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>> EVERT + VELOCETTE
Evert Janssen, instrumentenmaker AFSG

’98 procent van de tijd ben je aan het sleutelen’
Zijn Velocette uit 1953 ziet er als nieuw uit. En dat is ook praktisch zo. Op
het frame na is zo ongeveer alles aan het zwarte Engelse scheurmonster al
eens vernieuwd. Verbeterd vooral. En handgemaakt. De 17 pk van toen,
zijn er nu 37. ‘Het sleutelen is de echte passie’, zegt Evert Janssen. Het
RK / Foto: Guy Ackermans
rijden van demo-wedstrijden is het toetje.
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If you pay peanuts, you get monkeys. Met die catchy oneliner werd in de Nederlandse bestuurskamers jarenlang gereageerd op maatschappelijke protesten
tegen topinkomens. Als je minder betaalt, dan kun je de echte topmensen wel
vergeten... Die doen het niet voor een grijpstuiver.
Inmiddels is de maatschappelijke discussie beslecht, voor zover het om
overheidsbanen gaat. Iedere nieuwe benoeming moet voldoen aan de
Balkenende-norm. Da’s geregeld. Dijkhuizen is wat dat betreft de laatste van zijn
soort: in de statistieken geldt hij als de best bezoldigde onderwijsbestuurder
ooit, en dat zal hij de komende decennia nog wel blijven.
Maar de wet rond de topinkomens mag dan wel veranderd zijn, de vloek van de
ceo’s waart nog altijd rond: ‘you’ll get monkeys...’, dreigden ze. Wat kunnen we
daar nu over zeggen? Simpel: Fresco, die gold als torenhoge favoriet, internationaal vermaard, oud-Wageninger, top-wetenschapper én thuis in het bedrijfsleven,
had er kennelijk geen enkele moeite mee om ruim een ton minder te verdienen
dan haar voorganger. Hét bewijs dat geld en kwaliteit niet altijd onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. En de apenrots heeft mooi het nakijken.
Rob Goossens

>> Ondernemend: studenten bouwen verkoopsite voor retrokleding | p.25 |
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strategisch plan wordt haar eerste
grote testcase.’
De Studentenraad hoopt bij
monde van voorzitter Anneloes
Reinders vooral dat Fresco de hoge
kwaliteit van het onderwijs aan de
universiteit overeind houdt. ‘We
zien haar als iemand die de kleinschaligheid en hoge kwaliteit van
onderwijs waardeert en die niet
bang is haar vernieuwende visie te
delen.’

De benoeming van Louise Fresco
als de nieuwe voorzitter van de
Raad van Bestuur is een voltreffer.
Dat blijkt uit diverse reacties uit de
organisatie. ‘Ik moet Job Cohen
(voorzitter Raad van Toezicht, red)
een compliment geven: dit is de
grootste vis die hij had kunnen
vangen’, zegt Fré Pepping, secretaris onderzoekschool VLAG.
Nico Lenis, secretaris WURCouncil, noemt haar een ‘boegbeeld op het mondiale vraagstuk
van voedselveiligheid en voedselzekerheid’. Fresco overziet volgens
hem inhoudelijk een groot deel
van het Wageningse veld. En, niet
onbelangrijk, Fresco zoekt volgens Lenis de nuance. ‘Ze heeft
ook oog voor de praktische knelpunten van de productie van voedsel en de grenzen daaraan. Zij is de
teamplayer die de wetenschappelijke verbinding kan brengen tussen
DLO en de universiteit.’
7(67&$6(
Hoogleraar Plantaardige productiesystemen Martin van Ittersum is
blij met een collega aan de top.
Fresco was in de jaren negentig de
eerste hoogleraar op zijn leerstoel.
Hij is vooral benieuwd naar de lei-

FOTO: BART DE GOUW
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derschapsstijl van Fresco. ‘Ik heb
haar nooit als leider meegemaakt.
Ik denk dat het leggen van verbindingen belangrijk is en ik verwacht
dat ze de verschillende geluiden in
Wageningen bij elkaar houdt. Ze
heeft een goed gevoel voor de academische wereld.’
Oud-voorzitter van de WURCouncil Cees van Dijk is ‘blij verrast’ met de keuze voor Fresco. Van
Dijk was lid van de vertrouwens-

commissie en spreekt op persoonlijke titel. Hij roemt Fresco’s wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring. ‘Dat is belangrijk voor zowel de universiteit als DLO. Zij
krijgt te maken met een DLO-organisatie die steeds minder opdrachten vanuit de ministeries krijgt en
steeds meer geld uit de markt
moet halen. Dat vergt strategische
keuzes. Ik ben erg benieuwd hoe
ze dat gaat aanpakken. Het nieuwe

VROUW
Grote tevredenheid is er bij iedereen over het feit dat voor het eerst
een vrouw de hoogste baas is bij
Wageningen UR. ‘Dat ze vrouw is,
is natuurlijk geweldig’, reageert Ellis Hofﬂand, persoonlijk hoogleraar bodemvruchtbaarheid en mede-initiatiefnemer van het Actieplan Gender. ‘Zonder meer een
goed signaal, al ga ik ervan uit dat
ze om haar kwaliteiten is benoemd.’
’Het is goed dat we nu een
vrouw in de RvB hebben’, vindt ook
Nico Lenis. ‘En zeker iemand met
haar kwaliteiten.’ Fré Pepping weet
zeker dat Fresco het heel anders
zal doen dan haar voorganger. ‘Zij
heeft een heel andere stijl. Eén
ding hebben ze wel gemeen: het
snel reageren op mail. Ik heb haar
vanochtend om 08.12 uur gefeliciteerd en drie minuten later had ik
al antwoord.’ RK
Zie ook het interview met Fresco op pag. 12

1,(761,(8:621'(5'(=21"
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85PHWGHEHQRHPLQJYDQ
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Net als Aalt Dijkhuizen heeft Louise Fresco een groot geloof in de
moderne, hoogproductieve en geindustrialiseerde landbouw. Bovendien heeft zij, net als Dijkhuizen, warme banden met het agroindustrieel complex. Dat stelt

Volkskrant-journalist Mac van Dinter naar aanleiding van de benoeming van Fresco als bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Het framen van Fresco is begonnen, nog
voor ze haar mond heeft opengedaan als bestuursvoorzitter. Vanuit
het oogpunt van Van Dinter kiest
‘Landbouw Universiteit Wageningen’ (sic) voor continuïteit.
Ook Van Dinter’s collega Kees
de Vré van Trouw schildert Fresco
af als pleitbezorger van meer intensivering en grootschaligheid.

Fresco is genuanceerder dan Dijkhuizen, maar gaat uiteindelijk toch
voor de industriële landbouw,
vindt De Vré. Beide journalisten
zoeken hun positie in de vermeende tegenstelling tussen de mondige stedelijke elite en het industriële Wageningen. Het lastige daarbij
is dat Fresco, in de ogen van De
Vré, een grote culturele eruditie
laat zien, als zij in haar boeken en
publicaties over voeding schilderijen als uitgangspunt neemt. Toch is
zij volgens hem, net als Dijkhui-

zen, een ‘waar kind van moeder
Wageningen’, waarbij Wageningen
staat voor ‘veel technologie’ en
‘nog meer intensivering en grootschaligheid’.
Maar niet iedereen heeft al vastomlijnde verwachtingen over hoe
Fresco zich gaat opstellen als Wageningse bestuursvoorzitter. Misschien moeten we haar ‘de kans
geven te laten zien wat ze gaat
doen en pas dan oordelen’, schrijft
Dick Veerman op Foodlog. $6
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Elke promovendus zou gekoppeld
moeten worden aan een ‘buddy’,
een andere promovendus waarmee
problemen gedeeld en besproken

kunnen worden. Dat vindt universiteitsdecaan Johan van Arendonk.
Volgens van Arendonk is een buddysysteem nodig omdat veel promovendi hun problemen nu binnenskamers houden. ‘Ze durven
hun probleem niet aan te kaarten
bij hun promotor vanwege hun
zwakke positie of culturele achtergrond’, zegt Van Arendonk. Dat
geldt volgens hem nog sterker voor
buitenlandse promovendi. Het

buddysysteem moet dan ook over
culturele grenzen heen. ‘Zodat bijvoorbeeld een Ethiopische promovendus terecht kan bij een Nederlandse kamergenoot’, zegt hij in de
rubriek Mijns Inziens (pagina 23).
De PhD Council, de overkoepelende club van Wageningse promovendi, stelde het buddysysteem
onlangs voor in een lijst van negen
aanbevelingen om de positie van
promovendi te versterken. De on-

KEES9$19(/8:ǉǉ

NRUW
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=XLQLJKHLGVSULMV
De studenten in Huis 74 en Huis 120 in
Rijnveste zijn donderdag 24 januari door
Idealis in het zonnetje gezet. De
bewoners van die huizen bleken over
heel 2013 het zuinigst te zijn
omgesprongen met gas en elektriciteit
en wonnen daarmee de Rijnveste
Sustainability Award. Zij werden
beloond met een doos vol duurzame
gadgets.
Beide huizen zeggen niets bijzonders te
hebben gedaan om als duurzaamste uit
de bus te komen: ’s nachts de
thermostaat laag en samen koken,
afwassen en kleren wassen. De bewoners
wisten op deze manier honderden euro’s
te besparen. De prijsvraag was
uitgeschreven door Idealis en Green
Oﬃce Wageningen. /YG1

ǋǋ'8,76/$1'

+HWHOXFKW
In het Duitse Rasdorf ontplofte vorige
week een koeienstal, volgens de lokale

derzoekschool Production Ecology
& Resource Conservation (PE&RC)
heeft al zo’n buddysysteem, waarbij een oudere promovendus een
startende PhD’er onder zijn of
haar hoede neemt. Van Arendonk
deelt de analyse van de PhD Council dat promovendi recht hebben
op een adequate begeleiding en
dat die begeleiding in een aantal
gevallen te wensen overlaat. ‘Daar
moet dus wat aan gebeuren.’ $6

politie door opgehoopt methaangas,
afkomstig van koeienscheten. Kan een
stal ontploﬀen door methaangas?
Theoretisch wel, meent Jan Dijkstra van
de leerstoelgroep Diervoeding. ‘Maar
dan moet de methaanconcentratie tussen
de 5 en 15 procent komen.’ Zelfs in
ouderwetse, gesloten stallen is het
volgens hem lastig om zo’n concentratie
op te bouwen met louter koeien. Dijkstra
vermoedt dan ook dat methaan uit de
mestkelder tot de stal is doorgedrongen.
Buiten dat kunnen het volgens hem nooit
scheten zijn geweest die de ontploﬃng
hebben veroorzaakt. ‘De methaan wordt
voor 98 procent door de koe uitgeboerd.
Slechts 2 procent komt uit de achterkant
van de koe.’ $6

ǋǋ&$0386

=XLYHOXLW&KLQD
Het Chinese zuivelconcern Yili opent
komende maand een vestiging in Radix
op de Wageningen Campus. Het
zuivelbedrijf start met een research &
development-afdeling van voorlopig tien
mensen in Wageningen. De directeur van
Yili gaat de vestiging op 25 februari
openen. Yili is een groot Chinees
zuivelbedrijf, qua omzet de nummer 12
van de wereld. Ter vergelijking:
Friesland Campina, ook op de campus
vertegenwoordigd met een
innovatiecentrum, is de nummer 5 van
de wereld. Yili wil onderzoekvestigingen
openen in Europa en de VS en heeft in
Europa gekozen voor Food Valley
Wageningen. $6

2EVHVVLH
Volgens mijn levenspartner leef ik van obsessie naar obsessie. Ik vind daar niks mis mee. Het geeft me elke keer
weer een bak energie om ergens volledig in te duiken. Zo
waren de obsessies van de laatste paar jaren: terpenlandbouw, permacultuur, pruimenbomen, de Masaï nomaden
in Kenia en hun rituelen, het percentage reclames over
banken op tv, zweefvliegen, wijktuinen, de reeks van Fibonacci, jongeren, vitamine B12 opname, prijsopbouw
van melk, het Renkumse veer, paleistuinen in India, de
biograﬁe van mijn vader, insecten hotels, intuïtie en ga zo
maar verder.
Ik vind het heerlijk, maar mijn partner grijpt naar haar
hoofd en verzucht; ‘Mijn God, een nieuwe obsessie!’ Ik
kijk haar verbaasd aan: ‘Is dat dan niet fascinerend?
De echte uitvinding ontstaat door de juiste mix van obsessie, intelligentie en intuïtie. Met andere woorden: beetje
autisme, een beetje wijsheid en actief open staan voor het
vonkje, voor toeval. Daar kan geen tenure track tegen op.
Dan wordt het een geforceerde obsessie en dat is contraproductief op den duur. ‘At the end it will backﬁre’ zouden
ze in Afrika zeggen. Ik denk ook niet dat grote wetenschappers zoals Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Justus
von Liebig of William McDonough en Michael Braungart
of welke grote uitvinder-wetenschapper dan ook, in een
tenure track zaten.
Ik vlinder door het leven van obsessie naar obsessie, maar
wie weet doe ik nog eens een ﬂinke ontdekking en anders
moet mijn zoontje het maar doen. Die heeft een ﬂinke obsessie: openbaar-vervoerbussen! Hij kent alle stads- en
streekbussen, plus namen van haltes van en naar Arnhem,
uit zijn hoofd, inclusief vertrektijden. Bij ons laatste bioscoopbezoek zaten wij geobsedeerd naar een heftige liefdesscène te kijken terwijl hij vooral naar ‘lijn 83 NS-station’ en andere bussen keek die op de achtergrond voorbij
kwamen! .HHVYDQ9HOXZ
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kunstmest, waarvan stikstof een
van de hoofdbestanddelen is. Het
Parasponia-onderzoek geldt sinds
enkele jaren als veelbelovend op
dit gebied. Voor die tijd richtten
onderzoekers zich vooral op stikstofﬁxatie in vlinderbloemigen, zoals klaver.

ð PLOMRHQHXURYRRUSODQWHQ
RQGHU]RHNHU5HQH*HXUWV
ð 6WLPXODQVYRRURQGHU]RHN
QDDUVWLNVWRŌ[DWLHELMERPHQ

‘Dit voelt goed,’ zegt Geurts, die
universitair hoofddocent is bij
Moleculaire biologie. ‘Er gaat heel
veel werk in zo’n aanvraag zitten
en de competitie is hard. Het is ﬁjn
als dat dan op een positieve manier wordt afgerond.’ De komende
jaren wil Geurts zijn onderzoek
voortzetten met een eigen groep
wetenschappers.
Dat onderzoek spitst zich toe op
de tropische bomen Trema en Parasponia. Van deze zustersoorten
gaat alleen Parasponia een samenwerking aan met bacteriën die
stikstof uit de lucht vastleggen. Via
kruisingen wil Geurts ontdekken
welke verschillen in hun genetisch
materiaal hierachter schuilen.
Aangezien er nog nauwelijks kennis is over beide boomsoorten gaat

5HQH*HXUWV

hij van elk het erfelijk materiaal
ophelderen.
.81670(67
De onderzoekers van Moleculaire
biologie zijn al veel langer op zoek
naar de mechanismen achter stikstofﬁxatie. Zij willen dit proces begrijpen om het toe te passen in
landbouwgewassen. Deze zouden
minder afhankelijk worden van

0,1'(59528:(1
Een Vici is bedoeld voor gevorderde postdocs die hun eigen groep
willen opzetten. Het maakt samen
met de Veni- en Vidi-beurs deel uit
van de vernieuwingsimpuls, die
jonge wetenschappers moet stimuleren. Dit jaar kregen 31 onderzoekers een Vici. Zij werden geselecteerd uit 202 indieners, iets minder dan de 218 van vorig jaar. Zo’n
15 procent van de aanvragen wordt
dus beloond. Het aantal vrouwelijke laureaten viel ten opzichte van
vorig jaar terug van 31 naar 23 procent van het totaal. De universiteit
van Wageningen scoorde matig
met slechts één Vici, die van
Geurts. RR

)2580%58*',&+71$9$/3$57,-(1
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De brug over de Forumvijver is tot
nader order gesloten voor de duizenden ﬁetsers die er dagelijks
overheen gingen. De universiteit
nam die maatregel nadat maandag
27 januari een aantal mensen stevig onderuit ging. Hoewel de brug
is bekleed met antislipmateriaal,
was hij ook tijdens voorgaande
winters verraderlijk glad. Eerder
verschenen daarom al waarschuwingsborden en werd er extra gestrooid. Dit keer is de situatie echter anders, zegt Elike Wijnheijmer,
beleidsmedewerker bij het Facilitair Bedrijf: ‘Het vreemde was dat
het maandag helemaal niet had gevroren en toch zijn er mensen uitgegleden. Toen was de maat vol,
we willen dit niet nog een keer
hebben.’

Voor ﬁetsers gaat de brug nu voor
langere tijd dicht ‘tot er een deﬁnitieve oplossing is.’ Voetgangers
kunnen nog wel tussen de geplaatste dranghekken door. Op
mogelijke oplossingen wil Wijnheijmer nog niet vooruitlopen,
maar ze geeft aan dat de tijd van
pleisters plakken voorbij is. De
nieuwe plannen moeten het probleem verhelpen én passen binnen

de plannen voor verdere campusontwikkeling, zoals de bouw van
Campus Plaza. Zorgen dat het
massale ﬁetsverkeer straks veilig
en soepel gaat verlopen, zegt Wijnheijmer, wordt ‘een hels karwei.’
Voor het ﬁetsverkeer naar
Forum blijft het voorlopig improviseren, maar naar verwachting
kan de brug in de zomer gewoon
open. RR
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Wageningse onderzoekers weten
doorgaans veel Europees onderzoeksgeld binnen te halen. Maar
met de Starting Grants van de European Research Council wil het
nog niet zo vlotten. Bij de laatste
verdeling, half januari, tekenden
Nederlandse universiteiten voor 29
van de 312 Europese Consolidator
Grants, tot voor kort onderdeel van
de Starting Grants, met een gemiddelde waarde van 1,84 miljoen euro. Bij de 29 succesvolle aanvragers
zat echter geen enkele Wageningse
wetenschapper.
Dat is verrassend, gezien de resultaten van Wageningen in het
verleden. Zo was de universiteit vorig jaar deelnemer aan 216 Europese onderzoeksprojecten, en deed
DLO maar liefst 255 EU-projecten.
Bovendien haalden zes Wageningse onderzoekers de afgelopen jaren een advanced grant van de ERC
binnen. Van de ingediende voorstellen werd 27 procent gehonoreerd, wat fors boven het Nederlands gemiddelde ligt. Bij de Starting Grants van ERC bedraagt de
Wageningse slaagkans echter
maar 10 procent, onder het landelijk gemiddelde.
+21.9$67
Waarom scoort de universiteit hier
slechter op? ‘Bij deze grants gaat
het om recent gepromoveerde wetenschappers’, verklaart woordvoerder Simon Vink. ‘In Wageningen publiceren die vaak nog samen
met hun (co)promotor, maar bij de
aanvraag voor een Starting Grant
bij ERC tellen dat soort publicaties
niet mee. Dat drukt het slagingspercentage.’ Daarnaast zou het vereiste van een internationaal cv de
honkvaste Wageningers parten
kunnen spelen, meent Vink. De
universiteit zoekt naar een aanpak
om meer individuele beurzen in de
wacht te slepen. $6
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Wageningen UR is uiterst ongelukkig over de moeilijkheden die optreden rond de verplaatsing van
haar herbarium naar Naturalis in
Leiden. De geplande verhuizing
van het Wageningse herbarium is
een gevolg van de fusie tussen
Utrechtse, Leidse en Wageningse
plantencollecties in 1999. Op 1 januari jongstleden moest de gehele
collectie fysiek naar Leiden zijn
verhuisd, maar half december
kwam er een kink in de kabel. De
Leidse collectie bleek meer ruimte
in te nemen dan verwacht, zodat in
het pand geen plaats was voor alle
850.000 Wageningse planten. Naturalis vond een alternatief pand

‘HET LEUKSTE
VIND IK DE
AANDACHT VAN
SCHOLIEREN’

in Zoeterwoude waar de Wageningse collectie vanaf 1 februari
wordt ondergebracht.
Wageningen UR is echter niet
gelukkig met de gang van zaken.
Beheerder Folkert Aleva maakt
zich grote zorgen over de collectie.
Hij vraagt zich af of de planten in
de alternatieve locatie wel optimaal en toegankelijk worden opgeslagen. ‘Die onvrede leeft niet allen
bij ons,’ zegt Derk Rademaker,
directiesecretaris bij de Plant
Sciences Group. ‘Ook binnen Naturalis, bij andere partneruniversiteiten en in het Nationaal Herbarium Nederland.’ Om uiting te geven
aan de onrust schreef rector magniﬁcus Kropff onlangs een brief
aan Naturalis.
*,)7,*(.:,.5(6,'8(1
Joseﬁne van Leen, hoofd collectie
botanie bij Naturalis, begrijpt de
ergernis: ‘De planning van de verhuizing is waardeloos. Bovendien

Jouw werk kreeg veel aandacht in het verre
oosten. Hoe komt dat?
‘Ik heb een interview gehad met een
journalist van een Chinees persbureau. Dat
leverde onder meer artikelen in China,
India en Australië op. In Nederland heeft
het ook alle pers gehaald. Maar het leukste
vind ik de aandacht van scholieren. Een
aantal VWO-scholen belde om
experimenten te doen. Aan één school heb
ik wat Marszand gegeven. Daar draait nu
een proef.’
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is daar niet altijd goed over gecommuniceerd.’ Toch zijn de zorgen
over toegankelijkheid volgens haar
niet terecht: ‘Natuurlijk wil ik als
hoofd collectie dat er een fatsoenlijke ontsluiting komt voor gastwetenschappers en onderzoekers,’
zegt Van Leen. De wens van Wageningse wetenschappers om zelf direct toegang te krijgen tot de planten, zoals voorheen gebruikelijk
was, kan ze echter niet honoreren.
Volgens nieuwe Arbo-richtlijnen
moeten werknemers beschermd

worden tegen de giftige kwikresiduen in ouderwets geconserveerde
planten. Daarom moet het collectiebeheer als poortwachter fungeren.
Overigens zijn de huisvestingsproblemen tijdelijk. Uiteindelijk
moet de collectie worden opgeslagen in een nieuw onderkomen bij
museum Naturalis dat in 2017
wordt opgeleverd. Voorlopig staat
het hele Wageningse deel echter
nog op zijn oude plek in het verder
lege herbariumgebouw aan de Generaal Foulkesweg. RR
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Was de belangstelling serieus of werd je als
de zonderlinge wetenschapper
afgeschilderd?
‘Iedereen was heel serieus en vond het leuk
onderzoek. Dat komt, denk ik, omdat
onderzoek naar leven op andere planeten
op dit moment veel in de belangstelling
staat. Het is hot. Het komt dichterbij en
kennelijk voelt iedereen dat ook zo.’

:LH"Wieger Wamelink,
ecoloog bij Alterra
:DW"Toonde aan dat
planten ontkiemen en
groeien op Marsgrond
:DDURP"Zijn moestuin op
Mars haalde in de hele
wereld de pers

Hoe staat het met je aanvraag van een
vidi-beurs voor vervolgonderzoek?
‘Dat valt niet mee. Ik ben daarom ook op
zoek naar andere ﬁnancieringsbronnen. Ik
heb door alle aandacht wel weer nieuwe
contacten opgedaan, onder andere bij
NASA.’ RK

Illustratie Studio Lakmoes
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Dat Nederlandse wijndrinkers gezonder leven dan bierdrinkers ligt
niet aan de drankkeuze zelf; het
zijn gewoon heel verschillende
groepen mensen. Dit concludeert
postdoc Diewertje Sluik uit een voedingspeiling onder tweeduizend
Nederlanders. Ze schrijft erover in
het januarinummer van de European Journal of Clinical Nutrition.
Amerikaanse conservatieven
wisten het al: bier- en wijndrinkers
zijn heel verschillende mensen.
Tijdens campagnes geven ze daarom af op de wijn nippende progressieven. Deze begrijpen niets
van de problemen waarmee een
hardwerkende Joe Sixpack worstelt. Ook Nederlandse bier- en
wijndrinkers zijn anders, bewijst
Sluik, die werkt bij de leerstoelgroep Humane voeding.
Zo zijn bierdrinkers jonger, vaker man, lager opgeleid en ze roken frequenter. Verder laat haar
studie zien dat wijndrinkers zich
beter houden aan de richtlijnen
voor goede voeding. Ze eten meer
groente en minder vet- en suikerrijk voedsel. Maar toen Sluik corrigeerde voor de verschillen in leeftijd, geslacht, BMI, opleiding en
rook- en beweeggedrag, verdwenen

:LMQGULQNHUHHQDQGHUW\SHPHQVGDQELHUGULQNHU"

de verschillen bijna helemaal. Het
is dus niet de drankkeuze op zichzelf die gezond gedrag voorspelt.
Een voorkeur voor wijn geeft hoogstens aan je bij een bepaalde klasse hoort.
9(592/*21'(5=2(.
Sluik gebruikte gegevens uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling van het RIVM. Daarbij vulden
ruim tweeduizend volwassenen
tweemaal in wat ze de afgelopen 24
uur hadden gegeten en gedronken.
Ook gaven ze persoonlijke informatie, maar geen medische informatie over hun gezondheid. Wan-

neer mensen meer dan 70 procent
van hun alcohol uit wijn of bier
haalden, golden ze als wijn- of
bierdrinker.
Toch houden de onderzoekers
nog een slag om de arm. Zo zijn ze
pas de eersten die wijn- en bierdrinkers onderzoeken met data
over voeding en persoonlijke kenmerken, zoals opleidingsniveau.
Bovendien zouden ze liever ook
kijken naar harde gegevens over
gezondheid. Bijvoorbeeld hoe vaak
proefpersonen hartaanvallen krijgen of lijden aan kanker. Dit moet
gebeuren in een Europees opgezet
vervolgonderzoek waar Wagenin-

gen UR aan deelneemt. Hier worden meteen ook
landen uit Oosten Zuid-Europa
meegenomen,
waar de drankvoorkeuren compleet anders zijn.
Op termijn
willen de onderzoekers duidelijk
advies kunnen geven over drankgebruik. Dat blijkt
vaak nog behoorlijk lastig, zegt
Edith Feskens,
persoonlijk hoogleraar bij Humane voeding en begeleider van
Sluik: ‘Bij roken
is alles meer dan nul te veel. Voor
alcohol is het voor hart- en vaatziekten en totale sterfte optimaal
om één glas per dag te drinken voor
vrouwen en twee voor mannen.’
Maar voedingswetenschappers willen mensen weer niet aanmoedigen om te beginnen met drinken.
Feskens: ‘Alcohol is dus een ambivalente stof.’
Het onderzoek werd geﬁnancierd door een Europese Stichting
naar Alcoholonderzoek, een initiatief van verschillende drankfabrikanten. Feskens garandeert dat zij
geen invloed hadden op de inhoud
en de publicatie van het artikel. RR

&21752/(5,.,/71$./$&+7586/$1'29(51('(5/$1'6(.$$6
ð 5LNLOWFRQWUROHHUWYRRUWDDQ
1HGHUODQGVHH[SRUWNDDVYRRU
5XVODQG

Het RIKILT controleert sinds 1 januari kaas voor de export naar Rusland. Het instituut beoordeelt of
de zuivel voldoet aan de strenge
Russische antibiotica-regels. In
december legde de Russische inspectiedienst Rosselkhoznadzor

beperkingen op aan Nederlandse
zuivelexporteurs, nadat ze volgens
eigen zeggen tekortkomingen had
geconstateerd in het waarborgen
van de voedselveiligheid. Een Nederlandse overheidsinstantie
moest verantwoordelijk zijn voor
de controle op zuivel, vonden de
Russen.
Daarop besloot staatssecretaris
Dijksma de zuivelcontrole voor
Rusland te verplaatsen van het
COKZ naar de Nederlandse Voed-

sel- en Waren Autoriteit (NVWA).
Die schakelde vervolgens het Rikilt
in om zuivelproducten te controleren op onder meer antibiotica,
zware metalen en melamine.
+$1'(/6%(/$1*(1
Het Rikilt heeft nu niet opeens veel
kaas met hoge concentraties antibiotica gevonden, want haar analysemethode wijkt technisch niet af
van de methode die het COKZ tot
dusverre gebruikte, zegt Linda

Stolker van Rikilt. Het gaat er vooral om dat het Nederlandse toezicht
op export van zuivelproducten in
de ogen van de Russen niet goed is
georganiseerd. Nederland komt
hier aan tegemoet, door het toezicht tijdelijk bij de NVWA neer te
leggen. ‘De handelsbelangen zijn
groot’, zegt Stolker. Nederland exporteerde vorig jaar voor 187 miljoen euro aan boter, kaas en eieren
naar Rusland. $6
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Vissen met een pulskor is een stuk lucratiever dan met de traditionele boomkor.
Een pulskorvisser vangt weliswaar minder
vis, maar heeft ook veel minder kosten. De
netto opbrengst van een pulskorvisser
daarom gemiddeld 50 tot 60 procent hoger dan die van de traditionele boomkorvisser. Dat becijfert Imares-onderzoeker
Bob van Marlen in een vergelijkende studie naar beide vormen van vissen op platvis.
Boomkorvisserij maakt gebruik van
sleepnetten die de platvis uit de bodem
opschrikt. De bodem wordt daarbij door
zware kettingen omgewoeld om de vis in
de netten te krijgen. Pulskorvisserij gebruikt elektrische pulsen om de vis uit de
schuilplekken te drijven. De bodem wordt
daarbij niet zo omgeploegd als bij het
boomkorvissen. Het gebruik van de pulskor is desondanks omstreden. Vooral het
langetermijneffect van elektrische pulsen
op het andere zeeleven is nog niet goed
bekend.
0,1'(5%5$1'672)
Imares doet al decennia lang onderzoek
naar de pulskor. In de proef waarover
Van Marlen in het nieuwste nummer van
Fisheries Research schrijft zijn boom- en
pulskorvissers zij aan zij het water op gegaan. Daarbij is met vergelijkbare tuigen
en netten gevist, waardoor verschillen in

vangst voornamelijk zijn toe te schrijven
aan de manier van stimuleren. Van Marlen
vergeleek daarbij boomkorvisserij met
twee alternatieve manieren van pulskorvisserij.
De resultaten zijn opmerkelijk. Pulskorvissers vingen aanzienlijk minder vis:
ongeveer een derde van de hoeveelheid die
boomkorvissers naar boven haalden. Maar
daar zat ook veel minder bijvangst bij. Beide effecten samen zorgden ervoor dat ongeveer eenderde minder schol en tong aan
land werd gebracht. Die lagere vangst
wordt evenwel gecompenseerd door het
veel lagere brandstofverbruik. Vissen met
de pulskor kost ruim de helft minder
brandstof. De netto winst is daardoor ongeveer de helft hoger.
',6&866,(
De veel mindere bijvangst (43 procent
minder ondermaatse vis, 20 procent minder kreeften, krabben) is gunstig voor het
milieu. Daar staat tegenover dat een klein
deel (circa 10 procent) van de gevangen
kabeljauw schade oploopt. De elektrische
pulsen doen volgens Van Marlen de spieren in deze soort blijkbaar zo samentrekken dat de ruggengraat breekt. Dit effect
treedt vooral op bij de grotere kabeljauwen.
De resultaten dragen bij aan de voortdurende discussie over het gebruik van de
pulskor. Op dit moment wordt door de EU
het gebruik van de pulskor met een tijdelijke onthefﬁng beperkt toegestaan. Vijf
procent van de Nederlandse vloot mag vissen met pulskor. 5.

9,6,(ǉǉ
è'LWNOLPDDWEHOHLGLV]RVOHFKWQRJQLHWé
'H(XURSHVH8QLHNRPWPHWHHQPLQGHUDPELWLHXVPDDU
UHDOLVWLVFKHUNOLPDDWEHOHLG'HPLOLHXEHZHJLQJVSUHHNW
HUVFKDQGHYDQPDDUGHQLHXZHGRHOHQ]LMQ]RVOHFKWQRJ
QLHW]HJW3LHU9HOOLQJDKRRJOHUDDU.OLPDDWYHUDQGHULQJ
LQ:DJHQLQJHQ
‘Je wilt altijd meer en met het klimaat is het al 5 over
12, maar toch is dit nieuwe Europese klimaatbeleid zo
slecht nog niet’, zegt Vellinga. ‘We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En met dit beleid zou de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent zijn teruggebracht. Dan
ben je aardig op weg. Ik zou zeggen: ga aan de slag met
deze doelstelling.’
De milieubeweging vindt het te mager. Wat vindt de
industrie en de Nederlandse regering?
‘Brussel is ambitieuzer dan de Nederlandse regering!
En de Nederlandse en Duitse industrie hadden ingezet
op een iets minder ambitieus beleid. Dat snap ik wel,
want op korte termijn krijgt de Europese industrie het
moeilijker door strenge klimaatregels. Die regels verhogen de energiekosten.’
Dan moeten ze energie besparen, maar daarover is geen
afspraak gemaakt?
‘Daar ben ik niet rouwig om. Je kunt allerlei afspraken
maken over energiebesparing, maar bepalend daarbij
is de energieprijs. Als de energieprijs hoog is, gaan bedrijven vanzelf energie besparen. Nu de energieprijzen
laag zijn, is er geen prikkel om te besparen. In landen
als Nederland en Duitsland is een overcapaciteit aan
energie, vanwege de crisis en grote investeringen in
duurzame energie in Duitsland. Door die overcapaciteit staan er tien gascentrales stil in Nederland. Dan
kun je van alles afspreken, maar als er geen prikkels
zijn voor de energieverbruikers om te besparen, dan
lukt het niet. Een stevige minimumprijs voor CO2-rechten is nodig, dan gaat de besparing vanzelf.’
U klinkt behoorlijk tevreden over dit klimaatbeleid.
‘Ja, dit beleid is prima, gelet op de politieke wind die er
waait in Europa. Maar het plan moet nog door het Europees parlement. Vervolgens moeten de beleidsinstrumenten om het doel te bereiken nog worden ingevoerd.
Er is nog veel te doen.’ $6

67(//,1*
‘Lecturers serve their students best if they
display and explicate their own ignorance’
Gilbert R. Leistra, promoveert op 5 februari in Wageningen
%RRPNRUYLVVHUVERRW%LMKHWQHW]LMQGHNHWWLQJHQWH]LHQZDDUPHHGHERGHPZRUGWRPJHZRHOG
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Mensen ruiken verschil tussen vetarm en vetrijk voedsel. Onderzoekers van Humane voeding en het
Amerikaanse Monell-centrum ontdekten dit door proefpersonen geblinddoekt aan glazen melk met
een verschillend vetgehalte te laten ruiken. Ze publiceerden er
eind januari over in het tijdschrift
PLoS ONE.
Dat mensen vetgehaltes kunnen onderscheiden, is vooral een
fundamentele ontdekking maar
het helpt ons mogelijk ook om
minder te overeten. ‘De verantwoordelijke geurcomponent kun

je bijvoorbeeld aan lightproducten
toevoegen,’ zegt Sanne Boesveldt,
universitair docent bij Humane
voeding, ‘zodat mensen deze als
aantrekkelijker beleven.’ Maar dan
moet deze nu nog mysterieuze
geurstof nog wel worden ontdekt.
Iets wat Boesveldt wil gaan proberen in haar toekomstige onderzoek.
(92/87,(
In de huidige proef liet Boesveldt
proefpersonen ruiken aan glazen
met magere, halfvolle of volle
melk. In de praktijk konden de
deelnemers in meer dan de helft
van gevallen het verschil waarnemen. En hoe meer het vetgehalte
uiteen liep, hoe vaker ze correct
kozen. Zo vonden de deelnemers
in twee van de drie gevallen de goede melk wanneer ze de keuze had-

den tussen magere (1,25 procent)
en volle melk (2,6 procent). De
tests met magere en halfvolle
melk, of halfvolle en volle melk leverden niet altijd een signiﬁcant
resultaat op.
Opvallend was dat het voor de
resultaten niet uitmaakte of mensen normaal veel of weinig melk
dronken. En ook overgewicht had
geen invloed. Een belangrijke resultaat, vindt Boesveldt: ‘Dit betekent dat het gaat om een ouder
mechanisme, onafhankelijk van
leerprocessen.’ Hoewel dit speculatief is, vindt Boesveldt het plausibel dat zo’n ‘vetzintuig’ is geëvolueerd. Vet bevat namelijk veel energie en was – in tegenstelling tot nu
– niet altijd voorhanden in de oertijd. Wie kon ruiken dat eten veel
vet - en dus energie -bevat, was evolutionair in het voordeel. Boven-

dien is in het afgelopen decennium ook ontdekt dat we een vetsmaakreceptor op onze tong hebben.
9/8&+7,*(672)
Dit type onderzoek naar het waarnemen van vet is nog jong en dit
resultaat moet zeker worden bevestigd. Maar nog belangrijker is
dat de vluchtige stof wordt ontdekt
waarmee wij het vet ruiken. Curieus genoeg zijn gehele vetmoleculen hierbij geen kansrijke kandidaat; ze zijn te zwaar en groot.
Toch is Boesveldt optimistisch dat
haar resultaat overeind blijft, en tevreden met haar experiment: ‘Dit
bewijst dat je ook met een simpel
proefje spannende dingen kunt
aantonen.’ RR

FOTO: BART DE GOUW
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Het verminderen van de voedselverspilling met 40 procent kan ons
ﬂink wat opleveren, zo blijkt uit
een studie van het LEI voor de Europese Commissie. Veel beleidsmakers maken zich zorgen over
voedselverspilling, maar de gevolgen voor de economie waren nog
niet duidelijk. Het LEI heeft nu uitgerekend dat 40 procent minder
verspilling de EU een besparing
oplevert van 75,5 miljard euro, ofwel 123 euro per persoon.
Een ander effect van 40 procent
minder voedselverspilling is dat er
29 duizend vierkante kilometer
minder landbouwgrond nodig is,
bijna de oppervlakte van België. Je
kunt dit vrijkomende areaal gebruiken voor voedselexport of de
verbouw van energiegewassen,
zegt het LEI. Vooral zuiniger omgaan met zuivelproducten, vlees,

:DJHQLQJVH
VWXGHQWHQ
YURHJHQLQ
RNWREHU
DDQGDFKW
YRRUYRHGVHO
YHUVSLOOLQJ
PHWHHQ
OXQFKYDQ
DIJHNHXUG
YRHGVHO

groenten en fruit levert veel op.
Meer nog dan vermindering van
voedselverspilling loont het aannemen van een gezond voedingspatroon door Europese huishoudens,
met meer groenten en fruit en min-

der zuivel en vlees, blijkt uit de studie. Zo’n gezond voedingspatroon
levert een landoppervlak op ter
grootte van drie keer België, ofwel
bijna 5 procent van het Europese
landbouwareaal, rekent het LEI uit.

Het effect van deze maatregelen op
de voedselzekerheid in Afrika is
licht positief. Er zijn ook nadelige
effecten – inkomens en werkgelegenheid in de landbouw dalen licht
bij minder voedselverspilling. $6
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352),(/6&+(76%/,-.7((1)5(6&2
Haar naam gonsde al langer en nu is bekend dat Louise
Fresco daadwerkelijk de nieuwe collegevoorzitter
wordt van Wageningen UR. De reacties zijn overwegend
positief.
‘WAUW!!!’ reageert +DQV:HJJHQ onmiddellijk. Daarna
volgen de felicitaties van :\WVNH'LMNVWUD van het
9URXZHQQHWZHUN:DJHQLQJVH,QJHQLHXUV+DDURUJD
nisatie belooft snel contact op te nemen om ‘meer
kansen te creëren voor een betere doorstroming van
vrouwelijk talent bij deze universiteit!’ Fresco wordt
verder geprezen om haar Wageningse roots, haar kwaliteiten en ervaring. Ook op Twitter komt een golf van
felicitaties, met hier en daar wat gemor over de nauwe banden tussen WUR en de agro-industrie. Simone
Ritzer van studentenraadspartij 9H6WH besluit de reacties. Zij heeft er alle vertrouwen in dat Fresco het
goed gaat doen en wenst haar veel succes.

&$0386%/,-.772&+022,
De WUR-campus is in de race voor de Gelderse Prijs
voor Ruimtelijke Kwaliteit. De jury prijst vooral de
kunstroute en de ontmoeting tussen wetenschap,
onderwijs en het bedrijfsleven.

%8,7(1$$5'6((7+,(.
Een Wageninger bewees onlangs dat planten goed
groeien op Marsgrond. Ook willen duizenden mensen
met Mars One naar de rode planeet. Een verspilling van
onderzoeksmiddelen, oordeelt columnist Jan-Willem
Kortlever.
Reageerders slaan vooral aan op Jan-Willems opmerking dat we eerst alle aardse monden moeten voeden.
3ORINLS vraagt zich hardop af waarom je automatisch
ethisch zou handelen wanneer het je doel is om alle
monden op aarde te voeden. Zo beweert de agromultiQDWLRQDO0RQVDQWRH[DFWKHW]HOIGHWHZLOOHQEHUHLNHQ
maar hen draait het volgens Plofkip uiteindelijk
alleen om de winst. Deze column lijkt aanleiding voor
een interessant discussie, maar de reacties die volgen
zijn vooral oneliners. Zo werpen andere reageerders
onmiddellijk tegen dat onze hele maatschappij
gericht is op geld verdienen. Dat betekent niet dat dit
geen positieve resultaten kan brengen. ‘Niets mis met
0RQVDQWRéLVGHFRQFOXVLH3ORINLSEHVOXLWGHGLVFXV
sie door een enorme stroman op te richten: ‘Als een
onderzoek [dus] geen geld oplevert, is het nutteloos,
zelfs onethisch. Vind ik persoonlijk best wel
sterk...’

',-.+8,=(1
Een interview met Collegevoorzitter
Dijkhuizen over intimidatie op de
werkvloer in Resource nummer 10
leverde een drietal ingezonden brieven op. Deze zijn terug te lezen op
pagina 30.
,//8675$7,((67+(5%528:(5

Niet alle reageerders snappen waar deze kandidatuur
vandaan komt. ‘Dit,’ zo begint &DPSXVIUHDN, ‘staat
toch wel haaks op het onderzoek waaruit bleek dat de
campus vooral een platte, saaie grasvlakte is waar
volgens de gebruikers weinig aan te beleven valt.’
$XWVM0DDUKRH]DWKHWRRNDOZHHUPHWGDWRQGHU
zoek? Resource-redacteur 5RHORI.OHLV legt uit: ‘Klopt.
0DDUGDWZDVHHQRRUGHHOYDQGHJHEUXLNHUV:LM
dus.’ Nu is de campus voorgedragen door de
gemeente Wageningen. Een commissie van
professionals gaat vervolgens zijn oordeel vellen, dat zijn dus planologen
HQODQGVFKDSVDUFKLWHFWHQè+HWWKH
ma van de prijsvraag [..] is ditmaal
overigens: Ademruimte voor steden en
dorpen,’ schrijft Roelof. ‘En je kunt zeg-

gen wat je wilt, maar er valt hier voldoende te ademen.’ Ook andere reageerders lijken maar moeilijk te
kunnen geloven dat de campus een prijs verdient.
Sinds de bouw van Orion vindt -DQ:LOOHP.RUWOHYHU
het terrein een onlogische wirwar van paden waarbij
je steeds met een omweg van A naar B gaat. Ach, verzucht hij, ‘over smaak valt niet te twisten.’
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‘Dit voelt als
thuiskomen’
Louise Fresco wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Wageningen UR.
Ze volgt per 1 juli Aalt Dijkhuizen op voor een periode van vier jaar.
‘Dit is mijn alma mater, dit voelt als thuiskomen.’
tekst: Albert Sikkema / foto: Bart de Gouw

Z

e was de grote favoriet bij de Wageningse bookmakers. ‘Heeft iemand Louise Fresco al gebeld?’,
schreef Resource eind oktober, nadat meerdere
personeelsleden haar hadden aanbevolen in de
rubriek ‘De nieuwe Aalt’ op de website van
Resource. Veel personeelsleden van Wageningen UR wilden een vrouw, een verbinder, een people manager met
internationaal aanzien. En velen dachten daarbij aan
Fresco.

CURRICULUM VITAE
1952 Geboren in Meppel, opgegroeid in Brussel
1970 Studie Agrarische sociologie van de niet-westerse gebieden en tropische plantenteelt, Wageningen
1986 Promoveert cum laude op het gebied van tropische plantenteelt in Wageningen
1990-1997 Hoogleraar Plantaardige productiesystemen in Wageningen
1997-2006 Onderzoeksdirecteur bij de FAO, daarna Assistent Director-General bij FAO
2006-2014 Universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling, Universiteit van Amsterdam
Overig: lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank, voorzitter Corporate Responsibility Committee van Unilever, lid van de SER, lid van de KNAW.
Ze heeft negen boeken uitgebracht, waaronder:
ðHamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed
ðDe ondraaglijke lichtheid van de vleermuis
ðNieuwe spijswetten. Over voedsel en verantwoordelijkheid
En drie romans: De utopisten, De tuin van de sultan van Rome en De kosmopolieten
Afgelopen jaar rondde ze een zesdelige tv-documentaire af, Fresco’s Paradijs.

Die ziet intussen erg uit naar de nieuwe functie in
Wageningen. De afgelopen jaren kwam ze vooral in het
nieuws met spraakmakende producties over voeding en
duurzame voedselvoorziening, waaronder het boek Hamburgers in het Paradijs en de zesdelige tv-documentaire
Fresco’s Paradijs. Fresco: ‘Dat waren grote werkstukken,
waar ik in alle vrijheid aan kon werken, maar die zijn nu
min of meer afgerond. Bovendien was ik in Amsterdam
toch een soort eenmanscircus, met weinig aanspraak van
vakgenoten. Ik geef een deel van mijn vrijheid op, maar ik
ben nu toe aan een nieuwe stap, waarbij ik met een grote
groep mensen wil werken aan de Wageningse thema’s op
het raakvlak van onderwijs, onderzoek en innovatie.’
COMFORTABEL
Fresco is gevraagd voor de functie. ‘Ik heb niet gesolliciteerd. Mijn naam werd genoemd en mensen gaven aan
dat ze mij hadden voorgedragen. Ik ben daarna benaderd
voor deze baan. En als het Wageningen niet was geweest,
had ik het niet gedaan. De universiteit is inhoudelijk coherent, ik overzie een groot deel van de vakgebieden. Dat heb
ik niet bij algemene universiteiten. Wageningen zit in het
hart waarmee ik me al jaren bezig houdt. Dat maakt dat ik
me comfortabel voel bij deze nieuwe functie. Dit voelt
echt als thuiskomen.’
Ofﬁcieel begint ze op 1 juli, omdat ze nog een aantal
lopende verplichtingen heeft in Amsterdam, zoals het verzorgen van onderwijs. Maar feitelijk is ze per 1 maart al
regelmatig beschikbaar voor haar bestuurlijke werk in
Wageningen.
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Haar belangrijkste bestuurlijke ervaring deed Fresco op
als directeur bij de FAO in Rome, waar ze van 1997 tot 2006
werkte. Daar leerde ze ook welk type bestuurder ze wil
zijn. ‘Ik ben geen bestuurder die louter procesmatig bezig
wil zijn, ik wil inhoudelijke resultaten boeken. In Rome
heb ik veel geleerd over diplomatie. Ik vond het overleg
met de lidstaten fantastisch, om met die landen de aanzet
te geven tot bij voorbeeld een betere veehouderij of voeding. Het managen van mensen doe ik ook graag. Waar ik
slecht tegen kon, was de autoritaire bestuurscultuur bij de
FAO en het niet-inhoudelijk motiveren van bestuurlijke
keuzes. Ik wil graag met een team werken en inhoudelijke
afwegingen maken.’
DUURZAME VOEDSELKETEN
De komst van Fresco valt samen met het aﬂopen van het
huidige strategisch plan voor Wageningen UR. In de
nieuwe strategievisie wil Fresco enkele prangende maatschappelijke vraagstukken agenderen. ‘Ik vind dat Wageningen duidelijkheid moet geven over de intensivering
van de landbouw. Schaalvergroting is geen doel op zich en
niet hetzelfde als intensivering. Het gaat om de optimale
schaal aangepast aan de omstandigheden. We moeten kijken naar de beste manier van intensiveren, met het oog op
een efﬁciënt en duurzaam gebruik van hulpbronnen.
Daar zitten belangrijke wetenschappelijke vragen achter.
Ook moeten we helder krijgen onder welke voorwaarden
we een duurzame voedselketen kunnen ontwikkelen,
inclusief duurzaam en gezond gedrag van de consument.
Verder blijft de productie van voldoende eiwitten voor de
groeiende wereldbevolking een groot agendapunt en
vraagt de biobased economy om nieuwe kennis van Wageningen. Het mooie van Wageningen UR is dat we daar
zowel fundamenteel als toegepast mee bezig zijn.’
STUDENTEN
Dat roept de vraag op hoe Fresco de samenwerking tussen
universiteit en DLO ziet. ‘Mijn insteek is: de samenwerking tussen universiteit en DLO binnen Wageningen UR
blijft een briljant idee. Daarbij moet je DLO niet over één
kam scheren, want er zijn grote verschillen tussen de

instituten. De een doet veel wettelijke taken, de ander
werkt vooral marktgericht. Ik vraag me af of we meer voordelen uit de samenwerking kunnen halen. Kunnen we
DLO meer inzetten als stageplek voor de studenten? Kan

‘Ik vind dat Wageningen duidelijkheid moet
geven over de intensivering van de landbouw’
DLO meer betrokken zijn bij college en de universiteit? Ik
heb hier nog geen oordeel over, maar ik ga deze vragen wel
stellen.’
Tot slot is ze heel blij met de voortdurende groei van
het aantal studenten in Wageningen. ‘Ik heb mezelf mijn
hele leven moeten rechtvaardigen: wat doet zo’n leuk
meisje in zo’n saai vakgebied in Wageningen? Gelukkig
denken de jongens en meisjes van nu daar heel anders
over.’
30 januari 2014 — RESOURCE
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Publiceren in het
Gaststudenten uit opkomende landen die dringend een publicatie
nodig hebben, grijpen soms naar drastische middelen. Ze publiceren
data die niet van hen zijn, met daarboven de naam van hun professor
die van niets weet.
tekst: Rob Ramaker / illustratie: Kito

V

oor Sander Kersten bracht 2013 op de valreep
nog een onaangename verrassing. Zoals vaker
googelde de voedingswetenschapper op zijn
onderwerp, het eiwit Angptl4. Daar trof hij een
artikel aan dat zijn aandacht trok: een matig
schrijfsel van een voormalige masterstudent van hem,
met vertrouwelijke data uit Kerstens lab én de naam van
zijn vakgroep erbij. Het artikel was gepubliceerd in een
open acces tijdschrift van twijfelachtig allooi, maar wekte
de indruk een serieus onderzoeksdocument te zijn.
Een verbijsterde Kersten nam contact op met zijn voormalige student, een Jemeniet die inmiddels in zijn Maleisië woonde. Kersten: ‘Hij reageerde verrast. Naar eigen
zeggen verkeerde hij in de veronderstelling dat hij de data
mocht publiceren, met een verwijzing naar Wageningen.
Dat de academische mores dat verbieden bleek nieuw
voor hem.’ Maar Kersten twijfelt aan het verhaal. ‘Ik vind
het moeilijk te bepalen in welke mate hij deze onwetendheid veinst.’
OPEN KAART
Kerstens ervaring is een typisch voorbeeld van een rogue
publicatie, waarbij een onderzoeker, meestal een promovendus, buiten medeweten van de afdeling in een wetenschappelijk tijdschrift publiceert. De overtreder lapt daarbij vaak alle regels en mores aan zijn laars: vertrouwelijke
of onvolledige onderzoeksdata worden zonder gene opgevoerd om de publicatie op te tuigen, net als de namen van
begeleiders, de leerstoelgroep en de universiteit.
Helaas zijn zulke voorvallen geen uitzondering meer.
In een eigen onderzoek vond Resource naast Kersten nog
zes andere Wageningse onderzoekers die dit overkwam.
Een van hen is Cees Leeuwis, hoogleraar Kennis, technologie en innovatie. Hij ontdekte afgelopen december
dat een PhD-student op eigen houtje een achtergrondartikel had gepubliceerd. ‘Ik zou zeker geen toestemming

hebben gegeven,’ zegt hij, ‘want in mijn ogen rammelt het
stuk.’ Ondertussen heeft hij de student, die al was teruggekeerd naar zijn vaderland Benin, een reprimande gegeven. Ook wil hij nog actie ondernemen tegen het tijdschrift.
Soms geven studenten toe welbewust te hebben gehandeld. Bijvoorbeeld bij Maarten Jongsma, senior onderzoeker bij Plant Research International, die in een publicatie
van een gastmedewerker allerlei voorlopige data aantrof.

‘Wanneer je familie afhankelijk is
van jouw succes als wetenschapper
dan gelden er andere wetten’
Op een boze mail reageerde de onderzoeker door open
kaart te spelen. Het speet hem bijzonder, zo schreef hij,
maar hij moest echt een publicatie hebben voor de deadline van zijn promotie. De consequenties van eventueel
falen waren voor hem niet te overzien. De man had bewust
geen contact opgenomen met Jongsma over de publicatie,
aangezien hij wel wist dat die nooit toestemming zou
geven.
CORRUPTIE
Het verhaal van Jongsma raakt aan een van de oorzaken
van deze speciﬁeke vorm van wangedrag: de enorme druk
die op de schouders rust van studenten en jonge onderzoekers uit opkomende landen. In landen als China zijn
promotiekansen en soms zelfs salaris direct afhankelijk
van het aantal binnengehaalde publicaties en hun impact.
Sander Kersten kent deze situatie waarin veel van deze
studenten verkeren, en kan zich dan ook enigszins inleven: ‘Wanneer je hele familie afhankelijk is van jouw succes als wetenschapper, en je leeft in een land vol corruptie
en zonder sociaal vangnet, dan gelden er andere wetten.’
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t geniep
Grensoverschrijdend gedrag ligt volgens hem dan op de
loer. Wat ook niet meehelpt is dat het slachtoffer, een
Wageningse prof, zich duizenden kilometers verderop
bevindt en niet zomaar voor de deur kan staan.
Een ander probleem is dat de regels niet helemaal duidelijk zijn voor PhD-studenten, en vaak
gebaseerd zijn op afspraken en gewoontes. Data
zijn doorgaans eigendom van de vakgroep waar ze
worden verzameld en publiceren mag alleen met
toestemming van de groepsleider. Maar zonder
goede afspraken is het eigendom juridisch minder
duidelijk. Het is dan mogelijk dat het auteursrecht
toch berust bij diegene die de data heeft verzameld.
‘Er bestaat sowieso veel onduidelijkheid over
eigendom van data,’ zegt Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij de WUR-bibliotheek en zelf ook ooit
slachtoffer van een rogue publicatie . Om ellende te voorkomen raadt hij onderzoekers aan dit ‘in godsnaam
vooraf duidelijk vast te leggen.’ Dat kan schriftelijk, maar
nog liever in een ofﬁcieel contract. In de universitaire CAO
en in standaardcontracten is het eigendom en de geheimhouding van resultaten wel geregeld. Al betekent dit
natuurlijk niet dat iedereen zich er aan houdt.
PATENT
Wetenschappelijke tijdschriften kunnen een rol spelen
bij het voorkomen van ongeoorloofde publicaties. De
gerenommeerde namen doen dat ook, weet Gerritsma.
Wetenschappelijke tijdschriften controleren volgens hem
steeds strenger. ‘Het was altijd voldoende wanneer de corresponderende auteur garandeerde dat iedereen achter
de inhoud staat. Maar steeds meer bladen willen van elke
auteur een handtekening, of stellen elke onderzoeker in
ieder geval op de hoogte met een mail. Ook zie je in steeds
meer bladen zogeheten ﬁlm credits, die de lezer precies
laten zien wat ieders bijdrage is.’
Toch blijkt het eenvoudig om hier een weg omheen te
vinden. Naast de gevestigde uitgevers zijn er de laatste
jaren grote aantallen malaﬁde uitgevers die een graantje
meepikken van de open access-revolutie. Omdat bij open
access niet de lezer betaalt maar de auteur, publiceren zij
zoveel mogelijk van wat ze binnenkrijgen.
Intussen kunnen de gevolgen soms groot zijn. Het
onderzoek waarover de student van Maarten Jongsma
publiceerde, zat nog in een vroeg stadium, maar toch

noemde het een mogelijk interessante toepassing. Een
patent aanvragen is hierdoor onmogelijk geworden, aangezien alleen volledig origineel en onbekend werk een
patent krijgt.
In andere gevallen lijken de negatieve gevolgen mee te
vallen omdat de betreffende tijdschriften niet tot meest
geraadpleegde behoren. Toch balen alle getroffen wetenschappers ervan dat ergens op internet een slecht paper
rondzwerft met hun naam erop. En de onderzoekers hebben er een hard hoofd in dat ze het artikel terug getrokken
krijgen. Roofuitgevers lijken immers niet erg druk met het
herstellen van misdragingen zodat mailwisselingen
meestal op niets uitlopen. Illustratief is de poging van
Jongsma. Na een uiteenzetting over de ethische problemen rondom de publicatie krijgt hij een eenregelig antwoord: ‘It is not possible to withdraw any manuscript after
publication.’
30 januari 2014 — RESOURCE
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BLIJ MET EEN DODE MUG
Ook last van muggen in de winter? Postzakken vol
muggen werden de afgelopen weken afgeleverd bij
Entomologie. Verpakt in dopjes, lege paracetamolstrips
en medicijnenpotjes in alle vormen en maten.
Wetenschap stimuleert de creativiteit. Eén
grappenmaker verpakte zijn dode mug zelfs in een
rouwkaart. De oproep twee weken terug om mee te
doen aan het project muggenradar.nl leverde massale
respons op. Projectleider Sander Koenraadt,
promovenda Chantal Vogels en masterstudent Lennart
van de Peppel hebben er de handen vol aan om alle
RK, foto Guy Ackermans
post te verwerken.
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Kindsoldaten en
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kogelmuziek
Kindsoldaten begaan achteloos de meest onvoorstelbare gruwelijkheden.
Waarom? Hoe krijgen rebellengroepen dat voor elkaar? En wat kunnen wij
daarvan leren om van kindsoldaten weer normaal functionerende burgers
te maken? Lotte Vermeij interviewde op zoek naar antwoorden honderden
voormalige Afrikaanse kindsoldaten.
tekst: Roelof Kleis

K

indsoldaten. Iedereen heeft er wel een beeld
bij. Pubers met Kalasjnikovs. Jongens zoals
die op de cover van het proefschrift waarop
Lotte Vermeij vorige week promoveerde bij de
leerstoelgroep Rampenstudies. Maar het verschijnsel is niet typisch Afrikaans. Kindsoldaten komen wereldwijd voor. De wereld telt naar ruwe
schatting een kwart miljoen kindsoldaten en dat zijn
zeker niet alleen jongens. Volgens Vermeij is veertig procent van de kindsoldaten in de groepen die zij onderzocht
meisje. Vermeij deed vier jaar onderzoek naar kindsoldaten in Sierra Leone, Liberia, Oeganda en Mozambique.
Het resultaat is een indringend proefschrift, waarin ze
blootlegt hoe onschuldige en vaak ontvoerde kinderen
veranderen in meedogenloze en loyale moordenaars.
‘The bullets sound like music to my ears’, heet het
proefschrift. Waarom deze titel?
‘Het is een citaat van een van de jongens waarmee ik
heb gesproken. Hij ging dat geluid zo ervaren. Het is een
citaat dat heel vaak terugkwam in de interviews. Het
geluid van vuurgevechten en oorlog is iets waar die kinderen heel erg aan gewend raken. Het wordt comfortabel,
iets waarbij ze zich thuis voelen.’
Jouw onderzoek richt zich met name op de socialisatie
van kindsoldaten: de processen die maken dat kinderen
zich de cultuur van de groep eigen gaan maken en trouw,
loyaal en volgzaam worden aan de groep. Hoe maak je
een kindsoldaat?
‘Een van de belangrijkste stappen in die transformatie
is het recruteringsproces. Kinderen die ontvoerd worden,
worden vaak direct al gedwongen om hun ouders te vermoorden of dorpsgenoten of vrienden iets aan te doen.

REGELS
Regels en de strikte handhaving daarvan vormen
een belangrijk onderdeel
van het proces om kindsoldaten een nieuwe identiteit aan te meten. Hieronder een greep uit de
gedragsregels van het LRA
(Lord’s Resistance Army)
in Noord-Oeganda van de
beruchte rebellenleider
Kony.
+ Het is verboden te vluchten.
+ Contact met burgers is
verboden.
+ Het is verboden te denken aan of praten over
thuis.

+ Kony is bezeten door
verschillende geesten.
Wat de geesten zeggen
moet worden uitgevoerd.
+ Meisjes die menstrueren
moeten buiten de groep
blijven totdat ze weer
schoon zijn.
+ Je mag alleen plunderen
en moorden als Kony of
een van de andere commandanten dit zegt.
+ Solitair gedrag is niet
toegestaan. Je moet
altijd met groepsactiviteiten bezig zijn.
+ Alcohol en roken zijn
verboden.
+ Bij de aanval op een

Anders worden ze zelf vermoord. Dat is een belangrijke
stap, omdat ze daardoor de brug met hun gemeenschap
verbranden. Ze kunnen niet meer terug, zijn helemaal
alleen en hebben niemand meer om op terug te vallen. Ze
worden vervolgens meegenomen naar een onbekend
gebied. Daar zit je dan. Je bent 10, 12 of 14, totaal gedesorienteerd en zonder enig referentiekader met je oude leven.
De rebellengroep wordt je nieuwe houvast, je nieuwe
familie. Daarna gaan een heleboel processen spelen.
Geweld is daarbij een belangrijk aspect. Er wordt veel

dorp moet ieder een
vastgesteld aantal mensen ontvoeren.
+ Om spanningen te voorkomen is het verboden
verliefd te worden op
iemand anders uit de
groep, tenzij je een
vrouw krijgt toegewezen.
+ Nieuwelingen moeten de
andere rebellen met
‘meester’ aanspreken.
+ Vervoer is verboden.
Rebellen moeten altijd
lopen.
+ Het is verplicht mee te
doen aan het wekelijkse
groepsgebed.
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geweld gebruikt, zodat de kinderen daaraan wennen en
het uiteindelijk ook zelf gaan gebruiken. Geweld als de
normaalste zaak van de wereld. Daarnaast heb je de ceremonies waarmee ze onderdeel worden van de groep. Ze
krijgen een nieuwe naam. De groep wordt de nieuwe familie.’
Je legt sterk de nadruk op de verandering van identiteit
van kindsoldaten. Hoe gaat dat in zijn werk?
‘De meerderheid van de kinderen wordt onder dwang

FOTO: GUY ACKERMANS

‘Als hier de hel
losbarst zoals
daar, denk ik
niet dat wij
veel anders
zouden doen.
Om te overleven
gaan mensen
heel ver’

Lotte Vermeij (30) promoveerde op maandag 20
januari bij Thea Hilhorst
(hoogleraar Humanitaire
hulp en wederopbouw) op
een onderzoek naar de
socialisatie van kindsoldaten in Afrikaanse rebellengroepen. Zij interviewde
daartoe 260 kindsoldaten
en voormalig kindsoldaten
van het LRA (Lord’s Resistance Army) in Oeganda,

Renamo in Mozambique,
het Liberiaanse LURD
(Liberians United for
Reconciliation and Democracy) en het RUF (Revolutionary United Front) in
Sierra Leone. Met velen
van hen vonden vervolggesprekken plaats. Lotte Vermeij woont in Noorwegen
en werkt bij het Norwegian
Institute of International
Aﬀairs (Nupi).

gerekruteerd. Maar dan hoor je nog niet direct tot de
groep. De identiteit verandert door dat hele socialisatieproces, door die verschillende rituelen, door de regels die
er zijn. De kinderen gaan zich daardoor vereenzelvigen
met de groep en niet meer met thuis. Het is vaak verboden
om over thuis te praten. Dat wordt zwaar bestraft. Socialisatie gaat gepaard met heel veel dwang en geweld. Bij
kleine kinderen gaat dat snel. Die hebben nog niet echt
een identiteit en zijn nog niet zo zelfbewust. De ideale
leeftijd is twaalf tot veertien jaar. Dan zijn kinderen fysiek
sterk genoeg om te vechten en emotioneel nog makkelijk
te kneden. Trainingen vormen een belangrijk onderdeel.
Als je goed je best doet, krijg je een rang. Dat soort waardering en het krijgen van macht, status en aanzien zijn heel
belangrijk voor de motivatie om te blijven.’
Zit daar een doordachte strategie achter?
‘Er wordt vaak gedacht dat rebellengroepen loshangende verbanden zijn. Een stelletje bandieten op rooftocht. Maar ze zijn juist heel georganiseerd en onderling
vertonen ze veel overeenkomsten. Het lijkt soms wel alsof
ze met elkaar praten om af te stemmen hoe je te werk
moet gaan. Hoe je iemand zo efﬁciënt mogelijk deel kunt
laten maken van jouw groep. De ﬁguren die aan het hoofd
van dit soort groeperingen staan, zijn geen domme mensen.’
Waarom gebruiken die groeperingen eigenlijk kinderen?
‘Rebellengroepen hebben vaak niet de ﬁnanciële middelen om leden te betalen voor wat ze doen. Een volwassene gaat dan klagen en haakt af. Kinderen hebben dat
soort eisen vaak nog niet. Kinderen zijn veel makkelijker
te sturen dan volwassenen. Ze zijn een stuk makkelijker te
motiveren, te bespelen en te hersenspoelen. Bovendien
hebben kindsoldaten veel minder angst als je ze naar het
front stuurt. Een volwassene kent de gevaren en weet wat
er fout kan gaan. Kinderen kun je dus makkelijker gevaarlijke dingen laten doen. Het is heel akelig om te zeggen,
maar voor dit soort groeperingen is de inzet van kindsoldaten een goede strategie.’
Kindsoldaten worden gehersenspoeld en opnieuw
geprogrammeerd. Zijn het daardoor slachtoffers of
daders?
‘Op die vraag is geen eenduidig antwoord. Kinderen
worden ontvoerd en moeten onder dwang hun ouders vermoorden. Dat is het begin van een proces dat er uiteindelijk toe leidt dat ze zelf initiatief nemen om te gaan moorden. Is zo’n kind dan een dader? Dat is een heel lastige
vraag. Aan de andere kant kun je iemand die tientallen,
honderden mensen heeft vermoord ook niet als een normaal slachtoffer zien. Je hebt ook met zijn of haar slachtoffers te maken. Persoonlijk vind ik dat je niet kunt zeggen of het ’t een of het ander is.’
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Kindsoldaat in Oeganda.

Je uit stevige kritiek op de huidige programma’s die exkindsoldaten helpen re-integreren in de samenleving.
Wat moet er anders?
‘De programma’s zijn te kort. In een paar weken of
maanden kun je niet iemand terug brengen die heel
anders is gaan denken, die in een heel andere wereld leeft.
Een van de meiden die ik sprak werd na een paar weken
rehabilitatie naar huis gestuurd. Het programma was
afgelopen. Ze ging weer bij haar ouders wonen. Maar daar
wilde ze eigenlijk helemaal niet zijn. Ze wilde terug de
bush in. Er waren veel ruzies. Tijdens zo’n ruzie met haar
vader, die dronken onder een boom zit, pakt ze een
machete en hakt zijn hoofd eraf. Veel commotie natuurlijk, maar zij snapte niet waarom. Dit was hoe zij gewend
was om dingen op te lossen.
Kindsoldaten moeten hun rebel-identiteit afschudden
en een nieuwe identiteit aanleren. Ook de samenleving
moet daarbij betrokken worden. Er is over en weer veel
angst. De relatie met de samenleving is heel erg uit balans.
Beiden moeten weer naar elkaar toegroeien en elkaar
leren vertrouwen. Maar in de huidige programma’s is daar
geen ruimte voor en wordt kindsoldaten als een geïsoleerde groep hulp geboden. Het is heel belangrijk om een

meer geïntegreerde benadering te kiezen, zodat ze beiden
leren weer met elkaar te leven.’
Jij hebt honderden mensen geïnterviewd die de meest
gruwelijke misdaden hebben begaan. Ben jij daardoor
veranderd?
‘De eerste keer vond ik het heel lastig om de balans te
vinden in hoeverre je je die verhalen aantrekt. Als je teveel
meegaat in je eigen empathie is dat niet vol te houden. Ik
heb gelukkig een manier gevonden om daar afstand van te
houden, maar ook weer niet helemaal. Het is een dun
koord waar je op balanceert. Ik ben optimistisch en geloof
graag in het goede van mensen. Ieder mens heeft iets
goeds, ook al heeft-ie nog zulke gruwelijke dingen op zijn
geweten. Ik geloof daarnaast ook heel sterk dat iedereen
dit soort dingen kan doen. Als hier de hel losbarst zoals
daar, denk ik niet dat wij veel anders zouden doen. Om te
overleven gaan mensen heel ver. Die conﬂicten in Afrika
zijn voor ons een ver-van-mijn-bed show. Wij kunnen niet
oordelen. Wij hebben een heel geprivilegieerd leven. Er is
altijd een vangnet, iemand die voor je opkomt. Dat realiseer ik me heel erg.’
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HOE MEER ZIELEN...
De begeleiding van promovendi laat te wensen over, vinden ze zelf.
Begeleiders zijn slecht bereikbaar of leveren onvoldoende kwaliteit.
Om dat probleem op te lossen, moet het aantal promovendi per
co-promotor worden beperkt, zegt de Wageningse PhD-council.
Moet er een aio-begeleidingsquotum komen?
tekst: Albert Sikkema / Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Claudius van de Vijver
PhD coördinator van onderzoekschool
Production Ecology & Resource
Conservation:
‘Een quotum is een slecht idee, want
er zijn ook docenten met een bovengemiddeld aantal promovendi die
het uitstekend doen. Belangrijk is
dat er overeenstemming bestaat over de rol van de begeleider, want negen van de tien problemen tijdens de promotie gaan over de rolverdeling en de onderlinge verstandhouding. Een promotie is ‘een proeve van bekwaamheid in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek’. Je begeleider is niet de mede-chauffeur die de richting van het
onderzoek bepaalt, maar de adviseur/coach op de achterbank. Ook ik kon mijn promotor soms wel wat doen tijdens
mijn promotie. Als ik met een vraag bij hem kwam, ging ik
naar buiten met wel tien nieuwe vragen. Achteraf zeg ik:
hij was een goede promotor, want hij heeft mij geholpen
zelfstandig te worden.’

Yvonne Smolders
Onderwijscoördinator
onderzoekschool Vlag
‘We hebben de problemen onderzocht, maar we konden niet hard maken dat er meer uitval is in leerstoelgroepen met veel promovendi. Meestal gaat het mis omdat het niet klikt
tussen de promovendus en de begeleider. Dat staat dus
los van het aantal promovendi per begeleider. Wel horen

we van tijd tot tijd klachten. Dat promovendi bijvoorbeeld
lang moeten wachten op een afspraak met hun begeleider
of op commentaar op een artikel. Dat zie je vooral gebeuren in onderzoeksgroepen met relatief veel promovendi.
Ik vind daarom dat je serieus moet kijken naar een quotum, maar dan moet je de samenstelling van de groep, inclusief persoonlijk hoogleraren, universitair hoofddocenten en postdocs, daarbij meenemen. Bovendien moet je
een onderscheid maken tussen beginnende en ervaren
begeleiders.’

Esther Roquas
Secretaris van de Wageningen School
of Social Sciences
‘Het is een goed idee om het aantal
PhD’s in lijn te brengen met de tijd
die de onderzoeksgroep beschikbaar
heeft. Een quotum is lastig, want het
is net hoe je de begeleiding in de
groep organiseert, maar ik ken staﬂeden die meer dan zes
promovendi begeleiden. Dan moet je je afvragen of de
kwaliteit nog adequaat is. Daar komt bij dat het doel van
de begeleiding soms niet meer helder is. Er zijn situaties
waarin de begeleider de PhD-er beschouwt als een instrument om artikelen te produceren, in plaats van een jonge
wetenschapper die hij moet opleiden. Met de onderzoekscholen organiseren we daarom cursussen om de begeleiding te verbeteren, maar dat is niet voldoende. Er is een
dieper probleem, van een wetenschapsbedrijf dat onder
druk staat om voortdurend meer projecten, publicaties en

RESOURCE — 30 januari 2014

5(6S0,LQGG



M.I. << 23

.

onderwijs te produceren. Ik denk dat vooral de leidinggevende, de hoogleraar hier op moet letten. Moet ik alle projecten en promovendi accepteren of heb ik er inmiddels
genoeg? Daar moet echt aandacht voor komen, want de
promovendi zijn de eerste slachtoffers van dit systeem.’

suggestie om een buddy in te stellen voor promovendi, gelet op het feit dat veel promovendi vanwege hun zwakke
positie of culturele achtergrond problemen niet durven
aan te kaarten bij hun promotor.’

Johan van Arendonk

Promovendus aan de Universiteit
Twente en voorzitter van het
Promovendi Netwerk Nederland:
‘Wij pleiten niet voor een algemeen
plafond aan promovendi per hoogleraar of onderzoeksgroep. Wel pleiten we voor het inzichtelijk maken
van de hoeveelheid werk die iedere begeleider op zijn
bordje heeft, zodat de begeleiding van promovendi niet te
lijden heeft onder werkdruk. De begeleiders hebben het
immers ook druk met grants aanvragen, congressen organiseren en onderwijs verzorgen. Met een minimale begeleidingstijd ben je er niet, belangrijker zijn kunde en focus. Bovendien maakt het uit of de begeleider zelfstandig werkende promovendi heeft of aio’s die veel tijd vragen. Maar
het is een item waar de universiteiten zeker naar moeten
kijken, want de trend sinds 2000 is dat het aantal promovendi toeneemt, terwijl het aantal begeleiders daalt als gevolg van bezuinigingen op de universiteiten.

Hoogleraar Fokkerij en Genetica en
decaan van de universiteit
‘Ik deel de analyse van de PhD-Council dat promovendi recht hebben op
adequate begeleiding en dat die begeleiding in een aantal gevallen te
wensen overlaat. Daar moet dus wat
aan gebeuren, daar hebben de promovendi recht op. Maar
ik denk niet dat een quotum dan de beste oplossing is. Je
moet bijvoorbeeld ook kijken naar de inhoud van het promotieonderzoek. Het maakt nogal uit of je acht promovendi hebt vanuit twee onderzoeksthema’s of dat je acht
promovendi hebt die met verschillende onderwerpen bezig zijn - dat laatste kost veel meer begeleidingstijd.
Ik denk dat het veel zinniger is dat de onderzoekscholen
in contracten vastleggen hoe vaak de promovendi contact
hebben met de begeleiders en hoe snel die op vragen en
papers moeten reageren. Bovendien voel ik wel voor de

Victor de Graaﬀ
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Diplomaten in de dop
FOTO: GUY ACKERMANS

Een schoolreisje, maar wel eentje
waarbij je keihard moet werken.
Zo omschrijft student Tom
Mekenkamp de World Model
United Nations conferenties.
Tijdens deze conferenties spelen
studenten uit de hele wereld een
vergadering van de Verenigde
Naties na. ‘Typisch Wagenings’,
noemt Tom de bijeenkomsten.
Toch mist hij erkenning van de
universiteit.
Van 17 tot 21 maart is Brussel the
place to be voor studenten die willen proeven hoe het is om een VNvergadering te houden. Op de Model United Nations komen zo’n
tweeduizend studenten af. Zij vormen een week lang commissies
die proberen resoluties op te stellen en aan te nemen, net als bij de
echte VN-conferenties.
RUIGE SELECTIEPROCEDURE
Dit jaar is Wageningen voor het
eerst sinds 2009 weer met een volledige delegatie (15 man) aanwezig, vertelt delegatieleider Tom,
masterstudent Management, Economics and Consumerstudies. Hij
was erbij in 2009 en probeert
sindsdien zoveel mogelijk MUN’s
bij te wonen. ‘Het worden vijf hele
zware dagen, met een vol programma tot ’s avonds laat. Het voelt als

Tom Mekenkamp met op
de achtergrond de
Wageningse
MUN-delegatie.

een schoolreisje, maar dan met
keihard werken.’
Voor veel deelnemende studenten zijn dergelijke conferenties
prestigieus, weet Tom. ‘Sommige
universiteiten hebben een behoorlijk ruige selectieprocedure. Het
staat goed op je cv en je leert er
heel veel van. Je beweegt je in een
internationale omgeving, je praat
over actuele, internationale kwesties en leert bovendien van alles
over leiderschap en slim onder-

handelen. Het scherpt je communicatievaardigheden aan.’
Dat is precies waarin Wageningen wil uitblinken, maar toch
ving Tom bot toen hij na 2009
sponsoring los probeerde te
krijgen bij de universiteit. ‘De
afgelopen jaren vonden de
conferenties plaats in Australië,
Canada en Singapore. Ik ben naar
de WorldMUN in Taiwan geweest
en dat kostte me 2200 euro. Dat
geld hebben veel studenten niet. Ik

had het eigenlijk ook niet.’
Als een echte lobbyist probeert
Tom het nu via vakgroepen, studieadviseurs en opleidingscommissies voor elkaar te krijgen dat de
MUN’s erkenning krijgen. Ook het
opleidingsteam van het Honoursprogramma is benaderd. ‘Het zou
mooi zijn als de MUN’s op deze
manier in het onderwijs opgenomen worden en steun kunnen krijgen. Ik ben hoopvol dat het gaat
lukken.’ LvdN

Studenten beschuldigen elkaar van racisme
Een bericht op de Facebookpagina ‘Wageningen Student
Plaza’ ontaardde in een ruzie
tussen Nederlandse en Aziatische
studenten.
Wageningen Student Plaza (WSP)
is een Facebookgroep met ruim
achtduizend leden die vooral
wordt gebruikt om spullen te kopen en oproepen te doen binnen
Wageningen. Student Dan Xu
plaatste er een bericht om te klagen over zijn postpakket dat was
opengemaakt door iemand op de

Bornsesteeg. Daar kwam een aantal reacties in het Chinees op,
waarna een Nederlandse student
een ﬁlmpje van South Park plaatste
over onverstaanbare Chinezen. Al
snel viel het woord ‘racisme’ en
volgden er nog 350 reacties.
De Japanse Nonalaki Kudomo,
die een half jaar in Wageningen
heeft gestudeerd, voelt zich diep
beledigd door het ﬁlmpje en de
toon van de discussie. ‘In mijn
cultuur maken we nooit grapjes
over een bepaalde groep mensen’,
mailt ze. Zelf reageerde ze met

een aantal ﬁlmpjes over Nederlanders.
Volgens de Nederlandse student Hugo Hegeman is de hele
kwestie nogal uit de hand gelopen.
‘Het is raar wanneer je op een pagina als WSP in het Chinees gaat
communiceren, zo meent hij. ‘Als
stille hint werd er daarom een
grappig South Parkﬁlmpje geplaatst. Maar dat werd door sommigen als racistisch opgevat. Je
moet sarcasme met een korrel zout
kunnen nemen en vooral niet persoonlijk opvatten.’

Dan Xu, de jongen die het
oorspronkelijke bericht plaatste,
begrijpt intussen niet hoe er zo’n
discussie heeft kunnen ontstaan.
‘Ik was heel verdrietig en van
streek. Veel reacties waren gênant
en onbeschoft.’ Hij begrijpt vooral
niet waarom geen enkele Nederlander een weerwoord gaf op de
negatieve en beledigende toon.
Het bericht staat nog op Facebook.
Dan Xu wil het pas verwijderen als
alle betrokkenen hun excuses
aanbieden. NM
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HIPPER EN VEILIGER
DAN MARKTPLAATS
Anderhalf jaar geleden werd het
zusje van Sjuul Berden opgelicht
via Facebook. Ze maakte geld
over voor een kledingstuk dat ze
wilde kopen, maar hoorde daarna
niks meer. Met twee medestudenten bedacht hij daarom een
persoonlijke website waar je
veilig hippe kleding kunt kopen.
Op 15 januari ging unitedwardrobe.com ‘live’.

STARTUP
‘Veel leuker, hipper en persoonlijker dan bijvoorbeeld
Marktplaats’, vindt Thijs. Daarnaast moest de website veilig zijn.
Daarom treedt United Wardrobe
op als tussenpersoon. Het geld dat
de koper overmaakt wordt twee
weken vastgehouden. Als het
product is aangekomen en het

bevalt, dan volgt uitbetaling aan de
verkoper.
De studenten wilden de website
helemaal zelf maken, from scratch.
Met veel creativiteit en lef wisten
ze mensen enthousiast te maken
om hen voor een veel lager tarief te
helpen, vertelt Thijs. ‘Ik zocht een
designer, dus toen ben ik met de
bus naar Arnhem gegaan. Daar
ben ik gewoon een lokaal van de

‘Je kunt dus lekker
door andermans
digitale kast snuﬀelen’
HAN binnengelopen waar een
design-college gaande was.’ Op
die manier kregen de drie alle
expertise bij elkaar.
Om hun project te ﬁnancieren
kreeg het drietal een microkrediet
van Startlife. ‘Wij ondersteunen
Wageningse studenten die een bedrijfje willen starten’, vertelt directeur Gitte Schober. ‘Wat we zo leuk
vinden aan United Wardrobe is dat
het mode en duurzaamheid combineert. Het is echt een cool en in-

spirerend project.’ Daarnaast
roemt ze de drie studenten om
hun ondernemerschap. ‘Ze beginnen zelf, vragen niet om geld, ze
luisteren naar advies en leren ervan. Die komen er wel.’
DOELGROEP
De site is nu twee weken ‘live’ en er
hebben zich al 700 gebruikers aangemeld, die meer dan 1800 kledingstukken, schoenen en tassen
aanbieden. Ruim 7000 bezoekers
op de site en 2706 likers op Facebook. ‘Ik had veel minder verkeer
verwacht in de eerste dagen’, vertelt Thijs. ‘Maar het geeft echt een
kick. Laatst zag ik iemand in de
trein die op onze website zat. En
een van de verkopers kunnen we
straks 135 euro uitbetalen, zo veel
heeft ze al verkocht.’
Thijs’ doel is om binnen twee
jaar 30.000 gebruikers te krijgen.
‘Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking past in onze
doelgroep, laten we zeggen dat dat
er 4 miljoen zijn’, rekent hij uit de
losse pols voor. ‘Dan moet dat toch
een haalbaar aantal zijn.’ NM

FOTO: SVEN MENSCHEL

United Wardrobe is een mix tussen
Marktplaats en Facebook. Een verkoopsite voor gebruikte kleding uit
het ‘hogere segment of van vóór
1985’. Kopers en verkopers maken
een eigen pagina met een proﬁelfoto en een zelfgekozen sfeerbeeld.
Op die persoonlijke pagina staan
alle artikelen die iemand verkoopt,
net of je in de kledingkast kijkt.
De bedenkers zijn Thijs Verheul, Joep Dohmen en Sjuul Berden, drie studenten die hiermee
hun opleiding, Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, in de
praktijk brengen. ‘Onze studie
klinkt voor veel mensen als een vage wetenschap’, vertelt Thijs.

‘Maar het is eigenlijk heel concreet. We kunnen kritisch analyseren hoe mensen kopen, we zien
waar vraag naar is.’ Die kennis over
consument, koopgedrag en de psychologie erachter vormde de basis
voor hun website.
‘Je hebt twee soorten mensen
op internet’, vertelt Thijs. ‘Sommigen komen voor het nuttige aspect,
zij willen iets bruikbaars kopen.
Anderen komen om te kijken en
sfeer te proeven. Het achterliggende idee van onze site is dat beide
groepen zich er thuis voelen.’ Je
kunt dus lekker door andermans
digitale kast snuffelen, favoriete
artikelen aanvinken en chatten
met de verkoper van een artikel.

De grondleggers van United Wardrobe: vlnr. Sjuul Berden, Joep Dohmen en Thijs Verheul.
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IMPACT
Tekstberichtjes sturen terwijl je
wandelt heeft een schaduwkant. Je
loopt trager en minder rechtuit,
hebben wetenschappers van de
Universiteit van Queensland
ontdekt. We hadden al zo’n
vermoeden, maar nu is het dus
zeker. Tip voor vervolgonderzoek:
kijk ook eens naar de impact van
geblinddoekt de weg oversteken.

ZIEK
De populariteit van
Facebook kun je
op dezelfde
manier
beschrijven
als de
opkomst en
ondergang van een infectie,
beweren onderzoekers van
Princeton. Zij deden dat op basis
van zoekgegevens naar Facebook
op internet. En wat blijkt? Facebook
is op zijn retour. Eind dit jaar zijn
al er 20 procent minder gebruikers
dan op de top in 2012. Eind 2017 is
de ziekte voorbij.

Studenten aan de macht
Studenten krijgen de kans om
straks hun stempel te drukken op
het gemeentelijk beleid van
Wageningen. Op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van
19 maart staan meer studenten
dan ooit tevoren.
PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Stadspartij hebben
minimaal één student op de kieslijst. Alleen VVD en SGP doen het
zonder studenten. Vooral bij
GroenLinks en D66 is de stem van
studenten goed vertegenwoordigd.
Op beide lijsten staan drie studenten. Het CDA heeft een PhD-student op een verkiesbare plek
staan. In totaal zullen tien studenten meedingen naar een zetel in de
raad, en een PhD’er.
Dat is een ﬂinke toename vergeleken met de vorige keer, zegt Carina Nieuwenweg, eerstejaars student Moleculaire levenswetenschappen, en vijfde op de kandida-

tenlijst van de PvdA. Volgens Carina voelen steeds meer studenten
een maatschappelijke verantwoordelijkheid, mede door de crisis. ‘Ze
verdiepen zich in de politiek, willen iets dóen.’ Ook merkt ze dat de
Wageningse partijen voelen dat er
winst te behalen valt onder studenten. ‘Ze hebben gezien dat Peter
Veldman, die voor D66 nu in de gemeenteraad zit, zich met succes op
studenten heeft gefocust.’
Peter Veldman, momenteel de
enige student in de gemeenteraad,
denkt dat de toename van het aantal studenten inderdaad te danken
is aan de goede resultaten van D66.
Daarnaast zijn de contacten tussen
gemeente en studenten volgens
hem verbeterd. ‘De studentenraad
is zich gaan ontpoppen als sterke
gesprekspartner en lobbygroep.
Daardoor zijn politieke partijen de
studenten actief gaan benaderen.’
Peter is blij dat er straks mogelijk meer studenten het pluche zul-

STUDENTEN OP DE KIESLIJST
D66: Peter Veldman (nu in gemeenteraad), BSc Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen;
Jan-Willem Lammers, Dierwetenschappen (VHL); Antoon
Kanis, Bsc Economie en beleid
GroenLinks: Roel van Cauwenberghe, MSc Forest and Nature
conservation; Kim van Sparrentak, MSc Urban environmental
management; Erik-Jan Bijleveld
MSc Biology and Forest & Nature conservation
PvdA: Carina Nieuwenweg, BSc
Moleculaire levenswetenschappen
CDA: Peter van Beveren, PhD bij
Farm Technology Group
Stadspartij: Mark Reijerman, BSc
Voeding en gezondheid
SP: Roan van Ederen, BSc Voedingsmiddelentechnologie

len bezetten. ‘Meer studenten of
jongeren kunnen de politiek verLvdN
frissen.’

AANTREKKELIJK
Voor je studie is het aantrekkelijk
om aantrekkelijk te zijn. Ja, ja.
Onderzoek van de Universiteit van
Chicago toont aan dat mooie
studenten hogere cijfers halen.
Ook na hun afstuderen zijn ze
succesvoller.
Het onderzoek volgde 9000
jongeren van hun pubertijd tot ze
dertig waren. Het verschil komt
door het zelfvertrouwen van
knappe studenten. Ze durven een
docent bijvoorbeeld eerder om
hulp te vragen. Knap hoor.

APEKOOL
Een Engelse dierentuin heeft haar
apen op dieet gezet. De primaten
mogen niet meer zo veel bananen
eten, want daar zit te veel suiker
in. Fruit dat voor mensen wordt
gekweekt bevat meer suiker en
minder vezels dan ‘wild’ fruit,
aldus de diëtiste van de dierentuin.
Ze heeft een menu samengesteld
met meer groenten.
Bananen voor apen zijn net zo
slecht als chocola en taart voor
mensen, zegt ze. Toch een gek
beeld, een aap met een stengel
bleekselderij.

SPELLETJESAVOND Een handjevol studenten bezocht donderdagavond de Connect@Bornsesteeg-avond, een initiatief van SPC-In the World, IxESN en ISOW om de eenzaamheid in de sterﬂat tegen te gaan. Sinds eind december
organiseert een van de drie studentenclubs elke twee
weken een gezellige avond in ﬂatkroeg Number 3, zodat

de Bornsesteegbewoners elkaar kunnen leren kennen.
Donderdag stond in het teken van typische studentenspelletjes, zoals Halli Galli. Een succes kunnen de avonden
nog niet genoemd worden, maar wellicht komt daar de
volgende keer verandering in: op 20 februari wordt er
gesalsadanst. LvdN / foto: Bart de Gouw
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AFLEVERING 23 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Filippo is de nieuwste bewoner van
de Mortierstraat, de eerste internationale student
die er woont. Vera vond dat maar eng, want haar
Engels is niet geweldig.

Catﬂap
‘W

at een lucht!’, dacht Vera toen ze de
woonkamer binnenstapte. De klamme,
indringende geur vormde een schril contrast met
de frisse buitenlucht. Even hoopte ze dat het
gewoon de frituur was, of de lucht van
aangebrande kerrie die er altijd hing, maar het
was anders.
Snuﬀelend liep ze door de kamer. Hoe dichter ze
bij de bank kwam, hoe penetranter de lucht werd.
‘Eeek!’, riep ze uit toen ze een wildvreemde kat zag zitten.
Naast een natte vlek. Vol afschuw keek ze naar het vieze
beest, en ze wilde hem net van de bank afjagen toen een
breed grijnzende Filippo binnenkwam.
‘I see you have met our newest housemate. Ecco, this is
Vecino! Isn’t he lovely?’ Vera zocht naar woorden, maar het
Engels was nooit heel soepel uit haar mond komen rollen.
‘Uhm, eh. He stinks a bit.’
Maar Filippo keek vertederd naar het beest, pakte hem op
en stak zijn neus in de vacht. ‘I got him from some students
in Droevendaal, there were too many other cats there. And
we have enough room here.’
Vera schoot in een kramp. Die beesten pissen heel
Droevendaal onder. Ze vond het echt een goor beest, maar
ze wist niet goed hoe ze dat subtiel kon uitleggen.
Bovendien zag Filippo er zo gelukkig uit, dat wilde ze ook
niet verstoren. Toen rook ze die pislucht weer.
‘Well, I’m really happy you like your cat, but it is piss on the

sofa. Not good.’ Ze probeerde streng en vriendelijk tegelijk
te kijken. ‘And we don’t have a, eh, a catﬂap.’ De Italiaan
keek niet begrijpend. ‘A catﬂap’, zei Vera. Filippo gaf geen
reactie. Vera pakte haar telefoon en googelde een plaatje
van een kattenluik. ‘You know, a little door for the cat. We
don’t have it.’
Filippo’s gezicht lichtte op. ‘A door for a cat, that is a great
idea!’ ‘We don’t have it’, probeerde Vera nogmaals. ‘Where
can I get it?’ vroeg Filippo. ‘In the pet store, but the house
boss will say no.’ Maar de Italiaan liet zich niet uit het veld
slaan. ‘Maybe we can just install it, and then tell the house
boss’, stelde hij voor. Vera begon een beetje geïrriteerd te
raken. Straks ging hij het echt doen, en hadden ze
plotseling een kat als huisdier. Dan werd de huisbaas boos
en zaten zij voortaan in die pislucht. Op dat moment kwam
Willem-Jan binnen. Vera was voor het eerst blij om zijn zure
gezicht te zien, die jongen was áltijd tegen.
‘Een kat!’, zei hij blij. ‘Hoe heet ie?’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Bornsesteeg doelwit van insluipers
Insluipers op balkons van de studentenﬂat Bornsesteeg jagen de
bewoners angst aan. De politie
raadt getuigen aan om aangifte
te doen.
Of het gluurders waren of inbrekers is niet bekend, maar zeker is
dat bij studentenﬂat Bornsesteeg
vorige week insluipers actief waren. Dat blijkt uit een aantal meldingen op Facebook. Verschillende bewoners zagen twee verdachte
mannen rondsluipen op de bal-

kons van de Idealis-ﬂat. De twee
zijn minimaal tot aan de zestiende
verdieping geweest, waarschijnlijk
door gebruik te maken van de
brandtrap.
Hoewel op Facebook meerdere
getuigen aangaven het tweetal te
hebben gezien, kreeg gebouwenbeheerder Charles Boshoven maar
één melding binnen van een bewoonster. Deze internationale
VHL-studente woont al ruim drie
jaar in de Wageningen, maar vindt
het er steeds onveiliger worden.

‘Het lijkt wel alsof er steeds meer
verdachte personen rondsluipen
in je leefomgeving.’ Boshoven
heeft van het voorval aangifte gedaan bij de politie.
HAARWEG
In het voorjaar van 2013 was het
Idealis-complex aan de Haarweg
nog het doelwit. Daarbij ging het
om gluurders die op de begane
grond probeerden bij studentes
naar binnen te kijken. Dit keer
zochten de insluipers het hogerop,

waarmee ze ook meer risico namen.
Politiewoordvoerder Frank de
Valk raadt studenten intussen aan
om direct de politie te bellen als ze
iets verdachts zien. ‘Studenten zijn
een kwetsbare groep, doordat vaak
gangdeuren of afdelingsdeuren
open staan. Insluiping is een
veelvoorkomend fenomeen. Als je
denkt dat het echt foute boel is,
mag je altijd 112 bellen. In andere
gevallen kan je het algemene
nummer van de politie bellen:
0900-8844.’ MvdH
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>> FEESTEN
k

De beste feesten volgens Wageningen
Uitgaans Promotie. Voor alle feesten,
check www.wageningenup.nl.

CAFÉ LOBURG - GINGERPIG
Zaterdag 1 februari van 22:00 tot 04:00
Sinds de verbouwing eerder deze maand werd
afgerond, staan er bij café Loburg voortaan

regelmatig speciale avonden op het
programma. Op zaterdag 1 februari is het de
beurt aan rockband Gingerpig. Deze
Nederlandse band combineert traditionele
hardrock met een vleugje psychedelische
invloeden. De entree is gratis, dus een kijkje
nemen kan geen kwaad. Laat je verrassen.
AID: THEMA PRESENTATIE
Donderdag 20 februari van 23:00 tot 04:00
De Algemene Introductiedagen zijn natuurlijk
één groot feest, waar iedereen reikhalzend naar
uit kijkt. Het AID bestuur zelf weet vooraf ook
altijd goede feesten te organiseren, met als
jaarlijkse hoogtepunt de presentatie van het
thema voor de nieuwe AID. DJ’s Erik Arbores,

R.Whizzle en MiniCulture verzorgen de muziek
tijdens het evenement dat dit keer plaats vindt
in The Spot, het studentencafé in het Orion. Als
feestlocatie is The Spot nog niet heel bekend
onder studenten, maar dat neemt niet weg dat
het een prachtige locatie is voor een lekkere
party.
Opvallend detail is dat er alleen 18-plussers
naar binnen mogen. Biertjes kunnen alleen
worden gepind, dus vergeet je pinpas niet.
En de kaartjes zijn alleen online te verkrijgen,
dus zorg dat je er op tijd bij bent! De verkoop is
al geopend, kijk op www.aidwageningen.nl.
Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team.

>> HET ECHTE WERK
‘MIJN BEGELEIDER
BLEEK HOOGZWANGER’
Wie? Aafke Nijhuis, master Nutrition & Health
Wat? Vier maanden stage bij de University San Francisco
Quito
Waar? Quito, Ecuador
‘Mijn stage begon meteen goed: bij mijn aankomst op zondagavond kreeg ik te horen dat ik geacht werd om de volgende dag twaalf
Ecuadoriaanse studenten de nodige interviewtechnieken bij te brengen. Met een enorme jetlag moest ik alles die nacht nog voorbereiden.
Mijn stage hield in dat ik een PhD-studente hielp met haar onderzoek
naar de oorzaken van chronische ondervoeding bij jonge kinderen. Ik
zag bij onze eerste ontmoeting echter dat ze hoogzwanger was en
vroeg me direct af hoe ze mij de komende vier maanden zou gaan
begeleiden. Maar goed, toch maar aan de slag.
Het werk was best stressvol: we maakten dagen van veertien uur, waarbij moeders werden geïnterviewd en ik in een hoekje van het klaslokaal zat om dat proces te checken. Ik kende alleen geen Spaans, waardoor ik de data van de interviews niet kon lezen. Gaandeweg heb ik met
een woordenboek naast de data Spaans geleerd. De studenten interviewden allemaal tegelijk in dat ene klaslokaal, dus het was nogal een
chaos: moeders gaven tijdens het interview borstvoeding, kinderen renden rond. Soms kwamen de moeders niet opdagen, dan moesten de
studenten naar hen thuis omdat ze een vast aantal interviews per dag
moesten afnemen.
Die chaos duurde drie weken. Daarna werd het nog erger. De zwangerschap van de PhD-studente verliep uiteindelijk moeizaam en ook de
bevalling ging niet zonder complicaties, mogelijke door de gigantische
stress van het onderzoek. Daardoor moesten we het de rest van de tijd

zonder begeleider stellen en zelf uitzoeken hoe we de data moesten
invoeren en analyseren. Met veel ge-skype en ge-email met mijn begeleider uit Nederland is het uiteindelijk gelukt.
Naast mijn stage heb ik zo veel als ik kon door Ecuador gereisd. Elke
ochtend zag ik vanuit mijn kamer de Cotopaxi, een 5897 meter hoge
vulkaan. Ik móest hem gewoon beklimmen en na mijn stage had ik
daarvoor de gelegenheid. In het basecamp werd ik echter ziek. Continu
overgevend ben ik wel verder gegaan, maar een uur voor de top besefte
ik dat het waarschijnlijk verstandig was terug te keren. Ik ben nog op
eigen kracht in Quito gekomen, maar moest vervolgens opgenomen
worden in het ziekenhuis. Gelukkig hoefde ik maar één nachtje aan het
infuus. Een parasiet bleek de boosdoener.’ MvdH

RESOURCE — 30 januari 2014

5(6SVWXGHQWLQGG



service << 29
gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

look at your CV in advance and
gives personal feedback. This
course is particularly developed
for international KLV members by
KLV Professional Match. Of course,
Dutch members and all other interested persons are welcome too to
sign in. Tuesday 25 February,
11.30-12.00 in Impulse
INFO: WWW.KLV.NL

MEANWHILE IN... <<
Ondertussen in… Frankrijk
In het nieuws: De Franse president François Hollande heeft een
punt gezet achter zijn relatie met journaliste Valérie Trierweiler.
Eerder deze maand stortte Trielweiler in, en bracht een week in
het ziekenhuis door, nadat een roddelblad naar buiten bracht dat
Hollande al enige tijd een affaire had met actrice Julie Gayet..
Commentaar door Laure en Mathilde, masterstudenten uit Frankrijk
Laure: ‘Met mijn Franse vrienden heb ik het eigenlijk niet gehad
over deze affaire. Er gebeuren zo veel belangrijkere dingen dan
dit, en daar hebben we het liever over. Maar ik vind dat iemand op
zo’n belangrijke positie zoiets niet zou moeten doen. Ik had al
weinig vertrouwen in Hollande. Deze affaire is voor mij de laatste
druppel – nu geloof ik totaal niet meer in wat hij zegt.’
Mathilde: ‘Kranten besteden steeds meer aandacht aan het
privéleven van politici. Dat zag je ook toen Sarkozy’s kind werd
geboren. Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen
stonden in alle kranten foto’s van hem, samen met Carla Bruni en
hun kind – hij gebruikte hun kind als een advertentie. Misschien
weet Hollande minder goed hoe hij met media om moet gaan.’
Laure: ‘In de eerste instantie verbaasde het me ook dat een mooie
actrice als Julie Gayet geïnteresseerd is in iemand als Hollande –
hij is fysiek niet aantrekkelijk. Maar het is misschien hetzelfde als
wat gezegd werd over Carla Bruni en Sarkozy: dat zij voor hem
ging omdat hij machtig en invloedrijk is.’
Mathilde: ‘Misschien zijn het dingen die erbij horen, als
presidenten jong genoeg zijn om weer een nieuw gezin te
beginnen. Ik vraag me ook af of je ze voor hun functioneren af
moet rekenen op hun privéleven.’
Laure: ‘Ik denk dat het Franse stereotype van makkelijke vrouwen
en veel affaires zo steeds weer wordt bevestigd, en dat frustreert
me. Wanneer je als Franse studente naar het buitenland gaat
krijg je daar ook mee te maken. Sommige mannen gaan ervan uit
dat ze alles met je kunnen doen. Het eerste Frans dat mensen
vaak kennen is voulez-vous coucher avec moi. Maar we zijn niet
allemaal zo, iedereen heeft zijn persoonlijke waarden. Ik vind
ook dat we wel wat trotser op Frankrijk mogen zijn, dat we wat
meer nationalisme laten zien. Hollande maakt dat er niet
makkelijker op.’ JB
Op verzoek van de geïnterviewden zijn pseudoniemen gebruikt.

De Broekriem
De Broekriem in Wageningen organiseert activiteiten en netwerkontmoetingen voor werkzoekenden en
werklozen. De Broekriem komt bij
elkaar elke dinsdag, van 9.30 tot
11.30 uur in de kantine van sporthal De Vlinder, Hollandseweg 7.
Aanmelden: www.debroekriem.nl
maar ook zonder aanmelding ben
je welkom. De bijeenkomsten en
workshops zijn gratis. Dinsdag 4
februar geeft Geraldine Sinnema
een workshop over solliciteren en
netwerken met social media.
OVER DEBROEKRIEM AGENDA 2014: WWW.
DEBROEKRIEM.NL.

mededelingen

Environmental humanities – Wageningen goes Arts & Design
Hoe kunnen Jonathan Swift en
Franz Kafka onze reacties op een
handtas gemaakt van een kat helpen verklaren? Een nieuw keuzevak (5e periode) onderzoekt hoe
hedendaagse kunst en design nieuwe manieren bieden om maatschappelijke discussies en technologische innovatie te doordenken
rond de thema’s natuur, voedsel,
dieren, armoede en mileu. In samenwerking met de Rietveld Academie Amsterdam.
Meer informatie en registratie:
clemens.driessen@wur.nl (Cultural
Geography – capita selecta, 3ECTS).
INFO: CLEMENS.DRIESSEN@WUR.NL

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’.
Workshop Being the best you can be
About having full access to your
potential to reach the ambitions
you dream about. And also about
making sure people ask you for the
work that you like the most and
you think is important. The ﬁrst
step is to know the 7 obstacles
that you ﬁnd on your way. In this
workshop you will discover them
so you will recognize them in your
daily work. We will also make a
start with getting them out of your
way. Wednesday 19 February,
19.30-22.00 in Impulse
INFO: WWW.KLV.NL

Course - CV writing
When writing a CV, you can face a
daunting task in diﬀerentiating
yourself from other job applicants.
In this workshop you learn the tips
and tricks to show your talents in
your CV. The trainer can take a

agenda
Zondag 2 februari, 14.00 uur

FILOSOFIECAFÉ: HEIDEGGER
Dr. Vincent Blok (SSG) gaat in zijn
inleiding in op de ﬁlosoﬁe van Heidegger en in de discussie eventuele vragen over Heidegger zijn naziverleden beantwoorden. Het ﬁlosoﬁecafé vindt plaats in café Loburg,
Molenstraat 6, Wageningen.
INFORMATIE: FRED VAN DER KNAAP, TEL. 0317
413541, HV_DE_GRIFT_VALLEI@KPNMAIL.NL

Zondag 2 februari, 14.30 uur

OPENING EXPOSITIE TEJA VAN
HOFTEN
in Villa Hinkeloord wordt de solotentoonstelling van teja van hoften
geopend door Frans Meulenberg neerlandicus en schrijver van teksten rond medische ethiek en ﬁlosoﬁe van de geneeskunde. Organen, lichaamsprocessen en de verbinding van de mens met de
natuur zijn sinds de jaren 90 belangrijke uitgangspunten in het
oeuvre van de kunstenares.
MEER INFORMATIE: WWW.HETDEPOT.NL
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agenda (vervolg)
Zondag 2 februari, 15.00 uur

ZONDAGUNIVERSITEIT BBLTHK
OVER VOEDING EN KANKER
Wat weten we over de rol van voeding en leefstijl bij het ontstaan
van kanker? Wat kan gezonde voeding voor de patiënt betekenen?
Wat denkt de wetenschapper te
weten en wat de patiënt en de consument? In dit college, in de bblthk,
probeert prof. Ellen Kampman,
hoogleraar Voeding en Kanker aan
Wageningen Universiteit en de VU
in Amsterdam, een antwoord te geven op deze en op uw vragen.
MEER INFO: WWW.BBLTHK.NL

Woensdag 5 februari, 16.00 uur

CANCERT TANGO AND ‘DE
STADSWIJNGAARD’
Performance of Georgina Bustelo
(piano) in combination with a
Dutch presentation by Tycho Vermeulen ‘Stadswijngaard’ and some
wine tasting. Venue: Impulse.
PLEASE REGISTER VIA IMPULSE.FB@WUR.NL

Zondag 9 februari 15.00 uur

TRADITIONELE CHINESE MUZIEK
Cijf Chinese jonge vrouwen brengen traditionele Chinese muziek en
liederen te gehore. Daarbij bespelen zij diverse traditionele Chinese
muziekinstrumenten. Het kwintet
bestaat uit: Chujun Li, Fan Yang (op
Guzheng, een soort citer), Huizhi
Lin (Bamboeﬂuit), Xixi Minqian
(Pipa, een Chinese luit) en Shuhang
Wang (zang). Ze geven uitleg over
de muziek en de te bespelen instrumenten. Zaal: Duivendaal 7.
TICKETS: CHINESEMUZIEK@OUTLOOK.COM

Zondag 9 februari 16.30 uur

JAZZ JAMSESSIE
Maandelijkse jazz jamsessies in
Cafe de Zaaier. Een grote groep
muzikanten spelen en improviseren jazz standards, maar ook funk,
bossa, enz.
INFO: LAURENS.GANZEVELD @ WUR.NL

Dinsdag 11 februari, 12.30 uur

SOUNDBITE ‘SWEET POTATO’
Live music during your lunchbreak
in Impulse. Sweet Potato is a
music group of 1 PhD and 4 MSc
students of Wageningen University.
They play traditional Chinese
music, with Chinese instruments.

post
OOK EEN MENING? Mail je reactie naar resource@wur.nl.

Het vraaggesprek over intimidatie en ongewenst
gedrag met voorzitter RvB Aalt Dijkhuizen in de
vorige Resource heeft een aantal ingezonden brieven
opgeleverd.

AALT (1)
De heer Dijkhuizen vraagt de mensen om er één aan te
brengen die hij heeft geïntimideerd. Het woord
“aanbrengen” stuit mij tegen de borst, want ik heb
thuis in de na-oorlogse tijd geleerd niet te klikken.
Helaas heer Dijkhuizen: ik heb gezien hoe u de oudvoorzitter van OR-ESG op de nieuwjaarsreceptie van
2012 de mantel uitveegde. Het minutenlang durende
gesprek bleek éénzijdig met een salvo van priemende
wijsvingers richting Kees van Diepen. Andere
bezoekers zetten een grote stap achteruit.... Hier
bestaan foto’s van. De aanleiding voor de uithaal was
een artikel in de Volkskrant van december 2011,
waarin Van Diepen beweerde dat “er angst is” binnen
ESG. Binnen ESG en later ook WUR-breed heeft de
bespreking hiervan en de wens van Dijkhuizen om
‘man en paard’ aangebracht te krijgen, geleid tot
sociaal-psychologisch onderzoek. Ook de voorzitter
van de WUR council, Cees van Dijk, hoopte op het
aanduiden van hotspots van ongewenst gedrag.
Echter: het gaat om een cultuur waarbinnen
medewerkers zich veilig voelen en hun nek uitsteken.
In een tijd waarin de markt beweegt, wordt de
werknemer opgeroepen mobiel te zijn. Van harte:
maar dan wel binnen afgesproken kaders en met een
positieve insteek. Net zo positief als onze Voorzitter
afscheid kan gaan nemen van de WUR: met een
topprestatie op een toppunt.
Lidy van der Lugt, lid CNV en OR-ESG, op persoonlijke
titel

AALT (2)
‘Wegkijken kan niet meer’, zegt Aalt Dijkhuizen. Twee
jaar nadat Kees van Diepen, (ex)-voorzitter van de OR
ESG, bij Aalt het thema ‘angstcultuur’ onder de
aandacht bracht. Aalt bestrijdt dat hij zelf intimideert
en zegt ‘leg het op tafel, als je iets ziet. Breng het
aan’. Op de nieuwjaarsreceptie van 2012 weigerde
Aalt, duidelijk zichtbaar voor de mensen om hem
heen, om Kees van Diepen de hand te schudden en las
hem woedend de les naar aanleiding van een artikel
in de Volkskrant over Aalt Dijkhuizen in zijn rol als
bestuursvoorzitter. Daarin werden hem
onwelgevallige opmerkingen van Kees van Diepen
geciteerd. Kees Slingerland, directeur ESG, keek toe.
De ‘tone at the top’, waar Van Woerkum naar wijst?
Resource schrijft over dit voorval. In december 2009
schreef Resource ook over de ‘deportatie’ van ISRIC.
Brandonveiligheid van het hoofdgebouw van ISRIC
aan Duivendaal deed Kees Slingerland besluiten
ISRIC met spoed te verhuizen. De OR ESG kreeg
vervolgens bij de Ondernemingskamer gelijk; er was
onvoldoende informatie verstrekt aan de OR en

onvoldoende urgentie voor dit besluit. Een oproep
aan Aalt om de verhuizing te stoppen had geen eﬀect.
Powerplay, emoties lopen hoog op, medewerkers zijn
gefrustreerd door de gang van zaken en vertrekken.
En dan valt het kwartje; het complex Duivendaal moet
voor verkoop ‘leeg’ worden opgeleverd. Alle middelen
toegestaan; de ‘tone at the top’?
Inderdaad Aalt, de stap om intimiderend gedrag van
je baas aan de kaak te stellen is een hele moeilijke.
En die angst die Kees van Diepen signaleerde was
werkelijkheid, in ieder geval bij mij. De stappen die
bij ESG zijn gezet en nu overgenomen worden door
WUR geven hoop op verandering ten goede. Maar ook
aan de top moet je goed naar jezelf en om je heen
kijken. Beneden zijn we alvast begonnen.
Ad van Oostrum

AALT (3)
‘Wegkijken kan niet meer’ is een prachtige titel boven
het zeer herkenbare interview met onze scheidende
bestuursvoorzitter, waarin hij mij min of meer
opnieuw lijkt uit te dagen om nu eindelijk eens met
feiten te komen over wat we nu “ongewenst gedrag”
noemen. En daarmee is de opstelling van Aalt toch
weer een voorbeeld van wegkijken. Ik heb in Mei 2012
in een lange brief aan Aalt uitleg en feiten gegeven.
Mijn brief heeft een rol gespeeld bij de instelling van
de commissie met Cees van Woerkum. Mijn probleem
was dat ik over anderen niet met feiten naar buiten
kan komen, dus ik heb vooral vanuit mijn eigen
ervaringen als voorzitter OR-ESG met de bestuurder
van ESG, en met de RvB geschreven. Maar dat zijn wel
feiten.
Als je de conclusies van de commissie in het
eindrapport In Gesprek goed leest, zijn daar best een
paar verontrustende signalen in te ontdekken. Maar ik
denk dat de commissie met hetzelfde probleem
worstelde als ik. Je kunt de individuele verhalen die
aan de commissie zijn verteld niet zomaar doorgeven.
En dus zijn een aantal horror-verhalen toch nog
binnenskamers gebleven. In dit verband zouden ook
verhalen met feiten over Van Hall Larenstein
interessant zijn, omdat juist daar de voorzitter RvB
persoonlijk bij betrokken is geweest, vanuit een nogal
onbuigzame opstelling.
Tegenover dit alles staat nu Dijkhuizens oproep om
misstanden vooral te melden. En hij voelt zich niet
aangesproken, want hij intimideert niet. Volgens mij
is de basis voor goed gedrag om meldingen van
medewerkers serieus te nemen, en in gesprek te gaan.
Als je als medewerker dan steeds tegen een muur
oploopt, en zelfs in de vorm van verwijten je
boodschap teruggekaatst wordt, is dat geen
aanmoediging om misstanden te melden.
En zoals ik veel mails naar Aalt vaak afsloot: altijd
bereid tot een gesprek.
Kees van Diepen, ex-voorzitter OR-ESG
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Taalcursussen
Practical English
Academic Writing & Presenting
Academic Writing
Cambridge English
English for IELTS
Frans
Spaans
Nederlands voor anderstaligen

Ook mogelijk:
Chinees, Duits, Italiaans, Japans,
Marokkaans Arabisch, Pools,
Portugees, Russisch, Turks, Zweeds
en Nederlandse gebarentaal

Start februari en maart 2014
Schrijf je nu in!

www.wageningenUR.nl/into
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Clean veggies
Once I was cooking dinner with a Dutch friend at my place. We were making diﬀerent dishes, and
I got the easy stuﬀ: a salad, plenty of vegetables like tomatoes, spinach and courgettes. So I was
committed to making some great food, and placed my veggies next to the sink, ready to wash
them. When my friend looked over, she screamed so loud that she scared me. She couldn´t believe I was using soap instead of only water.

I got the same surprise again later, with two friends from Catalonia and France. We were going to
have dinner as well, and when I started washing the potatoes using a brush they were outraged.
They were even more concerned about the chemicals that the soap might contain and that could
be ‘absorbed’ in those 30 seconds between adding the soap to the potato and rinsing it off with
water again.
I realized that this is probably a Dutch/European and even maybe a developed country thing. In
Mexico we always wash vegetables with soap and a little water, if any. But here people don´t need
to rinse off the vegetables, because they are already washed and even packaged. They don´t have
to add soap to kill bacteria, or to peel the fruits, or to disinfect some vegetables after washing.
They don’t even dry the dishes after washing, simply because the tap water is safe for human
consumption, unlike where I come from. At future dinners in the Netherlands I won´t add any
soap to the washing process: I don´t want to be responsible for another heart attack. Pedro
Godinez-Martinez, Mexican MSc student Organic Agriculture.

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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SCHONE GROENTEN
Gezellig samen koken
met een Nederlandse
vriendin, dat was het
idee. Maar toen Pedro
de groenten begon te
wassen slaakte ze een
kreet. Hij schrok zich
rot, blijkbaar vond ze
het raar dat hij zeep
gebruikte.
In Mexico is het kraanwater niet altijd veilig,
en groenten moeten er
goed gewassen worden.
Maar in Europa zijn
groenten in de supermarkt al netjes gewassen
en vaak voorverpakt.
Blijkbaar hoef je hier
geen bacteriën te bestrijden of fruit te schillen.



