOURCE — 12 december 2013
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Wat het daglicht niet kan verdragen
Plagiaat is al zo oud als de wetenschap en in
onze tijd is de verleiding voor studenten
groter dan ooit. De studiedruk neemt immers
toe, terwijl internet een schier oneindige
bron aan nuttig materiaal biedt. Maar de
pakkans is groot en de consequenties kunnen
ernstig zijn. ‘Dat zijn geen leuke gesprekken.’
tekst: Rob Ramaker / Illustratie: Kito

D

e deadline van je verslag is al over een
paar uur. En natuurlijk heb je alles weer
tot het laatste moment uitgesteld. Nu
moet het af, want anders geen punt en
kun je het vak volgend jaar nog eens gaan doen.
Terwijl de tijd snel wegtikt, blijkt het veel meer
werk dan verwacht. Begerig kijk je naar dat ene
online artikel wat het allemaal zo duidelijk vertelt; je zou het zelf niet beter kunnen. Hoeveel
kwaad kan het om een paar alinea’s over te
nemen? Volgende keer ga je het immers beter
doen: de stof bijhouden, op tijd beginnen en
werken voor een acht. Ctrl-C, Ctrl-V, druk je vervolgens aarzelend.
Hopelijk klinkt dit voorbeeld niet al te herkenbaar want plagiaat, het zonder voldoende
bronvermelding overschrijven van bronnen, is
een academische doodzonde. Bij studenten

wordt het er dan ook tot vervelens toe ingeprent
dat ze hun werk niet van anderen mogen overnemen. Bovendien is de pakkans tegenwoordig
groot. Al het schrijfwerk van studenten wordt
standaard bekeken door de anti-plagiaat-tool
TurnItIn. Deze geeft aan hoeveel procent van het
werk origineel is en zelfs waar ‘geleende’ zinnen
vandaan komen. Ook de docenten hebben van
oudsher een plagiaatdetector. Bij grote verschillen in niveau en stijl van het Engels gaan hun
alarmbellen af.
OVERTREDINGEN
Toch vindt er af en toe nog ernstig plagiaat
plaats. Tijdens het collegejaar 2011-2012 kwamen er bij de examencommissies veertien
klachten binnen over wangedrag, waarvan het
merendeel plagiaat betrof. Geanonimiseerde
verhalen in het jaarverslag van de examencommissies laten zien wat de studenten zoal fout
doen. Een groepje van drie studenten schreef
bijvoorbeeld delen van elkaars individuele
opdrachten over. Een andere student schreef
een essay met uitgebreide citaten uit de literatuur zonder een goede bronvermelding. Pijnlijk
genoeg gebeurde dit tijdens een cursus die uitgebreid inging op (het voorkomen van) plagiaat.
Een enkeling dacht zelfs nog weg te komen met

het simpelweg kopiëren/plakken van teksten
van internet, zo blijkt uit de verslagen.
MOTIEF
Studenten plegen plagiaat om allerlei redenen,
vertelt Dick van der Hoek, die zitting heeft in de
examencommissie Omgeving en landschap:
‘Het kan tijdsdruk zijn, naïviteit of gewoon slordigheid.’ De meeste studenten snappen wel dat
je niet klakkeloos mag overschrijven. Maar
daarom heen hangt een grijs gebied waarmee ze
worstelen. Studenten leren citeren, refereren en
gestructureerd schrijven met vallen en opstaan.
Daarbij komen ze soms zonder kwade wil in het
grijze gebied terecht. Dan is er bijvoorbeeld wel
sprake van bronvermelding, maar is de bijbehorende tekst te lang om als citaat te kunnen
beschouwen. De buitenlandse studenten zijn
weer een verhaal apart. Die hebben soms andere
regels aangeleerd over correct bronnengebruik,
of er is op hun universiteit gewoon niet veel aandacht aan besteed.
BESTRAFFING
Bij kleine overtredingen of in eerste versie houden docenten het graag bij een preek of een tik
op de vingers. Het is moeilijk in te schatten hoe
vaak dat gebeurt. ‘Maar afgaande op anekdotes
van mijn collega’s,’ zegt studieadviseur Alet
Leemans, ‘komt dat heel regelmatig voor.’
Hardleerse studenten of zij die ernstig plagiaat plegen, komen terecht bij de examencommissie. Daar krijgen ze de kans zich schriftelijk
te verweren, waarna een gesprek volgt. ‘We
nemen plagiaat hoog op en doen dit heel formeel,’ zegt Van der Hoek. ‘Dit zijn dus geen

‘Meestal bekennen studenten direct.
Ze hebben het vaak impulsief gedaan
en ze hebben echt altijd spijt’
leuke gesprekken. Meestal bekennen studenten
direct. Ze hebben het vaak impulsief gedaan en
ze hebben echt altijd spijt.’ De examencommissie legt daarna een straf op. Dit varieert van het
opnieuw doen van een opdracht tot uitsluiting
van een vak voor een jaar of zelfs een schorsing;
een straf die overigens nog nooit is gehanteerd.
In de praktijk blijkt de procedure op zich al een
straf. ‘Gevallen van plagiaat zijn pijnlijk, echt
heel pijnlijk,’ zegt Van der Hoek. ‘Ook voor de
docent die de citatieregels uitlegt, vertelt dat er
een plagiaatscanner is en toch geconfronteerd
wordt met plagiaat.’ Gelukkig leren de plagiaatzondaars snel. ‘We pakken het ﬂink aan’, zegt
Van der Hoek. ‘En we hebben nog nooit iemand
voor de tweede keer gezien.’
12 december 2013 — RESOURCE
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HET LICHT ZIEN
Het spel van licht en donker. Nederlandse schilders zijn er wereldberoemd mee geworden.
Resource vroeg vier amateurfotografen uit eigen kring om ons het licht te laten zien door
hun ogen. Op deze pagina hun bijdragen. Vanaf linksboven en met de klok mee: Ruud van
der Sman (Food & Biobased Research), António Valente (FB, ICT), Geert Wiegertjes
(Celbiologie en Immunologie) en Raoul Vernède (FB, security manager IT). RK

12 december 2013 — RESOURCE
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Zo snel als het licht
Skiester Anna Jochemsen, studente Voeding
en Gezondheid, vertegenwoordigt ons land
op de komende Paralympics in Sotsji.
Resource sprak met haar over snelheid.
tekst: Roelof Kleis / foto: Mathilde Dusol

E

en ofﬁciële meting in een wedstrijd op de
Super G kwam onlangs uit op 92 km/uur.
Maar downhill gaat het nog een stukje
rapper. Dan worden op de rechte stukken
snelheden van boven de honderd kilometer per
uur geskied. Dat halen gewone stervelingen op
wintersport niet. Hou je vast: Anna Jochemsen
doet het op één been. De kersverse sporter van
het jaar in Ede komt in Sotsji uit op de gewone
slalom, de Super G en de Super Combi.
Anna Jochemsen wint er geen doekjes om: ze
is een durfal. ‘Zeker in vergelijking met de
andere skiesters. Ik hou er wel van om hard te
gaan. Er zijn wel eens momenten dat ik denk
‘waar ben je mee bezig’. Je staat anderhalf tot
twee minuten op één been in een gebogen houding. Je verzuurt als een gek. In de bochten
bouwt zich een druk op van twee tot drie keer je
lichaamsgewicht. Op de rechte stukken bereik
je snelheden van honderd kilometer per uur en
dan moet je na de ﬁnish ook nog keihard remmen.’
Ze is wel eens ﬂink gecrasht na de ﬁnish.
Maar vallen hoort bij haar sport. Risico’s nemen.
‘De snelheid opzoeken’, noemt ze het. Met zo
hoog mogelijke snelheid een bocht ingaan. Je
balans houden. Soms gaat het goed, soms gaat

het fout. Maar angst? ‘Ik heb wel eens afdalingen downhill gehad dat ik me afvroeg of het wel
goed zou aﬂopen. Soms ga je zo hard dat je ski
gaat klapperen. Je voelt dan je knie heen en weer
zwabberen. Dat is angstig, dan moet je je wel
even herpakken.’
BUMPERKLEVER
Die hang naar snelheid zit er nou eenmaal in.
Ook op de openbare weg houdt Jochemsen wel
van een beetje doorrijden. Ze lacht er wat ongemakkelijk bij. De laatste bon moet ze nog betalen, geeft ze eerlijk toe. ‘Maar ik ben geen bumperklever of zo. Ik ben een sociale automobilist,
maar ik hou van inhalen. En als het kan, ga ik
hard.’ Zo hard als haar Volkswagen Polo het toelaat. Dat scheelt dan weer, want het is geen
bolide. ‘Als ik naar Oostenrijk rij, gaat het toch
niet harder dan 160 per uur.’
Maar op de piste moet het materiaal top zijn.
Skiën is een materiaalsport. Het gaat om de
juiste ski, de juiste lengte, het juiste proﬁel op
het glijvlak, de optimale hoek aan de zijkanten
waarmee je de bochten letterlijk aansnijdt en
natuurlijk de juiste wax. Alles voor de beste grip
op de sneeuw, legt Jochemsen uit. Voortdurend
worden de ski’s bijgeslepen, want elke piste,
elke soort sneeuw vergt een andere aanpak. Om
de snelheid nog wat op te voeren, skiet Jochemsen dit seizoen op een langere ski. ‘Ik skiede
afgelopen jaren op een bord van 203 centimeter.
Dit jaar op 211 centimeter. Langer betekent een

groter oppervlak, minder weerstand per vierkante centimeter en dus meer snelheid.’
SOTSJI
De data 10, 11 en 14 maart staan in Jochemsen’s
agenda dik omcirkeld. Dan staan de Super G, de
Super Combi en de slalom op het Paralympische
programma. ‘Sotsji is de beloning. Mijn doel is
altijd geweest om in mijn sport zo ver mogelijk
te komen. Om mezelf voortdurend te verbeteren, te kijken waar mijn top ligt. De Spelen zijn
niet het enige waar ik het voor doe. Ik geniet van
elke wedstrijd. Straks weer de Europa Cups en in
januari de World Cups. Maar de Spelen zijn de
top. Voor de paralympische sport is ook veel
meer aandacht nu de Spelen eraan komen. De
Spelen zijn een mijlpaal. Dat je daar aan mee
mag doen, is enorm. Het betekent dat je het
hoogst haalbare hebt gehaald. De Spelen kunnen een enorme wending in je carrière zijn. In je
hele leven zelfs. ‘
Stiekem droomt Jochemsen natuurlijk van
meer dan meedoen. Droomt ze ervan geschiedenis te schrijven. Maar kan dat? ‘Ik moet een hele
goede dag hebben en een beetje geluk’, schat ze
haar kansen realistisch in. ‘Mijn beste resultaat
dit seizoen is zesde, in een deelnemersveld dat
ik ook op de spelen verwacht. Ik heb een hele
goede zomer gehad, mijn skiën is veel krachtiger geworden. Ik verwacht dus die zesde plek te
verbeteren. En dat kan zomaar een medaille
zijn.’

12 augustus
december2009
2013
RESOURCE — 27
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Een vriendelijk gezicht brengt overal licht
Iedereen kent er wel eentje in zijn eigen omgeving. De onverwoestbare vriendelijkheid. Het lachende gezicht. Het
zonnetje in huis. Resource portretteert er drie. Om het humeur wat op te krikken. Als voorbeeld van hoe het ook kan.
tekst: Roelof Kleis / foto’s: Edo Kooiman en Bart de Gouw

Tineke Venema – ‘Dat sociale, dat is aangeboren’
Verrast is ze. Ze bloost er zelfs van, dat mensen
haar het zonnetje in huis noemen. Maar het
klopt wel. Secretaresse Tineke Venema is het
vriendelijke gezicht van de afdeling Maritiem
van Imares in Den Helder. ‘Ik wil heel graag dat
mensen zich op hun gemak voelen. Dat ze zich
welkom voelen als ze hier binnenkomen.’ Dat
doet ze met een warme glimlach en een open
houding naar iedereen die binnen stapt. Drie
jaar werkt ze nu voor Imares. Naast secretaresse
is ze ook vertrouwenspersoon. De ‘kers op de
taart’ noemt ze dat. Hiervoor was ze vijftien jaar
assistente van een bedrijfsarts. Ze kent de heilzame werking van een goed gesprek. ‘Dat soci-

ale, dat is aangeboren. Ik heb twee hele lieve
ouders. Daar krijg je de genen van mee. Ik kom
uit het Friese Workum, uit een echt rood gezin.
Ik ben opgevoed met het idee dat je moet
opkomen voor de zwakkeren. Dat zit heel erg in
me.’ En natuurlijk is ze ook wel eens gestrest.
‘En dan kan ik best wel foeteren hoor. Maar
nooit voor lang. En ik waterpolo, daar kan ik
heel veel in kwijt.’ En nog even dit. Tineke
Venema heeft een hekel aan arrogantie. ‘Daar
ben ik allergisch voor. Ik snap ook wel dat je in
een bepaalde positie gezag en zelfvertrouwen
moet uitstralen. Maar dat kan ook samengaan
met sociaal zijn.’

Chris van de Weerd – Een lichtpuntje in ieders dag
‘Chagrijnig? Nee, ik weet niet wat dat is. Ik ben
in die kleine vijf jaar hier nog geen twee dagen
chagrijnig naar mijn werk gegaan.’ Wie Chris
van de Weerd ook maar even meemaakt, gelooft
dat meteen. Van de Weerd geniet van zijn werk
en zijn omgeving. ‘Het ene moment praat je met
een hoogleraar en vijf minuten later sta je met
een student te kletsen. Dat vind ik mooi. Hoog
of laag, iedereen is bij mij gelijk. Je moet altijd
respectvol, vriendelijk en eerlijk zijn. Dat betekent ook dat je elkaar best de waarheid kunt zeggen. Recht voor zijn raap. Maar wel vriendelijk.’
Die vriendelijkheid is ingebakken. Van zijn 15de
tot zijn 46ste was Chris van de Weerd winkelier.

Wageningers kennen hem als de eigenaar van
de gelijknamige sportwinkel aan het Salverdaplein. Na een baan als vertegenwoordiger
bij Akzo Nobel ging hij op zijn 58ste met vervroegd pensioen. Te vroeg, zo bleek. ‘Ik miste de
regelmaat van het werk. En ik miste heel erg de
sociale contacten.’ En zo kwam hij bij Zodiac
terecht, waar hij als een vis in het water is. Een
lichtpuntje in ieders dag. Ook al is het van binnen donker. In augustus overleed zijn vrouw
Marjan, receptioniste op het Bestuurscentrum.
Dat heeft er hard ingehakt. ‘Toen ik 23 was zei
iemand tegen me: er is niet een nacht zo donker
of het wordt weer licht. Dat vind ik een mooie.’

Marietta Hof – ‘Wie goed doet, goed ontmoet’
Het begint met een groet en een glimlach. Een
glimlach met pretoogjes. Alsof zij iets weet dat jij
nog niet weet. Misschien hoe lekker het eten vandaag weer is in het Restaurant van de Toekomst.
En je moet niet raar opkijken als er even later, terwijl je weer eens worstelt met de zelf-doe-kassa,
ineens bestek op het dienblad ligt en een servetje. Marietta Hof kan er niks aan doen. Zo is ze
nou eenmaal. ‘Dat doe ik uit mezelf. Ik vind het
ﬁjn om voor mensen te zorgen. Om ervoor te zorgen dat ze hier weer blij weggaan. De service

moet altijd goed zijn.’ En dus is ze vriendelijk.
Beter gezegd: hoffelijk. Amicaal, maar met distantie, geen voornaam. Vriendelijk zijn is voor
haar natuurlijk. ‘Het zijn ook allemaal vriendelijke mensen die hier komen lunchen’, vindt ze.
‘Maar dat ligt ook aan mezelf’, erkent ze. ‘Aan hoe
ik me opstel.’ Wie goed doet, goed ontmoet. En
natuurlijk is ze wel eens chagrijnig. ‘Maar dat zullen mijn gasten niet merken.’ O ja, één ding waar
ze een hekel aan heeft: mensen die niet terug
groeten. ‘Dat vind ik jammer.’

12 december 2013 — RESOURCE
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Mijn lichtend voorbeeld
Niets mooiers dan je te laten inspireren door een ander. Iemand die
waarden vertegenwoordigt waar je zelf ook aan hecht en die daar uiting
aan gaf op een manier die je bewondert. Maar laten we ons nog wel door
anderen begeesteren in onze individualistische wereld? Jazeker. Vier
Wageningers en hun lichtend voorbeeld.
tekst: Nicolette Meerstadt en Albert Sikkema

Gilbert Atuga, student
biotechnology uit Kenia.

Martin Scholten, directeur
van de Animal Sciences Group
en Imares

Voorbeeld: Martin Luther King. Amerikaanse
dominee en voorvechter van burgerrechten in de
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Na zijn
bekende speech ‘I have a dream’, kreeg hij de
Nobelprijs voor de vrede.

Inspiratiebron: Johan Cruyﬀ, voormalig voetballer
en voetbaltrainer, en Mick Jagger, zanger van de
Rolling Stones.

‘M

‘A

artin Luther King leefde een eenvoudig leven. Hij had geen macht
en weigerde het geld voor zijn Nobelprijs aan te nemen. Dat heeft
hij aan burgerrechtenorganisaties gegeven. Toen ik op de basisschool zat
begon ik stukjes uit de krant over hem te verzamelen. Ik plakte ze in een
boek en gebruikte zijn uitspraken in mijn eigen opstellen. Wat me zo
aansprak was dat hij nooit het onmogelijke vroeg. Voor je medemens zorgen kost niks en iedereen kan het.
Toen ik ging studeren aan de Kenyatta universiteit was ik ontzettend
verlegen en vooral met mijn studie bezig. Op een zeker moment werd de
studentenraad opgeheven. In eerste instantie accepteerde ik dat stilzwijgend, net als de rest. Maar langzaam kreeg ik het gevoel dat ik me ertegen
moest verzetten, geholpen door de lessen van King. We vormden een
groep die ijverde voor een nieuwe studentenraad, waarbij we alleen argumenten gebruikten, geen geweld. Uiteindelijk besloot ik me ook zelf kandidaat te stellen voor de nieuwe raad, hoewel ik daar eigenlijk huiverig
voor was. MLK zegt dat de grootste tragedie bij sociale overgangen ‘niet
het snerpende kabaal van de slechte mensen, maar de stuitende stilte
van de goede’ is. Toen ik werd gekozen heb ik mijn verlegenheid van me
afgeworpen en me het politieke proces eigen gemaakt.’

ls leidinggevende heb ik geen managementboeken gelezen en ook
nooit een managementcursus gedaan – ik ben dyslectisch. Maar als
ik bij mezelf na ga: waar spiegel ik me aan? Dan zijn dat Johan Cruyff en
Mick Jagger. Beiden hebben een enorm vermogen om prestaties te organiseren met de mensen om hen heen.
Beide ken ik ze al sinds mijn jeugd. Het bijzondere van Cruyff is dat hij
volledig vertrouwt op zijn intuïtie en dat hij van daaruit een beeld neerzet
voor de toekomst. Daar herken ik me in. Daarbij kijkt Cruyff om zich
heen: met welke mensen kan ik dat doel bereiken? Hij denkt creatief,
komt met verrassende oplossingen en is daardoor onnavolgbaar voor een
hoop mensen. Maar hij verstaat zijn vak. Cruyff is mijn lichtend voorbeeld bij het human resource management: hoe bereik je met mensen
resultaten?
Mick Jagger is ijzersterk als organisator. Hij zorgt ervoor dat een groep
eigenheimers een perfect optreden neerzet waarbij elk detail klopt. Hij is
de choreograaf, hij is niet alleen de zanger, hij zet de show neer. Een
documentaire over Jagger kan ik zo twintig keer bekijken. Hij is mijn
inspiratiebron bij de bedrijfsvoering: elk detail moet kloppen, zonder dat
je rigide wordt.

‘Als ik de armen brood geef, dan noemen ze me een heilige. Als ik vraag
waarom de armen geen eten hebben, dan noemen ze me een communist’
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Kevin Tromp, student
Dierwetenschappen

Chris Verweij, student Moleculaire
levenswetenschappen

Inspiratiebron: Randy Pausch, professor
Informatica aan de universiteit van Pittsburgh.
Hij werd bekend door de manier waarop hij met
de ziekte alvleesklierkanker omging. Zijn ‘Last
lecture’ werd een hit op internet.

Voorbeeld: Bisschop Dom Hélder Câmara, de rode
bisschop.
Câmara was een Braziliaanse bisschop die in de
jaren zestig van de vorige eeuw opkwam voor de
armen en verdrukten in Zuid-Amerika.

‘V

‘C

ijf jaar geleden zag ik de ‘last lecture’ op internet. De professor die
het college gaf was ziek en zou binnen een paar maanden doodgaan. Hij vertelde dat hij als kind een lijst had opgesteld van dingen die
hij wilde doen. Al die dingen had hij bereikt. Hij werd hoogleraar, american football-speler, had geschreven voor een encyclopedie en werd vader.
Ik vond dat ontzettend inspirerend. Veel mensen willen van alles doen,
maar ze beperken zich tot één ding.
Zelf doe ik ook van alles. Ik speel basketbal, ik geef training en ik studeer. Laatst heb ik voor het eerst opgetreden als stand up comedian in
Wageningen. Ik heb een blog over basketbal en ik ben bezig met mijn eerste boek. Ik heb een lijst die op mijn deur hangt. Soms komen er dingen
bij, maar er gaat niks af.
Ik wil ook nog graag een bedrijf starten, geen idee in wat. Het geeft een
gevoel van voldoening als je zelf dingen maakt. Mijn lievelingsquote, ik
weet niet van wie hij is: Hoeveel uur per dag maak je je eigen ding? En
hoeveel tijd besteed je aan dingen die anderen hebben gemaakt, zoals
tv?’

âmara is een voorbeeld omdat hij de eerste was die de bijbel ook als
sociaal economisch lesboek zag. Hij was niet bang om politiek en
de bijbel naast elkaar te leggen. Bij hulp aan armen keek hij ook naar wat
aan die armoede ten grondslag lag, het systeem dus. Een bekende uitspraak van hem is: ‘Als ik de armen brood geef, dan noemen ze me een heilige.
Als ik vraag waarom de armen geen eten hebben, dan noemen ze me een communist.’
Ik ben zelf christelijk en links. Dat is blijkbaar een bijzondere combinatie want in beide kampen word ik raar aangekeken. De ideologie van
Câmara stelt mij in staat om mijn religie en politieke overtuiging te verbinden. Ik ben lid van de SP en actief geweest bij de jongerenvereniging
Rood. Daarnaast werk ik als kerkelijk vrijwilliger bij verpleeghuis Pieter
Pauw. In 2011 ben ik met een humanitaire vloot naar Gaza gegaan. In die
tijd heb ik wel stelling genomen in dat conﬂict. Maar waar het me vooral
om ging is dat er een soort massale gijzeling is, omdat wereldmachten
ruziën over grond. Maar het gaat om de mensen, die zijn het belangrijkst.’
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Het licht doen zien
Na een probleemloze studie lopen tal van
studenten alsnog vast bij het maken van hun
thesis. Tegenslag tijdens de stage kan een
oorzaak zijn. Of moeite om het project te
organiseren. Maar bovenaan de lijst staat het
gevreesde writer’s block. ‘Er wordt weinig
aandacht aan besteed.’
tekst: Rob Ramaker

G

erco studeert Biologie. Tiendejaars is
hij inmiddels en daarmee misschien
wel een van de langstzittende studenten van Wageningen. Oorzaak: de vertraging die hij opliep tijdens het schrijfwerk
voor zijn theses en stages. Achteraf begrijpt hij
wel wat er misging: ‘Ik vind het moeilijk om in
mijn eentje achter een pc te werken. Zeker wanneer de deadline nog ver is, valt het me zwaar
hiervoor de motivatie en discipline op
te brengen.’ Wat hierbij niet hielp
was dat hij telkens grote projecten bedacht. Gerco: ‘Daar kun
je heel erg in verdwalen.’
Inmiddels werkt hij al bijna
twee jaar aan zijn masterstage.
Studieadviseurs zien
vaker dat studenten aan
te ambitieuze, slecht
afgebakende projecten
beginnen. ‘Het is ook
heel moeilijk een goed
onderzoeksvoorstel
te
schrijven,’ zegt studieadviseur Nynke Post Uiterweer. Bovendien zijn er
allerlei praktische problemen waar ze over struikelen,
zoals tegenzittende experimenten.
SCHUITGROEPEN
Maar bovenal is het schrijfproces de boosdoener. ‘Ik merk dat studenten gewoon niet
kunnen schrijven,’ zegt studieadviseur Neeltje van Hulten, die met name bachelorstudenten begeleidt. ‘Ze hebben hun schrijfdoelen niet helder, kiezen een te groot verhaal en
kunnen de rode draad niet vasthouden.’
Waarom studenten juist worstelen met schrijven, weet Van Hulten niet. In het curriculum
wordt er, naast andere academische vaardigheden, zeker aandacht aan besteed. Heeft een student moeite met schrijven, dan moedigt ze hem
of haar aan de cursus academic writing te volgen.

Wel mist Van Hulten een schrijfcentrum in
Wageningen, waar studenten met een writer’s
block worden geholpen. Begeleiders helpen
namelijk zelden bij het schrijfproces maar
focussen puur op de wetenschap.
‘Er wordt binnen Wageningen Universiteit
weinig speciﬁeke aandacht besteed aan vertraging rondom het afstuderen,’ beaamt Nynke
Post Uiterweer. ‘Ik zie dat op andere universiteiten wel begeleidingsgroepjes bestaan voor
afstudeer- en stagevastlopers.’ Wel zijn er in
Wageningen de zogeheten Schuitgroepen van
studenten die elkaar onderling helpen met hun
uitstelgedrag, onder begeleiding van een studentpsycholoog.

Bij Post Uiterweers eigen studie Internationaal land- en waterbeheer pakken studiebegeleiders sinds kort het uitstelgedrag al aan in de
bachelorfase. Na terugkeer van een buitenlandse project wordt het schrijfwerk strak georganiseerd: ‘Studenten moeten hun werk onderling presenteren, structureren en hun stukken

aan elkaar laten lezen. Ik heb nog geen cijfers,
maar mijn indruk is dat er nu veel minder uitlopen in de zomervakantie.’
ONDERDUIKEN
In extreme gevallen komt het voor dat studenten
‘onderduiken’. Dit gebeurt uit schaamte over
hun vertraging of niet gehaalde deadlines. Ze
nemen dan niet langer hun telefoon op en laten
mail onbeantwoord. Dat werkt niet alleen contraproductief voor de studenten, maar ook voor
begeleiders kan het belastend zijn, vertelt voormalig studieadviseur Guusje Bonnema. Zo begeleidde zij ooit een ‘bovengemiddelde’ Chinese
studente die een prima thesis had geschreven.
Na haar stage raakte ze echter opeens zoek.
E-mail werd niet meer beantwoord, telefoonnummers veranderden en niemand
wist waar ze was. Pas anderhalf
jaar later dook ze weer op. In
China. Bonnema: ‘Tijdens de
stage had ze zoveel tegenslagen
gehad, dat ze er depressief van
was. Zelfs met een verlenging vond ze haar
stage niet goed genoeg. Ze had zo’n
negatief zelfbeeld
en durfde er met
niemand over te
praten, waardoor
ze terug is gegaan.’
Het is volgens Bonnema
lastig te voorspellen wie het moeilijk krijgen. Het
heeft in ieder geval
niets met kwaliteit te
maken. Ook Post Uiterweer heeft wel eens proberen te voorspellen wie zal
worstelen met de thesis op
basis van resultaten uit het eerste
halfjaar studie, maar zonder succes. ‘Een
masterthesis is echt wat anders.’
Biologiestudent Gerco hoopt in ieder geval
dat het er voor hem spoedig op zit, maar momenteel werk hij nog druk aan zijn Afrikaanse insectenboek. ‘Het wordt vast een mooi boekje,’ zegt
hij, maar het zal vooral een opluchting zijn wanneer het af is. En wat hij studenten die nog moeten beginnen zou aanraden? ‘Wanneer je moeite
hebt met schrijven, kies een vastomlijnd project’
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Licht in de duisternis
De zon is de ultieme energiebron op aarde.
We gebruiken het licht al om elektriciteit op te
wekken, maar met kunstmatige fotosynthese
zouden we er ook brandstof van kunnen
maken. De bouwstenen voor kunstmatige
bladeren zijn er al, nu moeten nanoloodgieters er nog een fabriekje van maken.

ALGEN EN
CYANOBACTERIËN
Naast planten gebruiken ook
algen en cyanobacteriën de
fotosynthese om zonlicht om
te zetten in organische verbindingen. Daarom worden
die ook bestudeerd in het
onderzoeksprogramma BioSolar Cells. Algen leken enkele
jaren geleden goede papieren
te hebben om energie en chemische verbindingen uit te
halen. Maar het onderzoek is
complex en vordert langzaam.
Daarentegen gaat de productie van organische verbindingen uit cyanobacteriën
momenteel als een speer. Die
zitten genetisch eenvoudig in
elkaar. ‘Je zorgt voor CO2,
water en zonlicht en dan kunnen ze allerlei verbindingen
maken’, zegt Klein Lankhorst.
Via genetische modiﬁcatie
kun je heel precies sturen
welke stoﬀen ze dan maken.

tekst: Albert Sikkema / foto: Gerard-Jan Vlekke

E

en dunne folie op het dak van onze auto’s,
kassen en fabrieken die het zonlicht
direct omzetten in brandstof of chemische verbindingen. Zo zouden de kunstmatige bladeren er kunnen uitzien die ons na
het olie-tijdperk van energie voorzien. Het is
nog toekomstmuziek, maar niet lang meer als
het aan de onderzoekers van het programma
BioSolar Cells ligt. Over tweeënhalf jaar moet er
al een prototype van zo’n zonnecel gereed zijn.
‘En dat gaat lukken’, zegt René Klein Lankhorst,
directeur van BioSolar Cells en werkzaam bij
Plant Research International.
Onder de vlag van BioSolar Cells werken
ruim tweehonderd medewerkers van negen
universiteiten en tientallen bedrijfjes aan de
ontwikkeling van biologische zonnecellen. De
verwachtingen zijn hoog: twee jaar geleden
investeerde de overheid samen met een aantal
bedrijven en kennisinstellingen liefst 43 miljoen euro in het project.
Doel van het project is een nieuw type zonneenergie. Zonne-energie zoals wij dat kennen
wordt opgewekt met zonnecellen, die het licht
omzetten in elektriciteit. Handig, maar elektriciteit heeft ook nadelen. Zo is het lastig op te
slaan, te vervoeren en buiten het netwerk te
gebruiken in bijvoorbeeld auto’s. Daarom zou
het waardevol zijn om zonne-energie om te kunnen zetten in chemische stoffen die direct
bruikbaar zijn als brandstof.
Het goede nieuws is: wat de onderzoekers
willen gebeurt al, op grote schaal zelfs. Eigenlijk
is al het leven op aarde direct of indirect afhankelijk van het vermogen van planten en andere
organismen om zonlicht via fotosynthese om te
zetten naar chemische stoffen. Maar hoe doen
ze dat precies en kunnen we het op grote schaal
nadoen? Dat is de vraag die de onderzoekers
straks hopen te kunnen beantwoorden.
EFFICIËNTER DAN PLANTEN
Veel is al bekend. Planten leggen zonlicht vast in
drie stappen, doceert Klein Lankhorst. ‘Stap een
is dat bladgroenkorrels met chlorofyl het zonlicht opvangen en vasthouden. Dat is een soort

Een plant wordt naar boven in
een NMR-scanner geschoven.

antenne met een batterijtje. In stap twee levert
dat batterijtje energie om water te splitsen in
zuurstof, protonen en elektronen. Dat gebeurt
met behulp van bepaalde enzymen. En in stap
drie worden de protonen en elektronen gekoppeld aan CO2. Dan krijg je suikers die de plant
gebruikt om biomassa te maken.’
De onderzoekers willen dat kunstje niet
alleen afkijken, maar ook verbeteren. ‘Planten
zijn helemaal niet efﬁciënt in het vastleggen van
zonlicht’, zegt Klein Lankhorst. ‘Ze leggen hoogstens 0,5 procent van het licht vast. Dat is genoeg
voor de plant, maar niet voor ons. In theorie kan
een kunstmatig blad dat louter simpele verbindingen maakt 48 procent van het zonlicht vastleggen. Wij zitten nu al op 5 procent, waarbij we
zonlicht vastleggen in de vorm van waterstof.
Het programma heeft inmiddels drie concepten ontwikkeld die zuurstof en waterstof
produceren uit zonlicht. Wageningse onderzoe-

kers leverden onlangs ook een belangrijke component voor kunstmatige bladeren. Ze ontwikkelden een nieuwe manier om waterstof en CO2
om te zetten in methanol, zodat de zonnecel ook
koolwaterstoffen kan gaan maken. Daarmee
komt de toepassing in zicht om rechtstreeks
brandstoffen te maken uit zonlicht.
Over tweeënhalf jaar loopt de eerste fase van
het programma af, dan is het budget op. Voor
die tijd wil Klein Lankhorst een vervolgvoorstel
indienen bij de topsectoren Energie en Chemie.
Met het prototype van het kunstmatige blad wil
hij bedrijven over de streep trekken die zo’n
organische zonnecel op de markt kunnen brengen. ‘Want die hebben we nog niet. Er werken
wel bedrijven in ons consortium mee aan de
ontwikkeling van kunstmatige bladeren, maar
dat zijn vooral innovatieve hightechbedrijfjes.
We zoeken nu bedrijven in de chemie en energiemaatschappijen met deep pockets.’
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FOTO: AID

‘GEEN MINDERJARIGEN
MEER OP OPEN FEESTEN’
Per 1 januari wordt de alcoholgerechtigde leeftijd verschoven
naar achttien jaar. Dit betekent
dat studentenverenigingen iets
moeten verzinnen om hun
minderjarige leden geen alcohol
te geven. Wat zijn ze van plan?
Op dit moment mogen jongeren
vanaf zestien jaar licht alcoholische dranken kopen en vanaf achttien pas sterke drank. Na 1 januari
verandert dat. Alle alcohol is dan
verboden onder de achttien. Een
goed idee, vindt Anne- Marike Lokhorst, communicatiewetenschapper bij de WUR. ‘Op deze manier
communiceer je een andere sociale norm. Je laat zien dat drinken
onder de achttien niet goed is. Deze strategie is effectiever dan jongeren ervan te overtuigen dat ze
niet moeten drinken onder de
achttien.’
MAATREGELEN
Effectief of niet, bij studentenverenigingen zullen er dingen moeten
veranderen. Maar van leden weigeren wordt geen enkele vereniging
vrolijk. Ze zijn dan ook niet van
plan om een leeftijdselectie door
te voeren.
‘Iedereen kan gewoon lid worden en blijven,’ zegt voorzitter
Marco Vogelzang van KSV St Franciscus. In plaats daarvan kiest de
vereniging voor zogenoemde intentieverklaringen: ‘We vragen elk
lid van onder de achttien een overeenkomst te tekenen waarin ze beloven geen alcohol te drinken. In
de overeenkomst staat wat de gevolgen zijn voor de vereniging en
voor henzelf als ze alcohol accepteren. Op deze manier doen we een
beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.’
Ceres en SSR-W voeren vergelijkbaar contract in. SSR gaat nog
een stap verder door concrete

Geen biercantus meer voor zeventienjarigen.

sancties te noemen. Voorzitter
Kim Duintjer: ‘Als leden van onder
de achttien gezien worden met alcohol, worden ze voor die dag verwijderd van verdere activiteiten.’
Bij de drie verenigingen heeft de
overeenkomst tot doel minderjarige leden bewust te maken van de

Alcoholbeleid AID
Het AID-bestuur: ‘We zullen wel
iets anders moeten verzinnen
voor bijvoorbeeld de biercantus.
Waarschijnlijk laten we dan geen
minderjarigen meer toe, omdat
het niet te controleren valt of
minderjarige AID-lopers niet
drinken. We kunnen gewoon niet
anders.’ Met de AID wordt er een
apart alcoholbeleid met de verenigingen opgesteld, maar zover
zijn de besprekingen nog niet,
volgens Kim Duintjer.

risico’s die de verenigingen lopen.
Een voordeel voor de verenigingen is dat er maar weinig studenten onder de achttien jaar zijn. ‘Bij
ons gaat het om hooguit acht minderjarige leden per jaar’, zegt voorzitter Koen Weenink van Ceres.
‘Dat is goed op te vangen door
middel van sociale controle. Je
weet precies om wie het gaat.’ Hij
ziet ook nog wel een voordeel voor
Ceres. ‘Organisatorisch wordt het
gemakkelijke. Nu moeten we nog
onderscheid maken tussen sterken licht-alcoholische dranken, dat
is straks afgelopen.’
Unitas ten slotte neemt niet
eens de moeite om een contract in
te voeren. Volgens voorzitter Saskia Bosman vertrouwt de vereniging erop dat de leden elkaar corrigeren.
OPEN FEESTEN
Wat Ceres, KSV en SSR gemeen
hebben is dat ze geen minderjari-

gen meer toelaten tot open feesten. ‘We controleren bij de deur.
Mensen die niet aan kunnen tonen
door middel van hun ID-kaart dat
ze achttienplus zijn, worden geweigerd,’ aldus Vogelzang van KSV.
‘De wet verandert, dus we moeten
wel. Alcohol schenken aan minderjarigen betekent vanaf 1 januari
grote gevolgen: we zouden zelfs
onze vergunningen kunnen verliezen.’
Unitas pakt het anders aan.
Saskia Bosman: ‘We laten nog wel
jongeren vanaf zestien jaar toe op
onze open feesten. Bij de deur zullen we op ID-kaarten controleren
en met een polsbandjessysteem
werken. Aan de bar wordt op leeftijd gecontroleerd, zodat minderjarigen geen alcohol kunnen kopen.’ Ook bij de AID zal er als vanouds met polsbandjes gewerkt
worden. MvdH
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‘DAT EEN MINISTER ZO VRIJ SPREEKT!’

Dijsselbloem was 4 december in
Wageningen, op uitnodiging van
studievereniging Mercurius. Tijdens het bezoek aan zijn oude universiteit (Dijsselbloem studeerde
van 1985 tot 1991 in Wageningen)
verklapte de minister dat hij pas in
zijn vierde jaar echt aan het werk
ging, nadat hij een ferme waarschuwing van de universiteit kreeg.
‘De studie werd pas echt interessant toen ik naar Cork in Ierland
vertrok voor mijn doctoraalonderzoek naar landbouwcoöperaties.
Wat ik daar geleerd heb over coöperaties, is me afgelopen jaar als
minister nog goed van pas gekomen.’ Zo besloot de coöperatieve
Rabobank onlangs om haar ledencertiﬁcaten te verhandelen. Precies wat de Ierse boeren twintig
jaar geleden ook deden.
DUURZAME GROEI
De minister kwam echter niet
alleen om over zijn studententijd
te bomen. Mercurius had hem
gevraagd een lezing te houden over
de overheidsﬁnanciën in crisistijd.
De belangstelling hiervoor was

FOTO: GUY ACKERMANS

Dat het later toch nog wel goed
kan komen met ietwat luie studenten, bewijst minister van
Financiën Jeroen Dijsselbloem.
In de eerste drie jaar van zijn
studie Agrarische Economie
heeft hij namelijk meer kroegen
dan collegezalen van binnen
gezien.

De grote
zaal van
Orion liep
vol voor
het bezoek van
minister
Dijsselbloem.

groot, want de grote zaal van het
Orion zat vrijwel vol.
In zijn lezing legde Dijsselbloem uit dat de crisis de Nederlandse economie hard geraakt
heeft, wat te merken is aan de huizenmarkt en de werkgelegenheid.
Maar hij benadrukte ook dat de
fundamenten van onze economie,
zoals de export, goede instituties
en de hoogopgeleide bevolking
nog ferm overeind staan. Als grootste uitdagingen noemde hij de oplossing voor de nationalisatie van
de Nederlandse banken, het omvormen van het pensioenstelsel,
de inperking van de zorgkosten en
het laaghouden van het begrotingstekort. Omdat er nu goede ak-

koorden zijn gesloten met de partijen die een meerderheid vormen
in de Eerste Kamer, verwacht hij
dat Nederland vanaf volgend jaar
weer richting duurzame groei gaat.
JONG TALENT
Na aﬂoop van de lezing bleven er
voor de bezoekers nog voldoende
vragen over, zo bleek. ‘Kunnen studenten straks nog wel een huis kopen?’ ‘Moeilijk’, geeft de minister
toe. ‘Wanneer gaat de btw terug
naar 6 procent?’ ‘Helaas, dat zal
niet snel gebeuren.’ ‘Waarom investeren we in de crisis juist niet,
zoals Krugman ons aanraadt, in
plaats van te bezuinigen?’ ‘Omdat
dat investeren met geleend geld de

economie alleen maar kunstmatig
oppompt en weer nieuwe bubbels
veroorzaakt, zoals nu in de Verenigde Staten gebeurt.’ De minister heeft overal een gepast antwoord op, zij het voorzichtig en diplomatiek. Desondanks is een Chinese student in het publiek onder
de indruk: ‘Wow, dat de minister
gewoon vragen van studenten beantwoordt en zo vrij spreekt! Dat
zou in China ondenkbaar zijn.’
De minister heeft wel één
duidelijk advies voor de studenten:
ga vooral de politiek in. ‘De
politieke partijen staan te springen
om jong talent. Het kost je nogal
wat tijd, maar het is echt heel erg
leuk.’ Romy Appelman

Witkamp legde uit dat kofﬁe geen
mentale boost geeft, hoogstens
een placebo-effect
In totaal werd er tijdens het eerste Twittercollege 248 getweet
door 87 verschillende mensen. Volgens de uni volgden buiten de collegezaal enige honderden mensen
het college. Ze deden dat onder
meer vanuit de Verenigde Staten,
Engeland, Indonesië en Zweden.
Voor de toeschouwer was het wel

vreemd om te zien dat driekwart
van de studenten tijdens de lezing
zat te staren naar zijn smartphone.
Geeft dat niet veel aﬂeiding? Nee,
meent de social-mediaspecialist
van Wageningen UR, Gemma Kregting. ‘In de VS en Enge-land is al
uitgewezen dat studenten veel
meer betrokken zijn als ze via twitter kunnen meedoen. Zo bereik je
ook de mensen die hun hand niet
durven op te steken.’ SdK

Twitteren met je prof
Wageningen kende een primeur,
op 3 december in Impulse. Het
eerste twittercollege in Nederland was heel even ‘trending
topic’. Professor Renger Witkamp
gaf voor een volle zaal een
lunchlezing over #studiedoping.
Via een livestream kon de wereld
meekijken, reageren via Twitter.
Tijdens het college vertelde Witkamp, hoogleraar Voeding en Far-

macologie, over middelen om de
studieprestaties te verbeteren.
Chemische middelen als ritalin,
bètablokkers en modaﬁnil kwamen aan bod, maar ook mildere alternatieven zoals visolie, kofﬁe en
vitaminepillen. Als snel stromen
de vragen en stellingen binnen via
het twitterscherm. @JildouKooiman4u: Of #studiedoping oneerlijk
is? Het lijkt me vooral onvoorspelbaar en onveilig, ik hou het bij kofﬁe!
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KOPPIEKOPPIE
Hersens van mannen en vrouwen
zijn verschillend. Bij mannen zijn
er meer verbindingen binnen een
hersenhelft, vrouwen hebben meer
verbindingen tussen de twee helften. Dat blijkt uit onderzoek van
Amerikaanse neurologen. Mannen
zijn daardoor beter in motorische
vaardigheden, vrouwen beter in
sociaal verkeer. Het onderzoek
werpt nieuw licht op de kwestie
wie er beter auto kan rijden en
waarom.

OUDJE

Het oudste dier ter wereld, een
Noordkromp, is 507 jaar oud
geworden. Het schelpdier werd in
2006 bij IJsland gevangen en in
een vriezer gestopt, waarop het
overleed. Recent onderzoek heeft
het geboortejaar vastgesteld:
1499. Dat is dus zeven jaar nadat
Columbus Amerika ‘ontdekte’. Ook
voor onze kust komen Noordkrompen voor.

Wagenings verbod op studentenhuizen van de baan
Mede dankzij enkele oplettende
studenten is een verbod op studentenhuizen buiten het centrum
niet doorgegaan.
Studenten kunnen in Wageningen
gewoon blijven wonen waar ze willen. Dat is de conclusie na een bijeenkomst van de gemeenteraad
van november, waarin een verbod
op studentenhuizen in grote delen
van de stad besproken werd. Studenten, zo werd in een structuurvisie geconstateerd, kunnen door
hun onbekommerde levensstijl
voor overlast zorgen in de buurt.
Daarom zou het beter zijn om hun
woongebied te beperken tot het
centrum en het directe omliggende gebied.
Het ietwat verscholen plan
kreeg onder studenten niet al te
veel aandacht, totdat student Joris

Barbier het idee een studentenhuis in de Tarthorst te beginnen.
De aankoop van het pand door zijn
moeder liep echter stuk op het
voorgenomen besluit van de gemeente. Toen Kim Duintjer, voorzitter van SSR-W, daarvan hoorde
besloot ze onmiddellijk actie te ondernemen.
Met een aantal supporters ging
ze naar de vergadering in het gemeentehuis om de gemeenteraad
toe te spreken. Het aanbod van
huizen in het centrum is niet erg
groot, stelde ze. Door de maatregel
zou het voor studenten nog moeilijker worden om woonruimte te
vinden. ‘Bovendien worden alle
studenten weggezet als overlastgevers, dit is ronduit stigmatiserend.
We kunnen beter voor onderling
begrip zorgen door een kopje kofﬁe met onze buren te drinken.’

Haar betoog hielp. Een amendement van D66 om het verbod eruit te halen kreeg uiteindelijk de
unanieme instemming van de
raad. Peter Veldman, D66: ‘Mogelijk was het amendement er toch
wel doorgekomen. Maar Kim heeft
het naar het centrum van de aandacht gebracht. Zij is waarschijnlijk wel de reden dat het unaniem
is aangenomen.’
Kim: ‘Heel ﬁjn dat dat gelukt is.
Ik had niet verwacht dat we zo’n
succes zouden boeken. De belangrijkste boodschap is wat mij betreft dat studenten betrokken
moeten worden bij de beleidsvoering van de gemeente. Er is dan
misschien geen Wageningse studentenvakbond meer, maar studenten willen evengoed meepraRA
ten.’

PAPA
Vaders zijn minstens zo belangrijk
in de opvoeding van hun kinderen
als moeders. Muizen die zonder
vader opgroeien zijn agressiever
en vertonen afwijkend sociaal
gedrag. Dat blijkt uit onderzoek
aan de Canadese McGill University.
De onderzoekers gebruikten monogame muizen die samen het kroost
opvoeden. Daarom zijn volgens
hen de resultaten ook voor de
mens van belang.

WAGENINGEN
Goed nieuws voor iedereen die
interesse heeft in de geschiedenis
van Wageningen. Met ingang van
vandaag 12 december is er een
digitale beeldbank.
Op www.beeldbankwageningen.nl
zijn meer dan 12.000 foto’s,
ansichtkaarten en historische krantenmateriaal in te zien. De bank
bevat afbeeldingen uit de collecties van het gemeentearchief, het
museum en de historische vereniging.

ZICHTBAAR Meer dan tweehonderd ﬁetslampjes werden
er woensdag 4 december uitgedeeld onder studenten.
Het betrof een actie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland om de aandacht te vestigen op het
belang van ﬁetsverlichting voor de verkeerveiligheid.
Studenten mét ﬁetsverlichting kregen een gadget, studenten zonder verlichting gratis lampjes.
Volgens Jaap Löwenthal, die samen met collega-raadslid

Yang Jiang namens de studentenraad mee deed aan de
actie, zijn er amper gadgets uitgedeeld. ‘Op een gegeven
moment stond er een enorme rij bij de brug bij het
Forum van mensen zonder licht op de ﬁets. De maandag
voor de actie had de politie ﬂink staan controleren op
ﬁetsverlichting, dus dit was een goede actie voor veiligheid én de portemonnee.’ LvdN / Foto: Sven Menschel
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AFLEVERING 21 - MORTIERSTRAAT 14B<<

Derk

Elise

Vera

Willem-Jan

Wat voorafging: De huisgenoten zijn het erover eens dat er een
internationale student in de kamer van Elise moet komen.

ILLUSTRATIES: MEREL DE GRAAF

Bianca

Verse pasta
‘I

s iedereen er klaar voor? De eerste kandidaat kan zo
komen,’ Bianca wapperde met een blaadje waar vijf
namen op stonden. ‘Tot hoe laat zijn we met deze onzin
bezig? Ik heb om zeven uur afgesproken met m’n jaarclub,’
mopperde Willem-Jan. Vera wierp hem een boze blik toe.
‘Dit is hartstikke belangrijk WJ, het gaat om iemand met wie
we straks intensief samenleven.’ Willem-Jan haalde zijn
schouders op. ‘Ik stem toch voor dat lekkere Portugese wijf.’
Het daaropvolgende halfuur druppelden de kandidaat-huisgenoten binnen. Een volslanke Amerikaanse, die alles aan
het huis ‘amazing’ vond, een vriendelijke Chinese jongen die
overal ‘Yes’ op antwoordde, een Spaanse die onverstaanbaar Engels sprak en de Portugese schoonheid, die al twee
jaar een vriend had. Na anderhalf uur plichtmatige vragen,
geforceerde vriendelijkheid en ongemakkelijke stiltes, zaten
Willem-Jan, Derk, Bianca en Vera besluiteloos op de bank.
‘Nou, dat was dus echt drie keer niks,’ klaagde Willem-Jan.
Weer ging de deurbel. Bianca keek naar haar blaadje. ‘Dat
is vast de Italiaan. Twee uur te laat. Hij bekijkt het maar.’
Vera opende uiteindelijk de voordeur. Ze kwam binnen met
een bebaarde Italiaan in haar kielzog. ‘Jongens, dit is Filippo.’ ‘Buonasera amici,’ sprak hij charmant. Willem-Jan
zuchtte. ‘Ik moet geen gladde Italiaan in mijn huis, hoor.
Die lui maken niet schoon, je kan geen afspraken met ze
maken en ze praten slecht Engels.’
Filippo schonk Willem-Jan een onweerstaanbare glimlach.
‘I’m so sorry I’m late,’ zei hij, terwijl hij hem een vriendelijk
schouderklopje gaf. ‘But to make up for it, I will cook for
you. Pasta di mamma, my mother’s famous recipe.’ Hij trok
zijn rugzak van zijn schouders. ‘Principessa, could you
show me the kitchen?’ vroeg hij aan een glunderende Bianca.

De twee vertrokken naar de keuken, gevolgd door een verbaasde Vera en Derk. Al snel klonk er luid gelach en gerinkel van pannen en bestek.
Willem-Jan ijsbeerde ondertussen mokkend door de woonkamer. Elise, die zich discreet had teruggetrokken, kwam de
kamer in. ‘Oh my god, wat ruikt er zo lekker?’ vroeg ze. ‘Een
of andere spaghettivreter, die denkt dat hij met wat verwijfd gekokkerel een kamer krijgt,’ gromde Willem-Jan.
Niet veel later kwam Filippo de woonkamer in met een grote
schaal verse pasta. Een heerlijke geur van zacht gegaarde
tomaten, verse basilicum en pittige Parmezaanse kaas
drong Willem-Jans neus binnen. Terwijl Derk, Vera en Bianca
de tafel dekten, opende Elise een ﬂes rode wijn. ‘Buon
appetito, my friends!’ Terwijl de rest enthousiast opschepte, bleef Willem-Jan dralen. Bianca keek demonstratief op
haar horloge. ‘WJ, it’s seven thirty, didn’t you have your little boys club?’ vroeg ze pesterig. Willem-Jan bleef onzeker
staan.
‘Nóó, my friend, you cannot leave. We have tiramisu for
dessert!’ riep Filippo uit. Hij klopte op de lege stoel naast
hem. Willem-Jan schoof na enige twijfel aan tafel. Met een
samenzweerderig ‘I will give you the biggest piece, I promise’ stelde Filippo zijn kamer veilig.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Werving studenten Honours Programme gestart
De inschrijving voor het Honours
Programme voor bachelorstudenten is geopend. Excellente eerstejaarsstudenten die zin hebben
in een extra uitdaging kunnen
zich aanmelden voor het oriëntatievak, dat van start gaat in
maart 2014.
Het oriëntatievak is een voorproefje van het Wageningse
Honours Programme en behandelt

in een snelkookpan alle aspecten
uit het programma. ‘Studenten
kunnen proeven van het
programma en voor ons is het een
kans om creatieve studenten te
vinden’, aldus docent Ewout
Frankema. Na het oriëntatievak
vindt een tweede selectie plaats en
kunnen studenten nog zelf
besluiten of ze ook echt aan het
Honours Programme willen
deelnemen.

Het oriëntatievak bestaat net
als het Honours Programme uit
verschillende onderdelen.
Uiteindelijk gaat het erom dat
studenten leren om op basis van
literatuur, ﬁlmpjes, trainingen en
masterclasses tot een eigen
mening over een door henzelf
gekozen dilemma komen, aldus
Frankema.
Op 14, 16, 20 en 23 januari zijn
er tijdens de lunch informatie-

bijeenkomsten waar studenten
meer duidelijkheid kunnen
krijgen. Vóór 7 februari moeten
studenten zich ingeschreven
hebben. Volgens Frankema
moeten twijfelende studenten
zich gewoon inschrijven voor het
oriëntatievak. ‘Het is een unieke
kans om, zonder je op voorhand
vast te leggen, van het Honours
Programme te proeven.’ LvdN
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>> FEESTEN
De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

POPUPCLUB - JOHNNYGOODY
Vrijdag 13 december van 21.00 tot 04.00 uur
Johnnygoody is een serieuze singer-songwriter
van de melancholische soort. In 2005 begon
Luutzen Dijkstra op te treden als Johnnygoody
en won direct met zijn eerste show een
wedstrijd voor singer-songwriters. Na zijn

studie in Utrecht verliet Luutzen in 2010
Nederland om zich te concentreren op zijn
muziek. Via New York belandde hij in Londen
en uiteindelijk Berlijn, waar hij momenteel
woont. Met bevriende muzikanten heeft hij
inmiddels een debuutalbum opgenomen.
Muzikaal gezien is Damien Rice een goede
referentie, net als Ane Brun en Nick Drake. Met
zijn band erbij, is hij in staat om de emoties te
versterken in de nummers en zal het je nog
meer overspoelen. Gratis entree.
CERES - PROPPENFEEST
Vrijdag 20 december van 23.00 tot 05.00 uur
WUP: Elk jaar is bij Ceres het proppenfeest. Een
onvergetelijk feestje op de laatste dag voor de
kerstvakantie. Daarna heb je twee weken om bij
te komen dus er is absoluut geen reden om niet

te gaan. Inmiddels een bekend begrip in
Wageningen, dus zorg dat je op tijd komt want
er staat waarschijnlijk een lange rij. Het thema
is nog niet bekend.
JUNUSHOFF - UNITAS: NYE AROUND THE WORLD
Woensdag 1 januari van 00.30 tot 06.00 uur
Fasten your seatbelts: during New Year’s Eve
Unitas will take you around the world! Enjoy the
greatest hits during a Euro Trip provided by the
LSDDT, dance to the beats served by Bust ‘em
Up or let DJ Freek take you on a journey back to
the ’70s, ’80s and ’90s. Party your way into the
new year at Junushoff with NYE: Around the
World!

Deze rubiek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team.

>> HET ECHTE WERK
‘ECHT HET GOEDE
LEVEN’ IN ETHIOPIË
Wie? Ernst Ruoﬀ, bachelorstudent Internationaal
land- en waterbeheer
Wat? Vijftien weken bacheloronderzoek naar stikstofbindende boom
Waar? Ethiopië
‘In Ethiopië zat ik op een campus met zo’n vijftigduizend studenten,
eigenlijk een kleine stad. De dichtstbijzijnde ‘echte’ stad was twintig
kilometer verderop. Daar ging ik soms naartoe in een wit Suzuki-busje.
Dat was eigenlijk bedoeld voor acht personen, maar de chauffeur nam
er rustig twintig mee. Plus kippen.
Ik deed onderzoek naar het effect van twee boomsoorten op de
bodemkwaliteit. De Ethiopische grond is nutriëntenarm, maar één
boom kan op ‘magische’ wijze de oogst verdriedubbelen. Deze boom
bindt stikstof, waardoor de grond eromheen voedselrijk wordt en er
veel planten kunnen groeien. Het onderzoek bestond uit labwerk, maar
soms ging ik ook het veld in. Daar trokken we een heel weekend voor
uit. Onderweg namen we monsters, waar drommen kinderen op af
snelden. Dan mochten ze meehelpen met de grondboor en hadden ze
voor maanden weer iets om over te praten.
Tijdens zo’n weekend overnachtten we in motels, waar vooral
vrachtwagenchauffeurs verbleven. Er heerst daar een aparte sfeer: de
vrachtwagenchauffeurs worden door ‘serveersters’ vermaakt en liggen
de rest van de tijd als koeien op hun bed qat te kauwen.
Er is in Ethiopië hoog en laag land. In het lage land wordt het overdag
wel zo’n 40°C, maar gelukkig lag de universiteit op zo’n 1700 meter,

waardoor het daar een heerlijk temperatuurtje was. Echt het goede
leven. De Ethiopiërs zijn heel gastvrij. Voor je het weet zit je bij iemand
thuis één of andere nare pasta te eten (Ethiopiërs kunnen echt niet
Westers koken) en te praten over van alles en nog wat.
Hoewel ik veel genoten heb, brengt zo’n verblijf ook veel gedoe met
zich mee. Zo zit je hele weken zonder elektriciteit en internet.
Vervelend was dat ik de verloopdatum van mijn visum was vergeten
waardoor ik anderhalve week langer moest blijven om een nieuw visum
te regelen. Daar ben je dan non-stop mee bezig omdat je van het kastje
naar de muur wordt gestuurd. Ik kan wel zeggen dat ik veel heb
geleerd, al was het alleen maar dat ik in Ethiopië nooit meer bier in
een glas bestel, want daar heb ik de hele nacht van boven de pot
gehangen.’ MvdH
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gevraagd/aangeboden

MEANWHILE IN... <<
Zuid-Afrika rouwt om Mandela
In het nieuws: Op 5 december is de Zuid-Afrikaanse oud-president
en anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela overleden. Hij is 95 jaar
oud geworden.
Commentaar door Ntuthuko Mkhize, PhD’er bij de onderzoeksgroep
Resource ecology, en Marlise Stalmans, masterstudente Food
Technology, beiden uit Zuid-Afrika.
Marlise: ‘Nelson Mandela was een groot man die ons veel heeft geleerd over nederigheid, vergiffenis en genade. Zonder hem zou ZuidAfrika een andere weg ingeslagen zijn, en zou ook mijn leven er anders uitzien. Op dit moment zou ik graag thuis zijn – ik heb het gevoel
dat ik echt iets mis. Iedereen rouwt met elkaar, en komt zo nader tot
elkaar. Mensen gaan de straat op. Er worden bloemen gelegd bij het
huis van Mandela. Op het Nelson Mandela plein in Johannesburg
verzamelen mensen zich, met posters en foto’s – alles ter nagedachtenis aan Mandela. Zelfs met zijn dood brengt hij mensen bij elkaar.’
Ntuthuko: ‘Voor mij persoonlijk is hij een groot voorbeeld, door de
manier waarop hij zijn levenskracht en bekwaamheid toonde. Iedere
keer als ik me lusteloos voel, of boos ben en iemand niet kan
vergeven, laat ik me door Mandela inspireren. Denkend aan wat hij
allemaal voor elkaar heeft gekregen, en waar hij voor staat, besef ik
dan dat ik beter mijn best moet doen. Of het nu gaat om hard
werken, of vriendelijk zijn tegen mensen, Mandela helpt me om het
beste uit mezelf te halen.’
Marlise: ‘De verdienste van Nelson Mandela is dat hij de mentaliteit
van “wij” tegenover “zij” voor een groot deel heeft weggenomen.
Maar zijn ideeën hebben zich nog niet overal verspreid. Er is nog
steeds racisme in Zuid-Afrika, zij het bij een kleine groep. Zowel van
wit naar zwart als omgekeerd. Dat ligt ook aan de omgeving waar je
opgroeit. Mijn laatste twee schooljaren bracht ik door op een
voornamelijk witte school waar veel vooroordelen bestonden over
zwarte mensen. Dat ze allemaal in townships zouden wonen, met
veel criminaliteit. Een gebrek aan contact met andere
bevolkingsgroepen houdt dat soort vooroordelen in stand.’
Ntuthuko: ‘Onze generatie is ook pas de eerste generatie die opgroeit
in het post-apartheidstijdperk. Het gaat nog wel een generatie
duren voordat we de idealen van Mandela helemaal hebben
doorgevoerd. Maar ik voorzie een goede toekomst voor ons. Het is
nu aan onze generatie zijn idealen levend te houden en tot volle
bloei te laten komen.’ JB

mededelingen

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’

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’.

Kunstwerken gezocht voor War Child
Op koopzondag 15 december wordt
om 15.00 uur in de bblthk een
kunstveiling gehouden waarvan de
opbrengst 100% naar War Child
gaat. Alle Wageningers wordt gevraagd om eens te kijken of er nog
ergens in huis een kunstwerk ligt,
staat of hangt om voor dit goede
doel beschikbaar te stellen. En
bent u uitgekeken op een bestaand
kunstwerk in uw huis en op zoek
naar iets nieuws? Twee vliegen in
één klap: u laat dat ‘uitgekeken’
kunstwerk op 15 december veilen
en koopt ter plekke iets nieuws!
Kunstwerken kunnen tot en met zaterdag 14 december bij de bblthk
worden ingeleverd. Vergeet niet
uw naam en informatie over het
kunstwerk te geven.

Urban greens – Rural blues
Industrial overpopulated metropolis or futuristic green haven? With
over 9 billion people on Earth in
2050, how will urban-rural landscapes look like in the future? Join
the discussion with scientists and
visionaries to ﬁnd out why we
need to start building on water
and how crowdfunding initiatives
can help build a sustainable city.
Tuesday, 21 January 19.00-21.00,
Wageningen

BEKIJK DE INBRENG OP: WWW.BBLTHK.NL/PDF/
KUNSTVEILING_WAR_CHILD.PDF

Gratis wintersport voor studenten
Studenten.net organiseert een gratis wintersportvakantie voor studenten, dit jaar in samenwerking
met Hi en Samsung. Studenten maken kans op een van de 249 exclusieve tickets voor een vijfdaagse
wintersportvakantie in Oostenrijk
van woensdag 29 januari tot en
met zondag 2 februari inclusief
vervoer per luxe touringcar, hotelovernachtingen, ontbijt & avondeten, skipas, ski- en snowboardlessen voor beginners en clinics voor
gevorderden en après-ski en (thema)feesten met Nederlandse dj’s
en artiesten. Studenten maken
kans op een ticket door zich gratis
in te schrijven op Snowevent.nl en
door deel te nemen aan verschillende winacties. De studenten die
de meeste punten hebben verzameld winnen een ticket. Elke week
verschijnen nieuwe acties online.
Inschrijven en deelnemen aan de
acties kan tot en met 31 december
2013. Begin januari worden de
winnaars bekendgemaakt.

INFO: WWW.STICHTINGRUW.NL

Prof. Kooy Fonds
Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KIVI NIRIA kent sinds 2000 jaarlijks een prijs toe aan de beste
afstudeerder aan een technische
universiteit of hogeschool in een
richting relevant voor Defensie of
Veiligheids-technologie. Meer informatie over het fonds en de prijs
vindt u op www.kiviniria.nl/dv onder Kooy afstudeerprijs. De Prof.
Kooy prijs 2014 wordt op woensdag 9 april 2014 uitgereikt tijdens
het jaarlijkse Kooy symposium in
Amsterdam. Tot 31 december is het
mogelijk voordrachten in te dienen.
WWW.KIVINIRIA.NL/DV

Christmas dinner
A Christmas dinner for international
students will be held on Sunday 22
December in the Spot, the student
café in Orion. Time: 6.00-9.30 pm.
In between the 3 courses of the
dinner, you will be treated on the
Christmas story, Christmas songs,
old and not so old, and music. Organised with the help of many, the
initiative is with the Vineyard
church in Wageningen. Please register for the dinner (free of charge)
at xmasdinnerorion@gmail.com.
FOR MORE INFORMATION: EVERT-JAN.BAKKER@
WUR.NL OR NIENKE.BILO@WUR.NL.

agenda zie pagina 30
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agenda
Friday 13 December 12.30-13.00

MEDITATION MOMENTS
Mind your mind, stop your
thoughts from running away with
you. You really need a break from
thinking in the middle of your day.
During half an hour you will be sitting on a chair or a meditation
cushion. You will learn and practice a method to just sit and be in
the Here and Now. Recognize that
you are free, and step into your
day with renewed vigor. Students:
Free admittance; Venue: Impulse.
See also 20 December.
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT
DIDI DE MILDT : DIDI.DEMILDT@WUR.NL

Zondag 15 december 13.00 uur

ACTIES VOOR WAR CHILD
Op deze koopzondag van 13.00 tot
17.00 uur kunt u zich in de bblthk
voor 1 euro laten masseren. De bedoeling is om in het totaal 750
massages voor War Child te doen.
Vervolg van de actie op 16 juni, de
teller stond toen aan het eind van

de middag op 462. Een massage
van 10 minuten over de kleding
heen kost 1 euro. Vanaf 15.00 uur
wordt in de bblthk een kunstveiling
gehouden waarvan de opbrengst
100% naar War Child gaat.
Bekijk de inbreng op www.bblthk.nl
/pdf/kunstveiling _War_Child.pdf.
Zie ook Gevraagd op pagina 29.
Friday 20 December 12.30-13.00

MEDITATION MOMENTS
During half an hour you will be sitting on a chair or a meditation
cushion. You will learn and practice a method to just sit and be in
the Here and Now. Recognize that
you are free, and step into your
day with renewed vigor. Students:
Free admittance; Venue: Impulse.
See also 13 December.
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT
DIDI DE MILDT : DIDI.DEMILDT@WUR.NL

Woensdag 1 januari 0.30u

AROUND THE WORLD
Het jaarlijkse Oud en Nieuw feest
van Unitas Wageningen in theater
Junushoﬀ belooft ook dit jaar weer

een spektakel te worden. Vlieg met
Unitas het nieuwe jaar in tijdens
NYE: Around the World! Geniet van
de lekkerste hits verzorgd door de
DJ’s van de LSDDT in de Euro Trip
zaal, ga helemaal los op de beats
van de Bust ‘em Up crew of reis
met DJ Freek terug naar de ’70s,
’80s en ’90s. Tickets kosten €15
euro (excl. administratiekosten) en
zijn te koop vanaf 2 december bij
Unitas (Industrieweg 42), Theater
Junushoﬀ (via website en aan de
kassa), BBLTHK, Heerenstraat Theater en online op www.jvunitas.nl.
De deuren zijn open van 0.30-2.00
maar het feest gaat door tot 6.00u.
WWW.JVUNITAS.NL.

Donderdag 9 januari 13.30 uur

GASTCOLLEGE EUROPARLEMENTARIËR ESTHER DE LANGE
Gastcollege over de rol van het Europees Parlement op het gebied
van voedselveiligheid en het nieuwe landbouwbeleid (NL spoken).
Esther de Lange (38) is de nieuwe
lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en vicevoorzitter van de

CDA delegatie in het Europees Parlement. Ze is contactpersoon in de
delegatie voor de Noordelijke provincies, en heeft onder meer Milieu, Voedselveiligheid, Landbouw,
Volksgezondheid, Europees budget
en Budgetcontrole in haar portefeuille. De Lange is sinds 2007 lid
van het Europees Parlement.
Plaats: Impulse. Toegang gratis
GRAAG AANMELDEN VOOR 5 JANUARI VIA
IMPULSE.FB@WUR.NL

Zondag 12 januari 16.30 uur

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

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.

RESOURCE — 12 december 2013
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service << 31
(ADVERTENTIEs)

Abonnement?
Vacancy at ILEIA

Wil je Resource blijven ontvangen als je bent
afgestudeerd, gepensioneerd of niet meer binnen
Wageningen UR werkt? Voor 58 euro krijg je
jaarlijks 22 nummers thuisbezorgd.
Zie resource.wur.nl/page/colofon.

Magazine Editor
ILEIA is a knowledge centre for sustainable agriculture based in Wageningen. We are looking
for a dynamic and creative Magazine Editor
with an agricultural background and afﬁnity
for family farming and agro-ecology. (S)he will
facilitate the integrated use of digital and paper
media and effective interaction with readers,
authors and the AgriCultures Network.
Go to www.agriculturesnetwork.org.
Deadline January 10th 2014.

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

12 december 2013 — RESOURCE
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Dutch treat
When I got a Dutch bank account, I also started internet banking and downloaded the app. When I was
trying to check my balance as I usually did with my Chinese bank app, something strange but really
interesting caught my eye. It was the function button of ‘split the bill’ that lets you share costs with
people you know. To me this reﬂects the deep cultural consensus on splitting the bill in the Netherlands.

REKENING DELEN
Splitting the bill is never considered an option in traditional Chinese culture. We like to treat
rather than to split the bill, which might suggest that you want to end the relationship with the
other person. Both offering and accepting a treat mean you want to stay in touch and that you care
about the relationship. The Chinese also have a ‘favour balance’, which decides who should pay
the bill. Generally, the ‘favour balance’ can be understood as how much you owe. And the people
who are in debt should obviously do something if they still want to keep the relationship going.
When you need help, the quickest, safest and cheapest thing to do is to ask a favour from a friend
who is a professional in this ﬁeld. Thanks to our Confucian education we will remember the
favour a friend did us and try to pay them back. You either can help them when they are in need, or
treat them to a really good meal. When you give back, you keep your favour balance balanced. This
may sound calculating, but it is not. It is just a way we make friends and maintain relationships.
But we are not total strangers to the concept of splitting the bill, because we have already accepted
a lot of western culture since the late 1990s and it is becoming more and more popular for young
people to pay the bill together when they hang out. Shengle Huang, Chinese MSc student of
Environmental Sciences

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

5(6SVHUYLFHLQGG

Toen de Chinese Shengle
haar Nederlandse bankapp opende zag ze tot
haar verbazing een knopje ‘deze rekening delen’.
Een uiting van hoe diep
het kosten delen in de
Nederlandse cultuur ingebed zit, vindt ze.
In China zou dat nooit
gebeuren. Daar is trakteren een teken van vriendschap. Als je jarig bent
trakteer je je vrienden op
een etentje. Er is een
soort vriendschapsbalans die laat zien wie aan
de beurt is. Bovendien
zal niemand ooit je verjaardag vergeten.



