Ich bin ein Neanderthaler

Wageningen University
te groot?

Mondiale folklore

Ons dna bewijst het: we deden
het met Neanderthalers. | p.9 |

‘Het dorpsgevoel gaat weg,
we worden nummertjes’ | p.22 |

Internationale studenten laten
hun klederdracht zien. | p.24 |
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liefdewerk

>> MARIANNE + SCHILDEREN
Marianne Daniël, secretaresse human resource management SSG

‘De rust die het geeft, iets te creëren’
Ze schildert in olieverf. ‘Zoals de oude meesters.’ Maar dan
gebouwen van moderne architecten. In feite schildert
Marianne Daniël haar eigen droomhuizen. Als ze schildert
komt ze tot rust. ‘Ik kan helemaal gelukkig worden van een
mooie kwast. Net zo lang mengen tot je de juiste kleur
RK / Foto: Guy Ackermans
hebt. En het ruikt ook zo lekker.’
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Het aantal Chinese masterstudenten verviervoudigde in vijf jaar.

MUURBLOEMPJES?
Chinese studenten worden zelfbewuster. ‘Ik wil ook aantrekkelijk zijn.’
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‘Chinezen zijn constant aan het vernieuwen, want ze leren razendsnel.’

CHINA

EN VERDER
2 Liefdewerk
schilderen
4 Nieuws & opinie
8 Wetenschap
11 Resource.wur.nl
12 Chinatown Wageningen
14 Studenten uit China
16 Beeld
Voetstappen in China
18 Pioniers in het verre oosten
22 MI
groeispurt
24 Student
29 Meanwhile in…
Chili
32 Typical Dutch
King’s day

Gek, hoe we in Nederland de neiging hebben om China klein te maken. ‘Nummertje 39’ van Gordon is misschien wel het meest sprekende voorbeeld. Maar ook
het woord ‘koﬀerbakchinees’, hier gemunt ter redactie om de mobiele restaurateur op de campus aan te duiden, heeft iets badinerends als je het even op je
tong proeft. Schattig, maar wel klein.
De werkelijkheid is anders. Want China is groot. Heel groot. Groot in omvang en
in bevolkingsaantal, maar bovenal groot in de gebeurtenissen die er razendsnel
plaatsvinden: modernisering van de landbouw, industrialisatie, urbanisatie.
En ook groot ook in de dingen die misgaan. Denk aan luchtvervuiling, bodemuitputting en voedselschandalen. China is een plek waar de toekomst van de wereld
nu wordt vormgegeven. In al zijn pracht en al zijn lelijkheid. The new frontier,
zogezegd.
En daarom voor Wageningen UR een ideaal werkgebied. Met onze kennis van de
life sciences kun je in China een groot verschil maken. Met een betere kwaliteit
melkpoeder zullen miljoenen Chinese baby’s een verhoogde levenskans hebben.
Verbeter de aardappel en complete volksstammen hebben minder honger. En wat
wij leren in China, kunnen we ook weer gebruiken voor onszelf.
Wageningen UR en China snappen dat. Allebei. We hebben iets met elkaar. In
deze Resource kijken we achter de schermen van die relatie. Wie zijn die Chinese
studenten die hier naartoe komen? En wat drijft de Wageningers die naar China
gaan? Een beeld van een buitenlandrelatie in vogelvlucht, zonder te streven naar
volledigheid. Want daarvoor is China veel te groot.
Rob Goossens
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WUR’ERS LATEN MASSAAL HUN WACHTWOORD ‘VISSEN’

FOTO: GUY ACKERMANS

ð (HQRSYLMIJHWHVWHSHUVRQHQ
JHHIWZDFKWZRRUGGRRU
ð 6HFXULW\PDQDJHUVFKULNWYDQ
JRHGJHORYLJKHLG
:85JHPHHQVFKDS

Medewerkers en studenten blijken
massaal hun inloggegevens prijs te
geven wanneer ze een zogeheten
phishing mail ontvangen. Dat
blijkt uit een experiment van de ITafdeling die een nep-phishingbericht stuurde aan een groot deel
van de medewerkers en studenten.
De mail leek voor ontvangers afkomstig van de ‘systeembeheerder
Outlook’. Deze stelde in rammelend Nederlands dat alle gebruikers hun mailaccount binnen 48
uur moesten bijwerken, anders
werd deze opgeheven. Een link
bracht ontvangers vervolgens naar
een externe website waar ze hun
inloggegevens konden invullen.

+HWQHSSKLVKLQJEHULFKW

Hier was overigens nergens de
naam of het logo van Wageningen
UR te zien. Bovendien kwam de
mail niet van het WUR-domein en
stond de phishing zelfs aangekondigd op intranet.
Van de in totaal vijfduizend medewerkers en studenten die het be-

VERGUNNING UNITAS AFGEKEURD
ð -RQJHUHQYHUHQLJLQJPRHW
ZDDUVFKLMQOLMNZHHURS]RHN
QDDUQLHXZRQGHUNRPHQ

Unitas kan waarschijnlijk niet blijven in het pand aan de Industrieweg. De vergunning die vestiging
van een jongerenvereniging op die
plek mogelijk maakte blijkt niet te
deugen.
Dat heeft de Raad van State op
16 april bepaald. De vergunning is
onder meer op de parkeernorm en
de activiteitenomschrijving afge-

keurd. De vereniging huist nu twee
jaar in het gebouw, dat eerst dienst
deed als partycentrum. Vanaf het
begin hebben omwonenden bezwaar gemaakt.
De gemeente moet binnen
twaalf weken beslissen of ze de vergunning handhaaft en zo ja, in welke vorm. Als deze wordt ingetrokken moet Unitas waarschijnlijk het
pand verlaten. Mocht de vereniging niet aan de Industrieweg kunnen blijven, dan is er een mogelijkheid om terug te gaan naar het oude pand aan de Generaal Foulkesweg. NM

richt ontvingen, klikten er zo’n vijftienhonderd op de link. Duizend
studenten en medewerkers vulden
vervolgens daadwerkelijk hun informatie in. In een echt geval van
phishing zouden cybercriminelen
uit hun accounts informatie kunnen halen of deze kunnen benut-

ten om spam te versturen vanaf het
universiteitsnetwerk.
De IT-afdeling is geschrokken
van het resultaat. ‘We hadden verwacht dat er misschien 2 procent
in zou trappen,’ zegt Raoul Vernède, security manager bij IT, ‘maar
de cijfers bleven maar oplopen.’
Hij wil medewerkers en studenten
de komende tijd bewust maken
van de gevaren van malaﬁde mailings. Voorlichtingsbijeenkomsten
moeten mensen duidelijk maken
hoe je phishing herkent en waarom het gevaarlijk is.
Gelukkig waren veel WUR’ers
ook wel op hun hoede. Zo waarschuwden studenten op Facebook
voor de mail, en kwamen er bij IT
honderden ongeruste mailtjes en
telefoontjes binnen. Slimmeriken
hadden zelfs door dat het om een
test ging: het domein dat de mailtjes verstuurde, zo ontdekten zij,
bleek eigendom van de IT-afdeling. RR

INSTROOM CHINESE STUDENTEN
02*(/,-.%(3(5.7
ð 7HJURRWDDQGHHO
LQWHUQDWLRQDOHVWXGHQWHQOHLGW
PRJHOLMNWRWSUREOHPHQ
ð :HUNJURHSRQGHU]RHNWRI
PDDWUHJHOHQQRRG]DNHOLMN]LMQ

Wageningen UR overweegt om de
toestroom van Chinese studenten
in te dammen. Een werkgroep
met de naam The International
Classroom buigt zich over dit
vraagstuk.
Directe aanleiding is de grote
toestroom Chinese masterstudenten in sommige studierichtingen.
Het aantal studenten uit China is
de laatste vijf jaar sterk gestegen.
Een kwart van de internationale
masterstudenten is Chinees. Met
name in een aantal op voeding en
voedselveiligheid gerichte masters
is het aandeel Chinese studenten
groot. De master Food Safety be-

staat voor de helft uit studenten uit
China. Die overheersing kan tot
problemen leiden.
De werkgroep brengt volgens Simon Vink, woordvoerder van de
RvB de situatie in kaart en komt
‘indien noodzakelijk’ met aanbevelingen. De groep komt voor deze
zomer met een rapport.
%,-1$((123'(7,(1
Delft telde tot vorig jaar de meeste
Chinese studenten. Die positie is
dit jaar voor het eerst door Wageningen ingenomen. In Wageningen
studeren op dit moment 385 Chinese masterstudenten. Bijna een
op de tien masterstudenten is
daarmee Chinees. Delft volgt op de
voet, voor Tilburg , Groningen en
RK
Rotterdam.

Zie ook de China-pagina’s verderop
in dit nummer.
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è%,1'(1'678',($'9,(6$//((121'(5675,.7(9225:$$5'(1é
ð 0HGH]HJJHQVFKDSZHUNWPHH
DDQRPVWUHGHQYRRUVWHO
ð 0RQLWRUJURHSPRHWWRH]LHQRS
MXLVWHXLWYRHULQJ

Er mag alleen een bindend studieadvies (BSA) in Wageningen ingevoerd worden wanneer de maatregel onder streng toezicht blijft
staan van de medezeggenschap.

Dat heeft de Student Staff Council
(SSC, onderdeel van de WUR Council) geschreven in een brief aan de
raad van bestuur.
In februari wezen de studenten
en medewerkers van de SSC het
voorstel van universiteit nog af
omdat volgens haar onduidelijk
was wat de universiteit precies met
het BSA wilde bereiken. De SSC
vreesde dat het BSA gebruikt zou
worden om het studiesucces op te

krikken. Mogelijk zouden daardoor de verkeerde mensen worden
weggestuurd, zoals studenten die
meer tijd nodig hebben om de juiste studievaardigheden op te doen.
De universiteit heeft de SSC nu
echter verzekerd dat de maatregel
bedoeld is als instrument voor studieadviseurs om onwillige en
slecht presterende studenten weg
te sturen.
Hoewel de SSC tegen de maat-

regel blijft, is ze bereid mee te
werken wanneer wordt voldaan
aan een tweetal eisen. Ten eerste
moet er een monitorgroep komen
die een bindend advies geeft bij
elke aanpassing van het BSA, ten
tweede moet de SSC nauw
betrokken worden bij de evaluatie
van het BSA en eventuele vervolgstappen. /YG1

KEESVANVELUW <<

NRUW
>>STUDIESUCCES

+ERéHUVSUHVWHUHQJRHG
Hbo’ers presteren opvallend goed in
universitaire masteropleidingen, blijkt
uit nieuwe cijfers van de VSNU. Elk jaar
beginnen duizenden hbo’ers aan een
universitair schakelprogramma – en
velen stranden. Ze blijken toch niet zo
geschikt. Maar wie het
schakelprogramma overleeft is
uitstekend in staat het diploma te
behalen Na vijf jaar heeft 87 procent van
de voormalige hbo’ers een diploma van
een eenjarige masteropleiding op zak,
tegenover 84 procent van de overige
masterstudenten. De hbo’ers doen het
dus beter dan studenten die van
universitaire bacheloropleidingen
komen. +23

>> DLO

.ODFKWRYHU3(7ŋHVVHQ
Het bedrijf Tomra, producent van het
inzamelsysteem voor PET-ﬂessen, heeft
een klacht ingediend bij DLO over het

Wageningse PET-ﬂessenonderzoek. De
integriteitscommissie gaat de klacht
onderzoeken. Tomra vindt dat DLO de
kosten van het recyclingsysteem
doelbewust te hoog heeft ingeschat. De
Wageningse onderzoekers geven juist
aan dat zij een rekenmodel hebben
opgesteld en dat allerlei uitkomsten
mogelijk zijn, afhankelijk van aannames
en uitgangspunten. Wageningen UR doet
geen mededelingen over de klacht van
Tomra en het integriteitsonderzoek. Dat
onderzoek duurt minimaal drie
maanden. AS

>>UVA

7HQWDPHQIUDXGH
Eerstejaarsstudenten economie en
bedrijfskunde van de Universiteit van
Amsterdam hebben gesjoemeld bij
digitale toetsen van het vak statistiek.
De studenten moesten elke week een
tussentijdse toets maken. Met een goed
resultaat konden ze alvast een halve
bonuspunt verdienen voor het
afsluitende tentamen. Maar de studenten
konden de antwoorden van de toetsen
inzien door gelijktijdig in te loggen op
twee browsers, meldt universiteitsblad
Folia. De opgaven maakten ze eerst in de
ene browser, waarna de goede
antwoorden werden getoond. In de
andere browser vulden de studenten de
test vervolgens een tweede keer in. De
examencommissie heeft alle toetsen
ongeldig verklaard. +23

(LWMHWLNNHQ
U heeft ze vast met Pasen gegeten; eieren. Een ei is bijzonder voedzaam. Maar het is meer dan voedzaam. Een ei is
ook een belofte, een nog te ontwikkelen dier, een symbool
van de wederopstanding van het leven. De link met Pasen
is snel gelegd. Vruchtbaarheid verpakt in een laagje kalk.
Als kippenboerenzoon houd ik altijd een paar kippen.
Toen ik weer nieuw kippen kocht voor 5 euro per stuk, zei
mijn zevenjarige zoon: ‘Papa, dat kan niet, het heeft een
hart, het leeft, je kan er mee knuffelen, het maakt eieren,
dat past niet in 5 euro. Dat is veel te weinig!’ Een kind
begrijpt vaak beter dan een volwassene wat de waarde van
iets is. Een kind kan zich nog verwonderen over het leven.
In een liberale markt wordt de prijs van een ei bepaald
door vraag en aanbod. Alsof het een schoen is of een auto.
Voor dat soort materiële dode dingen is dat best, maar
voor een levend ei? Wat is de waarde van de niet materiële,
eigenschappen van een ei? De meeste consumptie eieren
zijn onvruchtbaar. Ga je er drie weken op zitten; er komt
niets uit. Er zijn boeren die hanen bij hun legkippen
houden, voor de rust en voor het welzijn. Die eieren zijn
wel vruchtbaar. Sommige mensen beweren dat de
voedingswaarde van een bevrucht ei meer is dan van een
onvruchtbaar ei. Een vruchtbaar ei kan levenskracht
doorgeven, een onvruchtbaar ei niet. Er zijn ook mensen
die zeggen dat het koken en eten van een ei in principe
een soort actieve abortus is. Je doodt een potentieel leven.
Te ver doorgedacht over de waarde van een ei? Teveel
onzinnig respect? Het is wel iets om over na te denken als
u weer een eitje tikt, of ben ik nu getikt? .HHVYDQ9HOXZ
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7,0(287(1'$1:((561(/9(5'(5
ð $JUDULVFKHOHUDUHQRSOHLGLQJLQ
.DEXOURQGYHUNLH]LQJHQRS
ODDJSLWMH
ð 6XFFHVYROSURMHFWNULMJW
YHUYROJŊQDQFLHULQJYDQGH
PLQLVWHU

Juist deze maand begonnen er
weer driehonderd nieuwe studenten aan de agrarische docentenopleiding in de Afghaanse hoofdstad
Kabul. Dat aantal illustreert het
succes van het agrarisch opleidingsinstituut, dat in 2011 werd
opgezet door Wageningen UR.
Hans van Otterloo is projectmanager van de hogeschool, die ofﬁcieel
de naam National Agricultural
Education College (NAEC) draagt.
Normaliter is zijn standplaats Kabul, maar vanwege de onzekere
veiligheidssituatie rond de verkiezingen in Afghanistan is hij met
zijn Nederlandse teamleden tijdelijk teruggekeerd.
7$/,%$1
In december 2013 zijn de eerste 78
leerlingen afgestudeerd, vertelt
Van Otterloo, die bij het Wageningen UR Center for Development
Innovation werkt. Ongeveer de
helft daarvan gaat lesgeven op
Agricultural Highschools in de
provincies waar ze vandaan komen. Dat zijn er vrij veel, aldus Van
Otterloo. ‘Veel jonge Afghanen willen graag een opleiding volgen en
grijpen iedere kans aan. Daarom

(UVWXGHUHQELM1$(&ZHOZDWPHLVMHVXLW.DEXOPDDUGLHJDDQVWUDNVQLHWLQGHSURYLQFLHOHVJHYHQ

gaan we ervan uit dat een kwart
van de NAEC-studenten uiteindelijk ook echt leraar wordt.’
Afghanistan geldt nog altijd als
een van de gevaarlijkste landen ter
wereld. Het regime wankelt al jaren onder de voortdurende aanvallen van de Taliban. Tot nu toe werd
president Karzai gesteund door de
aanwezigheid van NAVO-troepen,
maar die zullen zich later dit jaar
terugtrekken. Ook Karzai zelf
ruimt het veld: na twee termijnen
moet hij plaats maken voor een
nieuwe president. De verkiezingen

$OVKHWQLHXZHJHERXZLQQRYHPEHULVRSJHOHYHUGNDQKHWRSOHLGLQJVLQVWLWXXWVWXGHQWHQKHUEHUJHQ

zijn al gehouden, maar de uitslag
is nog niet bekend.
NAEC is al die tijd geen doelwit
geweest van de Taliban, maar de
spanning nam wel merkbaar toe.
Van Otterloo: ‘Tot dusverre was het
te overzien. Maar de laatste maanden, rondom de presidentsverkiezingen, pleegde de Taliban aanvallen die gericht waren op Westerlingen in het algemeen. Er zijn onder
meer aanslagen geweest bij een
restaurant en een hotel waar veel
buitenlanders kwamen en een
ngo.’ Voor Van Otterloo was dat
een teken om het land even te verlaten.
0(,6-(6
Ondanks deze korte time out gaat
het met de opleiding erg goed, vertelt Van Otterloo. Op dit moment
zijn er 500 studenten in Kabul. Als
het nieuwe gebouw in november is
opgeleverd, kan het opleidingsinstituut zelfs 800 studenten herbergen. ‘De meeste studenten komen
uit de provincies, daarom biedt de
opleiding ook huisvesting.’ Verder
is het CDI nog volop bezig met de
ontwikkeling van lesmateriaal voor
de provinciale high schools.

Voor de toekomst wil Van Otterloo onderzoeken hoe vrouwen bij
het landbouwonderwijs kunnen
worden betrokken. ‘We moeten
kijken of we het onderwijs bij
meisjes in de provincie kunnen
brengen. Families laten hun dochters zelden in een andere stad studeren of werken. Nu studeren bij
NAEC wel wat meisjes uit Kabul,
maar die gaan straks niet in de
provincie lesgeven.’
De vooruitzichten voor het project zijn goed. Onlangs werd bekend dat de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en
Economische Zaken de ﬁnanciering voor het project verlengen tot
eind 2016. Daarmee komt het totale budget, vanaf november 2011,
op 21,6 miljoen euro. Wageningen
UR is vanaf het begin af aan betrokken bij de opbouw van het Afghaanse landbouwonderwijs en
zal daar ook bij betrokken blijven
als het aan Van Otterloo ligt. Voor
hem heeft de ‘vakantie’ alweer
lang genoeg geduurd.
De spanning rond de verkiezingen lijkt weer te zijn afgenomen,
dus het team stapt snel weer op het
vliegtuig. $OH[DQGUD%UDQGHUKRUVW

RESOURCE — 24 april 2014

5(6SQLHXZVLQGG



nieuws << 7

EIGEN NETWURK VOOR
SECRETARESSES
ð 1LHXZHFOXEJHHIW
VHFUHWDUHVVHSRGLXP
ð 6HFUHWDUHVVHVZLOOHQ
JHKRRUGZRUGHQ

De secretaresses van Wageningen
UR hebben voortaan een eigen netwerk: netWURk. De nieuwe club
werd vorige week op de landelijke
Secretaressedag gelanceerd. In de
aanwezigheid van honderd secretaresseses en RvB-lid Tijs Breukink. Wageningen UR telt rond de
270 secretaresses. Van persoonlijke en directiesecretaresses tot secretaresses die een hele afdeling,
leerstoelgroep, departement of instituut bedienen.
Het doel van de nieuwe club is

‘OVER VIJF
JAAR ZIE
JE WEINIG
TERUG VAN
DE BRAND’

:LH"Mart-Jan Schelhaas,
DLO-onderzoeker bij
Vegetatie-, bos- en
landschapsecologie,
Alterra
:DW"Een bosbrand
vernietigde 300 hectare
natuur in park de
Hoge Veluwe
:DDURP"Het park werd
eerste Paasdag
ontruimd en museum
Kröller-Müller bracht
voor de zekerheid alle
kunst in veiligheid

vooral om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Belangrijk
is daarom de teamsite, een nieuwe
website waar alle voor secretaressen
nuttige informatie bij elkaar wordt
gezet. Van handleidingen, vergaderlocaties en workshops tot aankondigingen, foto’s en een agenda. Centraal op de site is het forum.
Het netWURk is een initiatief
van zeven secretaresss van het Facilitair Bedrijf, AFSG en Rikilt.
Woordvoerder Anneke Bammens
(FB) was verrast over de opkomst.
De nieuwe club is volgens haar
meer dan een onderonsje. ‘Wij willen graag als aanspreekpunt fungeren en geraadpleegd worden. Bijvoorbeeld als er nieuwe software
wordt aangeschaft. Daar geven wij
graag onze mening over.’ RK

Hoe erg is zo’n brand voor een natuurgebied?
‘In grote natuurparken, groter dan de Hoge
Veluwe, is brand niet zo’n probleem. Vuur is
in veel delen van Europa en de wereld een
onderdeel van de kringloop en grote branden
komen ook onder natuurlijke omstandigheden voor. Planten en dieren hebben zich
hierop aangepast. Naaldbomensoorten in de
Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld kegels met veel hars die als gevolg van een vuur
opengaan. Ze krijgen dan een prachtig zaadbed, alle concurrentie is immers dood.’

:21'(5/,-.(*52(,&,-)(56
DOOR VROEGE AANMELDING
ð $DQPHOGLQJPHWPHHUGDQGH
KHOIWJHJURHLG
ð 9HUYURHJGHGHDGOLQHJHHIW
RQGXLGHOLMNHSURJQRVHYRRU
RSOHLGLQJHQ

Wageningen University lijkt een
tsunami aan eerstejaars studenten
te wachten. Op 21 april hadden
zich 55 procent meer studenten
aangemeld voor een Wageningse
studie dan vorig jaar rond deze
tijd. De soep wordt echter niet zo
heet gegeten: de cijfers geven een
vertekend beeld omdat de
aanmelddatum verschoven is.
Aankomende studenten
moeten zich dit jaar voor het eerst
voor 1 mei aanmelden voor een
studie. Doen ze het later, dan
kunnen ze door de opleiding

geweigerd worden. De deadline is
vervroegd vanwege de invoering
van de zogenaamde studiecheck,
waarbij de verwachtingen van
studenten en de inhoud van de
opleiding naast elkaar worden
gelegd om te kijken of die overeen
komen. Het moet leiden tot
minder uitval op universiteiten en
hogescholen.
De verandering in uiterste
aanmelddatum zorgt voor
wonderlijke groeicijfers. Zo staat
Economie en beleid op een groei
van 287 procent en Landschapsarchitectuur op een groei van 172
procent. Nog lang niet alle scholieren hebben zich aangemeld voor
een vervolgopleiding, landelijk pas
zo’n 42.000. Vorig jaar meldden
zich uiteindelijk zo’n 63.000
aan. /YG1

FIGUREITOUT

Waarom laat de brandweer zo’n brand dan
niet lekker uitwoeden?
‘In Nederland zijn natuurgebieden versnipperd. Branden bedreigen dan kleine populaties van kwetsbare soorten. Daarom wil je die
brand dus uit hebben.’
Hoe gaat de heide zich nu herstellen?
‘Over het algemeen gaat dat behoorlijk snel.
We hebben dat elders wel eens gemonitord.
Als eerste komen er gespecialiseerde paddenstoelen die groeien op houtskool en verbrande takken. De kofﬁevuurtjeszwam is een
voorbeeld, die groeide vroeger op de plekken
waar bosarbeiders hun kofﬁe hadden gezet.
Als de brand niet al te heftig is geweest,
schiet de heide weer op uit de wortelopslag
en berkenzaden komen aangewaaid. De eerste maanden blijft het redelijk zwart maar
over vijf jaar zie je er weinig terug.’ RR

Illustratie Studio Lakmoes
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%(.(1'9,5861,(7=20$$5:((5$121,(0
ð 'HDIZHHUYDQEDFWHULQ
KHUNHQWYLMDQGLJHYLUXVVHQDDQ
JHQHWLVFKSURŊHO
ð 9HUDQGHULQJHQLQKHW'1$
ZRUGHQVQHOKHUNHQG

Micro-organismen worden continu belaagd door schadelijke virussen. Ze bezitten daarom verscheidene afweermechanismen, zoals
het CRISPR-Cas-systeem dat in ongeveer de helft van alle bacteriën
voorkomt. Dit systeem ‘ herinnert’
zich bekende virussen door stukjes
virus-DNA in te bouwen in het bacteriegenoom. Wanneer een bacterie vervolgens wordt besmet door
zo’n oude vijand, herkent hij het

DNA-fragment en valt direct aan.
Voor virussen is het juist gunstig om onopgemerkt hun werk te
kunnen doen. Spontane veranderingen in de DNA-fragmenten die
hen verraden, zijn daarom positieve kenmerken tijdens hun evolutie. Een gewijzigde code zorgt immers dat het voor bacteriën lijkt
alsof ze door een nieuw virus zijn
besmet, waardoor ze niet zo snel
kunnen reageren. Tenminste, dat
was de verwachting.
Een team van Wageningse microbiologen laat nu zien dat het
voor virussen niet makkelijk is
weer incognito te worden. Zelfs als
ze tot een derde van de ruim dertig
‘letters’ van het DNA-fragment wijzigen, kan een bacterie ze nog her-

kennen, al wordt de kans wel
steeds kleiner. En gewaarschuwde
bacteriën blijken meteen hun ‘virusscanner’ aan te passen door
ook het gewijzigde DNA-fragment
in hun genoom te bouwen. Zo hebben ze het geëvolueerde virus meteen weer in het vizier.
9,586ɺ'1$
De Wageningers ontdekten dit
door systematisch te kijken of bacteriën hun oude vijanden herkenden. Hiervoor brachten ze bij een
groot aantal micro-organismen
stukjes virus-DNA in waarvan
steeds meer letters verschilden ten
opzichte van het origineel in hun
genoom. Vervolgens bekeken de
onderzoekers of hun geïntrodu-

ceerde stukje DNA werd opgeruimd.
De microbiologen noemen hun
resultaat het een mooie stap om
het CRISPR-systeem verder te begrijpen. ‘We wisten al veel over het
kortetermijngeheugen van bacterien,’ zegt Stan Brouns, universitair
docent bij Microbiologie. ‘Maar ze
hebben dus ook een langetermijngeheugen waarbij ze virussen herkennen die al ﬂink zijn veranderd.’
Het maakt ook duidelijk wat het
nut is van de vele oude DNA-fragmenten die ze vonden in bacteriegenomen. De grote vraag is nu hoe
bacteriën hun virusscanner exact
updaten.
Het artikel verscheen afgelopen
7 april in het tijdschrift PNAS. RR
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De Nederlandse imkers hebben de
afgelopen winter weinig bijenvolken verloren. De wintersterfte is
maar negen procent, blijkt uit een
telefonische enquête onder imkers. De enquête is uitgevoerd
door de Nederlandse Vereniging
van Bijenhouders en de bijengroep
van Wageningen UR. De NBV is
met ruim 6000 leden de grootste
bijenhouders-organisatie in Nederland.
De sterfte onder bijenvolken in
de winter is jarenlang alarmerend
hoog geweest. Er waren winters dat
een kwart van de volken niet overleefde. Vorig jaar daalde de sterfte
voor het eerst in jaren en kwam uit
op 13 procent. Die daling lijkt zich
nu door te zetten. Bijenonderzoeker Bram Cornelissen, namens
Wageningen UR betrokken bij het
onderzoek, noemt de uitslag bemoedigend, maar wil nog niet
spreken van een trend.’

FOTO: GUY ACKERMANS

ð 1HJHQSURFHQWELMHQYRONHQ
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Cornelissen is voorzichtig als
het gaat om verklaringen voor de
lage sterfte. ‘Wij hebben alleen
maar naar de sterfte gevraagd en
niet naar andere omstandigheden.
Maar ik denk dat de bijenhouder
zelf een belangrijke factor is die de
lage sterfte verklaart.’

Bijenhouders gaan volgens Cornelissen door alle aandacht van
het publiek bewuster met hun bijen om. ‘Op sommige factoren heb
je geen grip, op andere wel. Bijvoorbeeld hoe goed je je bijen verzorgt. Hoe alert je op ziektes bent,
hoe je die bestrijdt en hoe je weet

of er iets aan de hand is.’
Het onderzoek van Cornelissen
en de NBV is een quick-scan. Van
der Zee onderzoekt jaarlijks uitgebreid de wintersterfte en legt daarbij ook verbanden met mogelijke
oorzaken. De resultaten daarvan
worden in juli bekendgemaakt. RK
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Seks met een Neanderthaler? Onze voorouders schrokken er niet voor terug. Moderne mensen en Neanderthalers leefden
zo’n 50.000 jaar samen op aarde. Zo’n drie
tot zeven procent van ons genoom is
afkomstig van Neanderthalers. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen
Universiteit en collega’s van de Universiteit van Edinburgh in het blad Genetics.
Hun DNA-studie maakt een einde aan
een langlopende wetenschappelijke discussie over een verklaring van de genetische verwantschap tussen de twee soorten. Een eerdere theorie zoekt de oorzaak
in een gemeenschappelijke Afrikaanse

è9HUPRHGHOLMNZDVKHWPHHUHHQ
NZHVWLHYDQURRIHQYHUNUDFKWLQJ
GDQYDQYULHQGVFKDSSHOLMNFRQWDFWé
voorouder. Dat scenario lijkt nu deﬁnitief
achterhaald. Het staat wel vast dat zowel
mensen als Neanderthalers uit Afrika
stammen. Maar Neanderthalers verlieten
het Afrikaanse continent zo’n 300.000 jaar
geleden, de mensen ‘pas’ 100.000 jaar geleden. ‘Wij hebben aangetoond dat de genetische overeenkomsten tussen mensen
en Neanderthalers buiten Afrika moeten

zijn ontstaan, door onderlinge seksuele
contacten in Europa en Azië’, zegt Laurent
Frantz van de Animal Breeding and Genomics Group van Wageningen Universiteit.
Hij denkt overigens niet dat het er daarbij
erg romantisch aan toeging. ‘Vermoedelijk was het meer een kwestie van roof en
verkrachting, maar misschien waren er
ook wel vriendschappelijke contacten.’
Hoe dan ook, het verandert wél onze
kijk op de evolutie van de mens, zegt
Frantz. ‘Vroeger dachten antropologen dat
de moderne mens, toen hij uit Afrika vertrok, de primitievere mensachtigen wel
snel moest hebben uitgeroeid, omdat hij
efﬁciënter was. Maar nu weten we dat de
Neanderthaler in ons voortleeft.’
9$5.(1
De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om de genetische verwantschap tussen mens en Neanderthaler te
analyseren. Ze gebruikten DNA materiaal
van een Europeaan, een Aziaat en een Neanderthaler en verdeelden hun genetische
code in een hele reeks kleine blokjes. Voor
elk blokje berekenden ze de afstamming.
Vervolgens berekenden ze de waarschijnlijkheid van de beide afstammingsscenario’s. Uit deze genetische analyse (de Maximum-Likelihood Analysis) kwam naar voren
dat het scenario waarbij beide soorten elk
apart uit Afrika vertrokken en elkaar later
weer ontmoetten en onderling seks hadden in Eurazië verreweg het waarschijnlijkst was. 0DULRQGH%RR
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YDQ$OWHUUD
Fontein is blij met de nieuwe visie op natuur. ‘Het ministerie laat ermee zien dat het weer wat wil met de natuur in Nederland. Er is weer positieve aandacht voor de
natuur, na de donkere jaren onder Bleker, waarin het
Rijk op natuur bezuinigde en het natuurbeleid overdroeg aan de provincies.’ De Ecologische hoofdstructuur, een landelijk netwerk van onderling verbonden
natuurgebieden, is weer nieuw leven ingeblazen en heet
nu Nationaal Natuurnetwerk. Het kabinet heeft daar
vorig jaar al extra middelen voor vrijgemaakt. Fontein:
‘De regering wil dat de natuur begrijpelijk is voor de
mensen. Daarbij kijkt ze niet alleen vooruit, maar sluit
het ook aan bij de huidige praktijk in de provincies.’
Wat is de huidige praktijk?
‘Alle provincies zijn bezig om hun provinciale natuurbeleid vorm te geven. Daarbij zijn ze op zoek naar nieuwe ﬁnancieringsbronnen voor natuur. Je kunt dan denken aan natuurbegraafplaatsen, gebiedsfondsen en ﬁnanciering via vergroening van het Europees landbouwbeleid. Er ontstaan nieuwe organisatiestructuren en
instrumenten, waarbij burgers mee gaan doen aan natuurbeleid en hopelijk ook gaan meebetalen aan natuurontwikkeling. Eigenlijk haakt deze visie daar op aan.’
En wat betekent deze visie dan voor de provincies?
‘Ik denk dat de provincies nog wel vragen hebben wat
de concrete betekenis is van deze visie op hun beleid.
In mijn ogen heeft deze visie vooral een sterke symbolische functie. Het Rijk maakt duidelijk: we denken na over
de natuur. Dat is goed nieuws, omdat het natuurbeleid
ten tijde van het vorige kabinet negatief werd benaderd
en vier jaar lang heeft stilgelegen vanwege bezuinigingen
en een onduidelijk decentralisatieproces.’ $6

67(//,1*
‘Germans would stop complaining about their
health care system if they would familiarize
themselves with that of the Dutch’
1HDQGHUWKDOHU OLQNV HQKRPRVDSLHQV UHFKWV 

Wibke S.U. Roland, promoveert op 25 april in
Wageningen
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Mensen eten minder van hamburgers op een hard broodje dan op
een zachte bol. Eten dat ons ﬂink
laat kauwen, zo blijkt, zorgt dat we
eerder vol zitten. Dit inzicht kan
helpen voedselproducten te ontwerpen die overeten – en daarmee
overgewicht – voorkomen. Onderzoekers van Humane voeding lieten dit zien door proefpersonen te
laten eten van zachte en harde gerechten die verder identiek waren.
Ze publiceerden er begin april over
in het tijdschrift Plos ONE.
Per lunch bleken de proefpersonen gemiddeld 63 gram, of zo’n 16
procent, minder te eten van een relatief harde maaltijd. Als je naar de
energie kijkt zijn dit 93 kilocalorieen minder. Bovendien compenseerden de deelnemers hun kleinere lunches niet door meer te
eten bij het diner. De verschillen
lijken misschien niet veel, zegt
Dieuwerke Bolhuis, postdoc bij
Humane voeding, maar als je mensen zo ver krijgt hun gedrag structureel te veranderen is het een gro-

te stap tegen overeten. Bijzonder
welkom in de strijd tegen overgewicht, waar inmiddels ruim 40 van
de 100 Nederlanders mee kampen.
Niet zo vreemd overigens, want supermarkten liggen vol met gemakkelijk verteerbaar eten met veel calorieën en weinig vezels. Hoofdonderzoeker Bolhuis vindt het dan
ook teleurstellend dat er vanuit de
industrie weinig belangstelling is
voor haar resultaten. Hoewel voedingsgigant Nestlé haar experiment ﬁnancierde, komt er geen
vervolgonderzoek. ‘Op de lange

termijn zal er wel interesse komen
voor verzadiging,’ denkt Bolhuis.
‘Mensen zijn immers steeds meer
geïnteresseerd in gezondheid.’
/8&+
Tijdens de proef liet Bolhuis een
groep van vijftig studenten twee
dagen lang lunchen met zoveel
broodjes hamburger en rijstsalade
als ze wilden. Hierbij kregen ze willekeurig één dag een ‘harde’ maaltijd met stevige broodjes en harde
rijst en rauwe groentes in de salade
en de andere dag kregen ze juist

zachte kadetjes, risottorijst en gekookte groentes. Elke avond kwamen de studenten terug voor een
normale maaltijd. Ondertussen
hielden de onderzoekers nauwkeurig bij hoeveel de deelnemers aten,
hoeveel happen ze namen en hoe
lang het eten in hun mond bleef.
In haar proefschrift liet Bolhuis
al zien dat mensen in een laboratoriumsituatie minder eten als ze
kleinere hapjes nemen. Nu liet ze
zien dat hetzelfde gebeurt bij een
realistische lunch. ‘Precies wat we
verwacht hadden.’ RR
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Als alle inwoners van de Europese
Unie de helft minder vlees, zuivel
en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25
tot 40 procent. Bovendien is dan
23 procent minder land nodig voor
de voedselproductie. Dat stellen
onderzoekers van Alterra en het
Planbureau voor de Leefomgeving.
Als de Europeanen hun vlees-

consumptie halveren, levert dat
niet alleen veel milieuwinst op.
Ook zou er dan veel minder wateren luchtvervuiling zijn en zou het
aantal hart- en vaatziekten fors verminderen, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Global Environmental Change. Met behulp van
biofysische modellen rekenden ze
uit wat een halvering van dierlijke
producten, die werden vervangen
door plantaardige alternatieven, in
het Europese dieet voor gevolgen
heeft voor klimaat, milieu en gezondheid. Naast Jan Peter Lesschen, Susanne Wagner en Oene
Oenema van Alterra en hoofdau-

teur Henk Westhoek van het PBL
leverden Engelse, Italiaanse en
Duitse onderzoekers een bijdrage
aan het onderzoek.
62-$
De onderzoekers concluderen ook
dat de helft minder vlees eten leidt
tot 40 procent minder stikstofuitstoot. Bovendien wordt Europa in
dat geval een exporteur van granen
en hoeft ze 75 procent minder soja
te importeren.
De klimaatwinst door de halvering van de vleesconsumptie is hoger dan de onderzoekers hadden
verwacht, zegt onderzoeker Jan Pe-

ter Lesschen. Hij constateert dat
afname van vleesconsumptie een
groter klimaateffect heeft dan allerlei technische en agronomische
maatregelen in de landbouw. Alle
maatregelen voor een duurzame
landbouw leveren waarschijnlijk
hooguit 30 procent reductie van
broeikasgassen op.
Het onderzoek werd uitgevoerd
voor een Europese expertgroep op
het gebied van stikstof en voedsel
(EPNF), die beleidmakers en consumenten wil informeren over de
impact van voeding op het milieu
en de volksgezondheid. $6
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Niet iedereen vindt dit bij uitstek een
vraag voor ongeïnteresseerde studenten.
Als velen hun stof liever individueel
doornemen, betekent dat volgens 0DUF dat
hoorcolleges overbodig zijn. ‘In plaats van
ellenlange luister- en huivercolleges waar
een groot deel alleen maar klakkeloos zit
over te schrijven’, wil hij liever
persoonlijk, kleinschalig onderwijs.
6WXGHQW bespeurt in de column juist een

,//8675$7,((67+(5%528:(5

Domme vragen bestaan wel degelijk
betoogt Resource-columnist Jan-Willem
Kortlever. En de domste vraag is toch wel:
‘Meneer, komen de antwoorden ook op
Blackboard?’

gebrek aan empathie. ‘De mensen [met]
een leerstoornis, een handicap of
gehoorprobleem ...[die] hebben zeker
pech,’ schrijft hij, en hij krijgt bijval.
‘Wie ben jij om te bepalen hoe anderen
zouden moeten studeren?’ schrijft 3LHWHU
GH/DDW. ‘Mag de student dat voor zichzelf
uitmaken of mag men alleen volgens de
methode Jan-Willem Kortlever studeren
in Wageningen?’ Maar -DQ:LOOHP blijft
bij zijn verhaal: ‘Als blijkt dat informatie
ook op BlackBoard staat [...], verslapt de
aandacht en men let minder goed op.’
Nog helemaal wakker en ook een
mening? Meng je op onze site in deze
discussie.

SRVW
22.((10(1,1*"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

Ik vind dat de overheid snel duidelijkheid moet geven
over de afschaﬃng van de basisbeurs. Vorige jaar
heeft de regering besloten dat de beurs voor zowel de
bachelor als master vanaf september 2015wordt afgeschaft. Maar 26 maart meldde Scienceguide.nl dat dit
plan op zijn vroegst komende september wordt behandeld door de Tweede Kamer, en door de Eerste Kamer
zelfs pas in de winter of het voorjaar van 2015. Dit is
veel te laat. Voor bijna alle Wageningse masters moet
je je voor 1 augustus inschrijven. Als je nu dus besluit
een tussenjaar te doen voordat je aan je master
begint, weet je niet of je nog recht hebt op een basisbeurs. Dat is niet handig, en mogelijk heel zonde.
Bovendien zou het niet de eerste keer zijn dat de
overheid terugkomt op een onderwijsbesluit. Sinds ik
studeer, is dit al minstens vijf keer gebeurd. Neem de
invoer en afschaﬃng van de langstudeerboete, het
versoberen van de OV-kaart, de afschaﬃng van de
basisbeurs en vorig jaar het uitstel van deze afschafﬁng. En ook nu krabbelen verschillende partijen een
beetje terug, dus niets is zeker. Goede beslissingen
die studenten nu nemen, kunnen over een half jaar
complete vergissingen blijken. Dan doe je door je
‘goede beslissing’ geen bestuursjaar, je doet geen
ervaring op met reizen aan de andere kant van de
wereld, terwijl dat misschien wel had gekund. De gok
nemen dat de overheid de beurzen niet afschaft – wat

3+272%(575,-.

Basisbeurs

momenteel mijn overweging is – kan duizenden euro’s
kosten als de plannen toch door gaan.
De overheid houdt door haar uitstel generaties studenten ‘gevangen’ in onzekerheid. Ik vind dat zij een
duidelijke keuze moet maken. Alleen dan kunnen de
komende generaties studenten fatsoenlijk hun studie
plannen. En schaﬀen jullie de basisbeurs af? Dan kom
LNSURWHVWHUHQLQ'HQ+DDJHQPHWPLMKRSHOLMNGHUHVW
van studerend, en afgestudeerd, Nederland.
$QQHORX+RRJHUZHUIGHUGHMDDUVVWXGHQW%RGHP
ZDWHUHQDWPRVIHHU
&RQWUDGLFWLRLQWHUPLQLV
Kan een universiteit groeien en toch kleinschalig blijven? Daarover schreven wij in Resource 16 en zal in
Wageningen dit jaar nog vaak worden gesproken. Het
deed Bert Rijk, onderzoeks- en onderwijsmedewerker bij
plantaardige productiesystemen denken aan deze foto
die hij in een Singaporese metro maakte. Wageningse
problemen, zo blijkt maar weer, zijn wereldproblemen.

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
5HGDFWLHDGUHV
Akkermaalsbos 14, 6708 WB Wageningen
(Nexus, gebouw 117, bode 31). Postbus 409
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
Kuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
Website: resource.wageningenur.nl.
ISSN 1389-7756
5HGDFWLH
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tevens waarnemend hoofdredacteur)
rob.goossens@wur.nl, 0317 485320
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roelof.kleis@wur.nl, 0317 481723
ðLU1LFROHWWH0HHUVWDGW ZHEUHGDFWHXU
nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
ð/LQGDYDQGHU1DW VWXGHQWHQRQGHUZLMV 
linda.vandernat@wur.nl, 0317 481725
ð5RE5DPDNHU YRHGLQJYLVVHULM 
rob.ramaker@wur.nl, 0317 481709
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albert.sikkema@wur.nl, 0317 481724
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Resource wordt
gedrukt op papier
uit verantwoord
beheerde bossen.
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De ontwikkeling van het aantal Chinese
masterstudenten in Wageningen

2008

2009

2010

2011

De top-5 masterstudies met de meeste
Chinese eerstejaars 2013-2014

2012

2013

1

40

2

71

22

42

58

Food Technology

65
85

Environmental
Sciences

3

20
23
141

14

4

Food Safety

34

Plant Sciences

162
185

10
27

Food Quality
Management

5

China Town, Wageningen
Chinezen domineren het beeld van de buitenlandse student in Wageningen. Hun aantal op
de campus is in vijf jaar tijd verdrievoudigd.
Er zijn masters waar bijna de helft van de
studenten Chinees is. De cijfers op een rijtje.
Wie een paar jaar niet op de campus is geweest,
zal het meteen opvallen. Wat zijn hier veel Chinezen! Dat lijkt niet alleen zo, het is ook zo.
Blijkt uit een duik in de cijfertjes. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In Wageningen studeren en werken 536 Chinese studenten
en promovendi. Om precies te zijn: 385 masters,
148 promovendi en 3 bachelors. Daarmee staat
China eenzaam aan kop als land van herkomst
van onze buitenlanders.
Maar absolute aantallen zeggen niet alles.

Veelzeggender is de groei, die een paar jaar geleden explosief was en nu zo’n 15 procent per jaar
bedraagt. Eén op de tien masterstudenten is
Chinees. Een kwart van alle buitenlandse masters is Chinees. Met name in sommige masters
begint dat enigszins verontrustende vormen
aan te nemen. Bij Food Safety is de helft van het
aantal studenten Chinees. Bij Food Technology
en Food Quality Management komt een derde
van de studenten uit China. Die overheersing
van één buitenlandse nationaliteit baart zelfs
zorgen. Een speciale werkgroep (The International Classroom) bekijkt of het nodig is om maatregelen te nemen.
Mede-verantwoordelijk voor de werving van
buitenlandse studenten is Rien Bor. Hij houdt
er een zelfbedacht en –ontwikkeld wereldwijd

netwerk van 25 vertegenwoordigers op na.
Alumni die na terugkeer naar hun land van herkomst de Wageningen-promotie voor hun rekening nemen, tegen een vergoeding. Zij geven
voorlichting over Wageningen, doen presentaties op onderwijsbeurzen en zijn aanspreekpunt voor geïnteresseerde kandidaten. Bor’s
systeem is uniek voor ons land en levert Wageningen geen windeieren op. De teller van het aantal Chinese vooraanmeldingen voor het
komende studiejaar staat op dit moment al
weer op 486. ‘Ik verwacht op zo’n 600 uit te
komen. Daarvan zullen er ongeveer 200 uiteindelijk hier gaan studeren.’
De drukte in Wageningen staat niet op zichzelf. Chinezen studeren massaal in den
vreemde. Volgens cijfers van het Nufﬁc studeer-
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Top-5 land van herkomst buitenlandse masters 2013-2014

Aantallen Chinese studenten
totaal in Nederland 6.910

aan een
Universiteit
2.395
348 in Wageningen

496.003

142.090

totaal in
buitenland
645.003

Elders in
de wereld

57
37

China

Griekenland Duitsland

Indonesië

Italië

Top-5 buitenlandse promovendi 2013-2014

148

66

China

Duitsland

62

Ethiopië

den in 2011 in totaal 645.000 Chinezen aan buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs.
Dat was zestig procent meer dan vijf jaar daarvoor. De meeste Chinezen studeren in de VS en
de naburige landen Japan en Australië. In
Europa studeerden dat jaar zo’n 149.000 Chinezen, waarvan de meesten in het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.
Nederland is wereldwijd en Europees gezien
maar een kleine speler. In het afgelopen studiejaar studeerden volgens cijfers van het Nufﬁc
6910 Chinezen in ons land, waarvan 2395 in het
wetenschappelijk onderwijs. Delft trekt de
meeste studenten, op de voet gevolgd door
Wageningen, Tilburg en Rotterdam. Relatief
gezien studeren de meeste Chinezen evenwel in
Wageningen.

47

Indonesië

45

Brazilië

totaal aantal Chinese studenten 31.308.378 (2011)

68

149.000 totaal
in Europa

Veel van hen kiezen voor een voedingsmaster. Daar zit volgens Bor geen overheidsstrategie
achter. ‘Voedselveiligheid en voedselzekerheid
zijn een groot probleem in China’, zegt Bor.
‘Studenten zien dat ook. Dat bepaalt die voorkeur voor voeding en milieu. Maar ik denk niet
dat dat typisch Chinees is. Die voorkeur zie je
ook in andere landen met soortgelijke problematiek.’
Bronnen:
Internationalisering in beeld, 2013 (Nufﬁc)
Education Monitor 13/14 (Wageningen UR)
Quality & Strategicv Information (Corporate
ER&I, Wageningen UR)

30.663.345

DUUR
China heeft zelf zo’n 75 landbouwuniversiteiten. Een vijftal daarvan opereert op nationaal niveau. Wageningen heeft met drie
Chinese universiteiten vriendschappelijke
betrekkingen: de China Agricultural University (CAU, Beijing), Nanjing Agricultural
University (NAU) en de Northwest A&F University (Yangling). Veruit de meeste Chinese
studenten in Wageningen komen van de
oostkust, het welgestelde deel van het land.
Chinese masters studeren in het buitenland
op eigen kosten. Twee jaar studeren in
Wageningen kost al gauw 50.000 euro.
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Zo voelt het om Chinees
te zijn in Wageningen
Chinese studenten gaan nooit uit, zitten elke avond met hun neus in de boeken, spreken
slecht Engels en gaan alleen met elkaar om. Dit is slechts een greep uit de vooroordelen
over deze grote groep studenten. Maar wat klopt er eigenlijk van deze reputatie?
Resource vroeg drie Chinese studenten hoe hun leven in Wageningen nou echt eruit ziet.
tekst: Nicolette Meerstadt / foto’s: Sven Menschel

‘Leuk om naar mooie jongens te kijken’
Coco Liu, tweedejaars Master Management and Economics
‘Voor ik hierheen kwam, verwachtte ik een vrij leven in Wageningen. Ik keek
ernaar uit om mensen van over de hele wereld te ontmoeten en naar feesten te gaan. Maar het blijkt dat ik de feesten hier niet echt leuk vind, er
is te veel lawaai. Liever zit ik met goede vrienden aan de bar met een
biertje.
Dit is de eerste keer dat ik in het buitenland ben, en ik wilde heel
graag reizen. In Griekenland heb ik voor het eerst een bikini gedragen. Chinese meiden willen meestal geen gespierd lichaam, ik
deed thuis meer aan duursporten zoals badminton en joggen.
Maar in Griekenland zag ik heel veel aantrekkelijke mensen met
strakke buikspieren en een mooi bruin kleurtje. Zo wil ik ook
zijn, dus nu ga ik naar de sportschool met een paar Chinese
vrienden. We trainen samen, stimuleren elkaar en wisselen ervaringen uit. Ik vind het leuk om in de sportschool naar mooie jongens te kijken, Italianen en Duitsers zijn mijn favorieten.
Ik zat in een ACT-groepje met zes Nederlandse studenten.
Eerst voelde ik me alleen en verborg ik mijn emoties. Daarna
begon ik met ze te praten. Een beetje eng, zo in het Engels, maar
iedereen was heel geduldig. Een meisje vertaalde alles voor me. Sommige Chinese studenten zijn stil in dit soort groepjes. Dat komt deels
door de taal of een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar soms zijn er ook
overbodige discussies waar ze liever niet aan meedoen.
Chinezen laten zich graag van hun allerbeste kant zien, we houden
van harmonie. Als ik problemen heb schrijf ik ze liever op en luister ik
naar muziek. Ik val mijn vrienden er liever niet te veel mee lastig, en
los het zelf wel op. Een goede band bouw je niet op problemen. In
mijn eerste jaar was ik niet zo open als nu. Maar na de eerste zomer
realiseerde ik me dat ik steeds onafhankelijker word. Ik voel me
steeds meer op mijn gemak.’
RESOURCE — 24 april 2014
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‘Ik draag de druk mee in mijn hart’
Hanbin Qiao, tweedejaars Master Animal Science
‘Ik ben een serieuze student. Feestjes kunnen leuk zijn, maar ze verpesten
de dag erna en ik heb werk te doen. Mijn familie is niet rijk en ik ben hier met
een beurs. Ik was niet goed voorbereid op een studie in het buitenland en dat
maakte mijn eerste jaar moeilijk. Ik zei niet veel, en ik vond het zelfs moeilijk
om mijn docenten te verstaan. Ik was bang om mijn examens niet te halen en
vertraging op te lopen. Dan moet ik zelf mijn hele hoge collegegeld betalen.
Daarom heb ik niet zo veel vrije tijd als Nederlandse studenten, ik werk heel
hard zodat ik alles haal.
Elke dag voel ik spanning in mezelf. Mijn ouders geven hun eigen comfort
op zodat ik hier kan studeren. Mijn moeder zegt: ‘je moet hard werken, dan
krijg je een beter leven.’ Elke dag leven ze voor mij. Zolang ik successen behaal
zijn zij gerust. Ik heb geen manieren om die stress te ontladen, ik draag die
druk mee in mijn hart.
Ik woon in de Earth House waar geen gedeelde faciliteiten zijn. Na een jaar
weet ik nog steeds niet echt wie de buren zijn. Ik heb vrienden en een Chinese
vriendin, dus er is niet echt een reden om nieuwe vrienden te maken.
Het onderwijssysteem is hier anders. In China is je begeleider als een
ouder die op academisch niveau voor je zorgt, we zijn een soort kind. Hier is
je dagelijkse begeleider vaak een PhD student die je gelijke is, en de prof heeft
het ontzettend druk. Het Nederlandse systeem wil dat je onafhankelijk bent,
maar wij willen volgen, we hebben een gids nodig. Ondertussen ben ik heel
bang om iets verkeerd te doen en vertraging op te lopen.
Chinese studenten hebben meestal duidelijk ambities:
óf een hoog academisch
niveau, óf buitenlandse werkervaring opdoen als voorbereiding op een managementfunctie. Dat geeft
je namelijk voordeel als je
het management in wil.
Ik ben van deze laatste categorie. Ik wil hier aan de
slag, maar uiteindelijk ga ik
terug naar China omdat
ik in dat land thuishoor.’

‘Vrij om te gaan en staan waar ik wil’
Ang Li, tweedejaars Master Environmental Sciences
‘Ik zit al bijna twee jaar in het bestuur van de Chinese Association
for Students and Scholars in Wageningen (CASSW). Het doel van
CASSW is dat studenten hier gelukkig kunnen leven. We helpen
nieuwe studenten op weg en we organiseren activiteiten.
Net als elke andere groep verschillen Chinese studenten onderling behoorlijk. Sommige houden van feesten, anderen zijn juist
serieus. Zelf ben ik een gemiddelde student, een zeven halen vind ik
prima. En zolang ik afstudeer zijn mijn ouders ook gelukkig.
Toen ik hier voor het eerst kwam wonen was ik af en toe best eenzaam. In China deelde ik altijd een kamer met ten minste drie
andere meiden. Op mijn eigen kamer in Bornsesteeg was ik opeens
af en toe alleen. Vooral in de zomer, toen was het heel stil in Wageningen. Nu weet ik dat ik dan een tripje kan plannen. Reizen in
Europa vind ik heerlijk. In China heb je een visum nodig als je naar
het buitenland wil, hier ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil.
Mijn vrije tijd breng ik graag met vrienden door. De meiden eten
dan samen en roddelen over van alles. De jongens houden van drinken, spelen poker en Mah-jongg of discussiëren over onderzoek.
Net als veel andere Chinezen wil ik een visum aanvragen voor een
zoekjaar. Dan krijg ik een jaar om hier een baan te vinden. Ik blijf
zolang ik kan. Maar uiteindelijk ga ik weer terug. Dankzij de eenkind-politiek ben ik de enige die voor mijn ouders moet zorgen.’
24 april 2014 — RESOURCE
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Voetstappen in China
Een globaal overzicht van projecten waarmee Wageningen UR het afgelopen jaar actief was in China.
PARTNER IN BINNEN-MONGOLIE
De Yili Group is een van de grootste zuivelproducenten
van China. In 2008 kwam het bedrijf in zwaar weer
nadat in melkpoeder voor baby’s het giftige melamine
werd aangetroﬀen. Yili ging zich daarop sterker richten
op voedselkwaliteit en kwam daarbij onder meer terecht bij Wageningen UR. Het Chinese bedrijf heeft
inmiddels een R&D-afdeling geopend op de Wageningse campus, haar eerste vestiging in Europa.

KOOLZUUR METEN
Met zijn CarbonTracker speurt Wouter Peters, universitair hoofddocent bij Meteorologie en luchtkwaliteit,
naar lokale variaties in de CO2-concentratie. Zulke
schommelingen verraden nog onbekende bronnen en
afvoerputjes van koolzuurgas. Door een samenwerking
met wetenschappers in Beijing en Nanjing heeft hij ook
toegang tot Chinese meetgegevens.

SAMEN IN ZUIVEL
In China groeit de vraag naar zuivelproducten, terwijl
de kwaliteit ervan soms onder druk staat. Om beide
uitdagingen het hoofd te bieden werd vorig jaar het
Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC)
opgericht in Bejing. In dit onderzoekscentrum werken
Wageningen UR, FrieslandCampina en de China Agricultural University samen aan zuivelontwikkeling. De
bedoeling is dat het SDDDC uitgroeit tot een volgwaardig kennis- en opleidingscentrum.

DUURZAAM PLATTELAND
De snelle economische groei van China en de geleidelijk omvorming naar een markteconomie, stellen het
platteland voor de nodige uitdagingen als het gaat om
het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In
het SURE-onderzoek (Sustainabele Natural Resource
Use in Rural China) bekeken Wageningse onderzoekers
hoe een duurzaam gebruik van natuurlijk hulpbronnen
kan worden gestimuleerd.

[KUSTGEBIED] GEZONDE ZEE
Menselijke activiteiten zorgen ervoor dat er s
meer nutriënten in het rivierwater van China
komen. Die stoﬀen, zoals stikstof, fosfor en ko
stromen naar de oceaan en beïnvloeden daar
kustgebieden het biologische systeem. Wage
wetenschappers doen in opdracht van NWO o
naar deze zogenaamde eutroﬁëring. Modellen
beter inzicht geven in de oorzaken en gevolge

RESOURCE — 24 april 2014
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AARDAPPEL ANDERS
Chinese aardappelboeren hebben een grote kennisachterstand. Iets waar PRI, samen met het Potato
Institute, iets tegen probeert te doen in de provincie
Heilongjiang. Boeren leren hun aardappelen zorgvuldiger te bewaren, actiever te beschermen tegen ziektes
en ze krijgen beter pootgoed.

GROENTES DOORGRONDEN
Als tien jaar werkt Guusje Bonnema, universitair
hoofddocent bij Plant breeding, samen met het Institute of Vegetables and Flowers in Beijing. Met Chinese
wetenschappers heldert ze in het Sino-Dutch lab het
erfelijk materiaal op van gewassen als kool en tomaat.
Niet alleen als fundamenteel onderzoek, maar ook om
eﬃciënter te kunnen veredelen.

GROENE STAD
Ontwerp een compleet nieuw stadsdeel vol kassen,
groen en woonruimte voor 60 duizend mensen. Deze
wel heel ambitieuze opdracht kreeg DLO afgelopen
jaar van Cofco, een Chinese evenknie van Unilever, en
Fangshan, een district van Beijing. Dit papieren plan
moet de komende jaren realiteit worden. xx

GROENE ZONES
Alterra maakt op meerdere plekken in China plannen
voor agroparken. Dit zijn clusters van moderne land- en
tuinbouwbedrijven en de bijbehorende bedrijven. Clustering zorgt voor schaalvoordelen, makkelijk transport
en gesloten kringlopen. DLO-onderzoeker Paul Smeets
verkocht al ontwerpen in Shanghai, Shandong,
Changzhou en Tanchang.

ZEE

LEREN OVER LELIES

t er steeds
hina terecht
en koolstof,
daar in de
Wageningse
WO onderzoek
dellen moeten
volgen ervan.

Aan de Wageningen Road nummer 1 in Zhangzhou vind
je het Sino Europe Agricultural Development Center. In
samenwerking met het Wageningse Plant Breeding en
Nederlandse bedrijven, zo vertelt strategisch directeur
Jaap van Tuyl, worden er cursussen gegeven over sierplanten, zoals lelies, en er vindt ook onderzoek plaats.
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Pioniers in het
verre oosten
Wie op de campus rondloopt of de Wageningse onderzoeksprojecten
doorneemt, kan het niet ontgaan: Wageningen en China hebben een
bijzondere band. Minder bekend is dat die relatie begon met de
persoonlijke vriendschappen van Wageningse onderzoekers en hun
Chinese promovendi. Drie van hen doen hun verhaal.
tekst: Albert Sikkema

I

n 1997 stuurde de Chinese Yuling Bai een brief
aan Evert Jacobsen, hoogleraar Plantenveredeling, met het verzoek om te mogen promoveren in
Wageningen. ‘Ik kende Wageningen helemaal
niet en wilde eigenlijk naar de Verenigde Staten’,
zegt Yuling Bai, die inmiddels bijna 17 jaar in
Wageningen werkt. ‘Maar het wetenschappelijk comité

OMGANGSVORMEN
Chinezen en Nederlanders
lijken op elkaar, vindt
Arthur Mol. ‘Beiden zijn
heel doelgericht, willen
problemen oplossen en
zijn gedreven om iets voor
elkaar te krijgen.’ Maar
Chinezen zijn wel
omﬂoerster, vindt Nico
Heerink. ‘Ik kwam er al
snel achter dat als ik iets
vraag aan mijn Chinese
collega’s en het antwoord
‘no problem’ is, dan kost
het hen veel inspanning
om het gedaan te krijgen.

Als ze ‘maybe’ antwoorden, dan kan het echt
niet.’
Een andere les is dat je als
buitenlander nooit je Chinese partner publiekelijk
moet afvallen. ‘Je kunt niet
in het openbaar negatief
over iemand spreken, want
dan bezorg je deze persoon gezichtsverlies.
Onder vier ogen kun je wel
heel duidelijk zijn.’ Deze
regel gaat ook op voor het
land China. ‘In het openbaar moet je ook geen kri-

tiek leveren op China, je
moet als buitenstaander
niet aan komen met advies
in de trant van: je moet dit
en dat doen. Nee, je werkt
samen met lokale partners
en die partners kunnen
invloed uitoefenen op het
beleid.’ Die partners zijn
over het algemeen heel
nationalistisch, zegt Mol.
‘Ze hebben intern veel kritiek op de overheid en de
partij, maar als een buitenstaander het zegt, worden ze boos.’

dat de beurs toekende, vond dat je voor tuinbouwonderzoek naar Nederland moest, dat was top of the
world.’
Het comité wist kennelijk waar het over sprak. Het
kleine Nederland was in de jaren negentig al de tweede
exporteur van landbouwproducten ter wereld. Daar kon
China heel wat van leren, vonden de communistische leiders. Chinese delegaties kwamen daarom naar Nederland
om een kijkje te nemen in de kassen. Daarnaast werden er
verkenners op pad gestuurd, ook naar Wageningen.
Onderzoeker Qu Futian was een van hen. Hij kwam
terecht bij ontwikkelingseconoom Nico Heerink. ‘Futian
moest zijn ogen goed de kost geven in Nederland, had zijn
meerdere gezegd’, vertelt Heerink. Maar het proﬁjt bleek
uiteindelijk twee kanten op te werken, want toen Qu weer
vertrok nodigde hij Heerink, met wie hij inmiddels
bevriend was geraakt, uit om langs te komen bij Nanjing
Agricultural University. Dat leidde uiteindelijk tot een
gezamenlijk onderzoek rond duurzaam landgebruik.’
Heerink: ‘Qu Futian heeft veel deuren voor ons geopend.’
Een andere verkenner kwam terecht bij Arthur Mol,
hoogleraar Milieubeleid. ‘In 1995 deed de Chinese studente Zhang Lei een afstudeervak bij mij voor de MScopleiding Environmental Sciences. Ze was een gemiddelde student, maar een hele goede netwerker en al
tijdens de studie wist zij mij ervan te overtuigen dat ik
China moest bezoeken. Dus ging ik daar in 1996 voor het
eerst naartoe. Bijna alleen maar ﬁetsen, koude hotels,
nauwelijks mensen die Engels spraken, maar toch zeer
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Om een inhaalslag in de voedselproductie te maken, keek China naar Nederland.

indrukwekkend. Tijdens dat eerste bezoek heb ik eigenlijk de basiscontacten gelegd voor mijn huidige netwerk
in China.’
PRESIDENT
Inmiddels is Arthur Mol een grote naam in China. Hij
werkt samen met de Chinese Academy of Sciences en is al
jaren gasthoogleraar Milieubeleid, tegenwoordig op
Tsinghua University waar het leidinggevende kader in
China wordt opgeleid. Op die prestigieuze universiteit is
een van zijn promovendi inmiddels hoogleraar en een van
zijn vroege contacten president. ‘Dat helpt bij samenwerking. Dan ben je hoger afgedekt en krijg je meer voor
elkaar.’
Mol is een van de weinige Nederlanders van wie een
boek is vertaald in het Chinees. Zijn leerboek over ecologische modernisering, waarbij ontwikkeling en milieubeheer hand in hand gaan, is verplichte kost voor milieustudenten in China. Hij gaat elk jaar gemiddeld drie keer
naar China.

Nico Heerink zit zelfs structureel vier maanden per jaar
in China. Iedere zomer, van begin mei tot begin september, is hij te vinden op Nanjing Agricultural University of
Zhejiang University. De ontwikkelingseconoom geeft als
gasthoogleraar les op beide universiteiten, en schrijft artikelen met zijn Chinese collega’s.
Gedurende de lange tijd dat ze in China komen, zagen
Heerink en Mol hoe het land langzamerhand veranderde,
zich meer openstelde voor invloeden van buitenaf. Maar

‘China is terughoudend met het
inhuren van buitenlandse kennis.
Dat gebeurt maar mondjesmaat’
grootschalige internationale onderzoeksprogramma’s
zijn nog betrekkelijk zeldzaam, weet Mol. ‘Het land is
terughoudend met het inhuren van buitenlandse kennis.
Dat gebeurt maar mondjesmaat.’

>>
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Nico Heerink

Arthur Mol

Innovatie door irrigatie.

>>

Evert Jacobsen

In plaats daarvan zet China vol in op promotieonderzoek
door ruimhartig beurzen te verstrekken voor een verblijf
aan een buitenlandse universiteit. Daarbij maakt het land
handig gebruik van de zogenaamde ‘sandwichbeurs’,
waarbij de promovendus het eerste en vierde jaar in Wageningen zit maar tussendoor onderzoek doet in China.
Enerzijds leert de promovendus daarbij de Westerse
manier van onderzoek doen en de Engelse taal, zodat hij
aansluiting vindt op de internationale kenniseconomie.
Maar anderzijds onderzoekt de promovendus een relevant vraagstuk in China. Dat geeft China direct bruikbaar
onderzoek en het verkleint de kans op een brain drain van
Chinees onderzoekstalent.
Ook Evert Jacobsen ziet de wetenschappelijke ontwikkeling van China. Een veredelingsindustrie die in kennis
investeert is er nu bijvoorbeeld nauwelijks. ‘China doet
landbouwkundig onderzoek zoals wij het vijftig jaar geleden deden’, zegt Jacobsen. ‘De onderzoeksinstituten van
de staat ontwikkelen nieuwe rassen, terwijl de veredelingsbedrijven zich beperken tot het verkopen van zaad.’
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Erosiebestrijding: de herstelde terrassen van het Loess Plateau.

Dat verandert razendsnel, weet hij, mede door de komst
van buitenlandse veredelingsbedrijven en de fusies van
Chinese zaadﬁrma’s met overheidsinstituten.
VERANDERING
Arthur Mol stelt vast dat de fase van ontwikkelingssamenwerking in elk geval voorbij is. ‘China gelooft heilig in de
kenniseconomie. Meer dan Nederland. Dat maakt het een
interessant werkgebied voor ons: het heeft een grote dynamiek en de ontwikkeling gaat heel hard. Chinezen zijn
constant aan het vernieuwen, want ze leren razendsnel.
Bovendien doen ze leuke experimenten. Zo houden ze,
om het aantal auto’s terug te dringen, een veiling van
nummerplaten. En ook: elke dag mag twintig procent van
de auto’s niet rijden om de smog terug te dringen. Ik ben
dan benieuwd: werkt dat? En hoe lang?’
Nu nog vormen honderden promovendi een verbinding tussen China en Wageningen, maar volgens Heerink
is die succesformule binnenkort voorbij. ‘De meeste Chinese studenten zijn heel erg op de arbeidsmarkt gericht.

Na hun MSc willen ze een baan vinden, trouwen en een
auto en een huis kopen. Dat geeft aanzien. Een PhD-positie, waarbij ze nog vier jaar in relatieve armoede moeten
leven, ambiëren ze steeds minder. Daarom is het tegenwoordig moeilijk om goede mensen te vinden voor een
sandwich-PhD.’
De pioniers van weleer zijn in elk geval goed terechtgekomen. Qu Futian, is inmiddels burgemeester van een
Chinese provinciestad van 5,5 miljoen inwoners. Zhang
Lei, de eerste Chinese studente bij Milieukunde die Arthur
Mol uitnodigde in China, promoveerde in Wageningen en
is nu associate professor op Renmin University in Beijing.
‘Ik werk nog steeds veel met haar samen’, zegt Mol. Yuling
Bai bleef na haar promotie in Wageningen. Ze is benoemd
tot universitair hoofddocent en doet nu een tenure track
om persoonlijk hoogleraar te worden bij Plantenveredeling. Maar nog elk jaar gaat ze terug naar haar universiteit
in Henan, ze beschouwt het als een eer om daar les te
geven.
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BARST DE UNIVERSITEIT
UIT ZIJN VOEGEN?
De universiteit maakt een groeispurt door. In de afgelopen jaren nam
het aantal studenten snel toe, en de komende vijf jaar komt daar nog
eens 50 procent bij. Wat gebeurt er met de kwaliteit van het onderwijs
en de sfeer in het studentenleven als er straks zo veel studenten zijn?
tekst: Romy Appelman / foto: Rob Goossens

Emilie Scheggetman
Bachelor Biologie
‘Het is natuurlijk goed nieuws voor
de universiteit dat ze zo hard groeit,
maar dat moet wel goed worden opgevangen door voldoende faciliteiten te bieden. Er wordt gelukkig
weer gebouwd op de campus, dat
moet vooral blijven gebeuren. Zoals er ook meer kamers
moeten komen. Een vriendin van mij heeft tig keer in tijdelijke kamers gewoond voordat ze bij Idealis terecht kon,
dat wordt straks natuurlijk nog veel erger. Ook zouden colleges via de computer gegeven kunnen worden, maar ik
weet niet of dat een goed idee is. Practica kun je natuurlijk
niet online doen.’

Majed AlMuhanna
Master Food Safety, Saoedi-Arabië
‘Groei is goed, dat betekent dat er
meer studenten geaccepteerd kunnen worden. Maar de klassen zijn al
behoorlijk vol. Ik vind het belangrijk
om een goede relatie te hebben met
mijn professor en mijn supervisor,
dat wordt straks moeilijk. En het is onmogelijk om de
kwaliteit die je nu aan tien studenten biedt, ook te behouden bij dertig studenten. Ook zijn we nu een kleine stad
waar iedereen elkaar kent. Ik denk dat er mensen buiten
de boot gaan vallen als de studentenaantallen veel groter
worden. En er komt natuurlijk een huisvestingsprobleem,
vooral voor de Nederlandse studenten. Dat moeten ze niet
gaan opvangen met van die slechte tijdelijke woningen zo-

als de containers op de Haarweg. Mijn advies is dus om
langzamer te groeien, anders zal de kwaliteit verloren
gaan.’

Jan Schakel
Docent vakgroep Rural Sociology
‘Ik gaf deze week college over de
vraag welke krachten ‘technologie’
sturen. We behandelden hierin begrippen als ‘Instrumentalisme’, ‘Determinisme’ en ‘Constructivisme’. Ik
weet uit een lange ervaring dat zoiets
beter te doceren valt in een kleine setting dan voor een
zaal met vierhonderd studenten. Wel zijn er allerlei technologieën beschikbaar die het gemakkelijker maken, zoals polls, stemkastjes en apps op smartphones. Maar in de
lijn van onze colleges van deze week, vraag ik me dan wel
af: is dit wat wij willen? Of determineert deze onderwijstechnologie een agenda (learning on distance) waar we in
Wageningen eigenlijk niet op zitten te wachten? Voor mij
hoeft het niet. In ieder geval niet als nieuwe onderwijsﬁlosoﬁe.’

Maikel Sieben
Bachelor Biologie
‘De groei heeft twee kanten. Aan de
ene kant gaat het dorpsgevoel straks
weg. Ik kom zelf uit een dorp dus
daarvoor ben ik hier wel een beetje
gekomen. We zullen allemaal nummertjes worden, waarschijnlijk
wordt het allemaal minder persoonlijk. Wel komt er ook
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Nieuwbouw op de campus: Helix.

meer geld, dat schept nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Maar uiteindelijk zou het toch jammer zijn als je straks een kroeg binnenloopt en je kent niemand meer. Dat kan ik me nu eigenlijk niet voorstellen.’

worden, waardoor er tijd en ruimte vrij komt voor onderwijs in kleinere groepen. Maar complete vervanging van
regulier onderwijs door digitaal zie ik als verloedering.’

Simone Ritzer

Bachelor Levensmiddelentechnologie
‘Hoe kan ik voorspellen hoe het
wordt als Wageningen gaat groeien?
Ik heb nog nooit aan een grote universiteit gestudeerd, dus ik weet niet
hoe dat is. Klein Wageningen is leuk,
maar ik heb gehoord dat het in de
grote studentensteden ook leuk is. Wel vraag ik me af hoe
ze dat gaan doen met de practica. In mijn studie hebben
we best veel practica, dat lijkt me lastig met een hele grote
groep.’

Lid Studentenraad
‘Ik hoop dat onze universiteit haar
identiteit van kleinschaligheid en
persoonlijke benadering kan behouden, ondanks de groei. Digitaal onderwijs zien wij als een aanvulling op
het reguliere onderwijs. Dat biedt
kansen voor extra ondersteuning of juist voor meer uitdaging voor de studenten die hier naar op zoek zijn. Ook zouden colleges voor grote groepen online gevolgd kunnen

Suzi Pijnenburg
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MULTICULTI MODESHOW
De veelkleurigheid spat er vanaf tijdens One World Week, het jaarlijkse festival waarbij de internationale
karakter van de Wageningse universiteit centraal staat. Van 10 tot 16 april werd met verschillende activiteiten
de diversiteit aan culturen op Wageningen University gevierd. Een van de hoogtepunten was de internationale
modeshow, waarbij de modellen in de traditionele klederdracht van hun moederland over de catwalk paradeerden.
LvdN, foto’s Guy Ackermans

CHILI

NEPAL

MALEISIË

NIGERIA

Daniela Bustos Korts
PhD student bij Biometris
China De ﬂeurige jurk wordt
gedragen tijdens de uitvoering van
de nationale dans, de ‘cueca’. De
‘cueca’ lijkt op het baltsgedrag van
hanen die indruk willen maken op
een hen. De witte zakdoek is onlosmakelijk verbonden met de dans.
Dames dansen nog liever met een
papieren servet dan met lege
handen.

Rajesh Joshi
MSc Animal breeding & genetics
Dhaka topi Het traditionele hoofddeksel
Daura – suruwal Nepalese mannen
dragen deze combinatie van broek
en shirt al eeuwenlang, vooral bij
oﬃciële gelegenheden.
East-coat of waist-coat maakt de
daura-suruwal wat informeler.

Sabrina Zaini
MSc Biotechnology
Baju kurung Onderdeel van het
cultureel erfgoed. Nagenoeg
iedere vrouw heeft er wel een
in haar kast hangen. Hoe specialer de gelegenheid, des te
kleuriger de stof en ﬂamboyanter het design.

Seyi Alalade
MSc Biotechnology
Iro buba De rok is samen met de blouse de
‘standaard’-outﬁt voor vrouwen van de Yoruba-stam. De rok is gemaakt van traditionele
Ankara-stof. De kleding wordt voornamelijk
gedragen bij bruiloften en andere feesten en
kerkbezoek.
Gele De Yoruba waren een van de eersten om
hoofddoeken als versiering te dragen. De
Gele wordt gemaakt van Aso-oke, een gewoven textielsoort uitgevonden door de Yoruba.
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Fooien voor ontwikkelingssamenwerking

Normaal is het een leuk extraatje
voor de hardwerkende bediening,
maar op 17 mei krijgen fooien een
andere bestemming. Het geld dat
dan binnenkomt bij de deelnemende horecagelegenheden gaat
in zijn geheel naar ontwikkelingsprojecten. ‘Want,’ zo zegt Irene van
Rijsewijk, studente Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen en
voorzitter van de Wageningse afdeling van de Nacht van de Fooi, ‘het
is eigenlijk helemaal niet zo logisch dat je kunt studeren en dat je
geld hebt om een biertje in de
kroeg te betalen.’
WATERPUTTEN
De Nacht van de Fooi is al in meer
dan tien studentensteden een bekend en succesvol concept, maar
in Wageningen is het nieuw. Organisatoren Irene van Rijsewijk, Emmy Nannes, Sophie Lot, Ileen Wilke en Floor Dieleman reageerden
allemaal op een oproepje op intranet. Irene: ‘We kenden elkaar van
tevoren niet echt, alleen via-via,
maar toch klikte het eigenlijk meteen. Ik denk dat dat komt omdat
we allemaal dezelfde insteek hebben: we doen het vanuit ons hart en
we willen ons inzetten voor ontwik-

FOTO: BART DE GOUW

Een brug slaan tussen het
uitgaansleven en ontwikkelingssamenwerking, dat is het doel
van Nacht van de Fooi. Dit
studenteninitiatief wordt dit jaar
voor de eerste keer in
Wageningen georganiseerd. En
elke euro die je geeft, wordt ook
nog eens verdubbeld.

Van links af: Sophie Lot, Emmy Nannes, Irene van Rijsewijk en Floor Dieleman. Ileen Wilke staat niet op de foto.

kelingssamenwerking. Dat bindt.’
Het totaalbedrag aan fooien dat
op 17 mei binnenkomt, wordt verdubbeld door Impulsis, ondersteuner van particuliere initiatieven.
Dat geld gaat vervolgens naar vijf
duurzame en kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. De
verschillende projecten worden
jaarlijks landelijk gekozen. Emmy:
‘Het gaat om duurzame hulpprojecten. Het is niet de bedoeling dat
er veel geld in een project wordt gepompt en de hulporganisatie vervolgens haar handen ervan af trekt
en vertrekt. Bij stichting Mirre bijvoorbeeld worden niet alleen waterputten neergezet, maar wordt
de bevolking bijvoorbeeld ook op-

geleid om ze te kunnen repareren
als dat nodig is.’
STUDENTENBANDJES
De vijf studentes zijn inmiddels
druk bezig met de promotie en de
opstart van het initiatief. ‘De reacties zijn al erg positief,’ zegt Emmy
Nannes, die Bedrijfs- en consumentenwetenschappen studeert.
Op dit moment zijn er 23 deelnemende horecagelegenheden. Irene: ‘Het is een simpel idee, maar je
kunt er snel veel geld mee ophalen, zeker omdat het een landelijk
initiatief is.’ De hele dag en nacht
zijn er activiteiten en optredens,
onder meer van de Wageningse
singer/songwriter Marianne Hei-

nis. ‘Ik wilde eerst allemaal grote
artiesten naar Wageningen halen,
maar ons startkapitaal is daarvoor
te laag’, vertelt Emmy. ‘Natuurlijk
is het ook de bedoeling dat er zoveel mogelijk geld naar de ontwikkelingshulp gaat en dat we ons
startkapitaal gebruiken voor noodzakelijke dingen zoals vergunningen.’ Dus houden de dames het bij
lokale studentenbands en een
band van het Pantarijn. Veel horecagelegenheden regelen bovendien
zelf een optreden of activiteit. Irene:
‘Nacht van de Fooi is dan wel een
studenteninitiatief, maar het is bedoeld voor iedereen. Daarom is het
belangrijk dat er voor iedereen wat
te doen is.’ Milou van der Horst

Het geld van de provincie komt
uit het Impulsplan Wonen. Het dagelijks bestuur van de provincie
verdeelt acht miljoen euro over
achttien bouwprojecten die zonder
die bijdrage niet of moeilijk van de
grond komen. Daarmee lijkt de kas
uit 1983 gered van de sloop. Eerdere pogingen van student Sander

Onsman om het pand een nieuwe
bestemming te geven liepen stuk.
Het bouwproject kost in totaal
een kleine vijf miljoen euro. De bijdrage van de provincie bedraagt
238.000 euro. De start van de bouw
staat gepland voor mei 2015. De eerste studenten kunnen er dan ruim
een jaar later gaan wonen. RK

Geld voor tropische kas
De provincie Gelderland wil bijna
een kwart miljoen euro steken in
studentenhuisvesting in de
voormalige tropische kas op De
Dreijen. Daarmee lijkt de kas
gered van de sloop.
Een bijdrage van de provincie was
een belangrijke voorwaarde om

het plan van projectontwikkelaar
Van den Brink uit Ermelo te realiseren. Het bedrijf wil tachtig appartementen voor studenten realiseren in en rondom de voormalige
kas. Het gaat om twintig woningen
in de kas en zestig in twee aanpalende gebouwen die via loopbruggen worden verbonden met de kas.

24 april 2014 — RESOURCE

5(6SVWXGHQWLQGG



26 >> student

LOSGESLAGEN
Grote commotie in de Randstad. In
het centrum van Amstelveen was
afgelopen week een koe losgebroken. De lokale politie is naar eigen
zeggen uren bezig geweest om het
beest te pakken te krijgen. Toen
een agent bijna ondersteboven
werd gelopen en er kinderen bij
het enge dier in de buurt kwamen
was de maat vol. De politie schoot
de koe dood.

Het gereedschap doorgeven
Vrijwilligers van de ‘Studentbike
Workshop’ repareren ieder
dinsdagavond gratis ﬁetsen voor
studenten. De enorme toeloop
maakte het initiatief tot een
succes, maar na zomer dreigt de
groep ﬁetsenmakers uiteen te
vallen.
Wanneer je de helling van de forumkelder af komt ﬁetsen lijkt het
net of je in een pitstop beland
bent: een groep geduldig wachtende studenten staat in de rij voor
een zestal monteurs in oranje overalls die rondhollen om iedereen te
kunnen helpen. Een ﬁets is onmisbaar voor de Wageningse student
en de diensten van het zestal zijn
dan ook goud waard. De reparatie
is gratis, afgezien van de onderdelen. Helaas komt het voortbestaan
van de club in gevaar, omdat de
meeste vrijwilligers na de zomer
weer hun biezen pakken.

De Nederlandse student-monteur Rob van
Olst zegt zich zorgen te
maken over de toekomst
van het reparatieteam:
‘Het is levensgevaarlijk
als je ziet op wat voor
ﬁetsen sommige studenten rondrijden, soms
zelfs zonder remmen.
De universiteit is heel
blij dat wij ons op deze
manier voor veiligheid inzetten.’
Op dit moment moeten klanten
echter soms tot wel twee uur wachten, vertelt een andere vrijwilliger,
Oscar Castellanos uit Colombia.
‘Vandaar dat we vanaf nu ook de
studenten zelf gereedschap en instructies geven.’ De doorstroom
wordt zo verbeterd en ook kan een
eventuele terugloop in het aantal
vrijwilligers worden opgevangen.’ Om wat continuïteit te krijgen binnen het team wordt ge-

FOTO: GUY ACKERMANS

STOKJE STEKEN
Een Amerikaanse student heeft
zich door een bij in zijn penis laten
steken. Expres. Maar daar
bleef het niet bij. De jongen wilde weten wat
de gevoeligste
plek op zijn
lichaam
was.
Zijn
conclusie
is dat dat de
binnenkant van zijn neus
de meest pijnlijke plek is om
gestoken te worden. Het onderzoek
was diepgravend. Bijen mochten
echt overal komen, want voor sommige steken had de student ‘echt
een spiegel nodig’.

hoopt op een Nederlandse bachelorstudent, ook vanwege de
kennis van Nederlandse ﬁetsen.
Maar ook internationale studenten
die de handen uit de mouwen wil
steken zijn volgens Rob welkom.
‘Het belangrijkste is dat je bereid
bent om te leren, meestal gaat het
toch om basisdingen zoals een lekke band’, zo stelt hij. Geïnteresseerden kunnen iedere dinsdagavond van 18 tot 20 uur langskomen. Karst Oosterhuis

OUD
Nog geen dertig en in de kracht
van je leven? Dat dacht je maar.
Amerikaans onderzoek toont aan
dat het omslagpunt al op 24 jaar
ligt. Daarna denken en reageren
we steeds langzamer. De
onderzoekers baseren dat op de
analyse van spelresultaten met
StarCraft 2, een intergalactisch
computerspel. Het goede nieuws is
dat ‘ouderen’ dat handicap
compenseren. Oftewel: wie niet
snel is moet slim zijn.

GRAADJE
Slecht cijfer gescoord? Dan was het
vast te warm of te koud in de zaal.
Iedereen heeft zijn eigen optimale
temperatuur om te presteren, hebben Leidse onderzoekers aangetoond. Op een simpele test scheelt
dat al snel een vol punt. Wie het
beste presteert bij kamertemperatuur is dus in het voordeel. Tip:
hou altijd een warme trui bij de
hand of zorg dat je iets uit kunt
trekken.

PAASVUUR Woensdag 16 april stond het terrein tussen
Atlas en Orion even in lichterlaaie. Navigators
Studentenvereniging Wageningen (NSW) stak in het kader
van Pasen zo’n 10 m3 aan hout in brand. Tientallen
studenten kwamen op het vuur af. Elk jaar organiseert

Navigators een Paasvuur op de campus, dat doorgaans
genoeg bekijks trekt om ontmoetingen tussen studenten
mogelijk te maken, de insteek van de christelijke
studentenvereniging. En om lekker een marshmallow of
twee te roosteren. LvdN, foto Lennart Verhoeven
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AFLEVERING 29 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Bianca hoorde hoe Willem-Jan
in een jaloerse bui tegen Filippo loog dat ze een
geslachtsziekte heeft

Tempeh
‘W

at moet dit voorstellen?’ Willem-Jan
keek met opgetrokken neus naar het
prutje op zijn bord.
‘Rijst met sperzieboontjes met in ketjap gemarineerde tempeh’, zei Vera trots, terwijl ze
Filippo het volgende bord toeschoof.
‘Waar is het vlees dan?’
‘Een keertje wat anders, tempeh schijnt een
goede vleesvervanger te zijn.’
‘Geen vlees? En wat is tempeh nou weer?’
‘Gefermenteerde sojabonen. Zit vol eiwitten,
vezels en het is een natuurlijk antibioticum’, somde Vera
op.
‘Getver! Dat vreet ik niet!’ Willem-Jan schoof zijn bord van
zich af. Bianca hield zich opvallend stil. Ze had al dagen
niks tegen Willem-Jan gezegd. Maar ook Vera deed net alsof
ze Willem-Jan niet hoorde en ging onverstoord verder met
opscheppen. ‘Ik overweeg vego te worden. Vlees is zo onbetrouwbaar, ongezond en slecht voor dierenwelzijn en milieu
dat ik...’
‘Dus dit krijgen we elke keer als jij kookt?’, onderbrak Willem-Jan haar. ‘Ik ga geen konijnenvoer zitten vreten!’ Filippo keek niet-begrijpend naar de ruzie die zich ontvouwde.
‘What’s the problem?’
‘We are eating rabbit food’, gromde Willem-Jan.
‘Hmm, lekker Vera’, probeerde Derk. ‘Altijd goed om iets
gezonds te eten. En wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.
Trek je er maar niks van aan.’
‘Nou, je hoeft niet zo lullig te doen’, zei Bianca onver-

wachts. ‘Ik vind er ook niks aan’. Ze glimlachte lief naar
Willem-Jan en pakte zijn bord en het hare en liep naar de
keuken. Hij leek opgelucht door de bijval, en hield meteen
op met protesteren.
Er klonk gerinkel uit de keuken en de geur van gebakken
vlees verspreidde zich door de kamer. Even later kwam
Bianca terug en zette een dampend bord voor Willem-Jan
neer. ‘Eet smakelijk’, ﬂuisterde ze en hij glimlachte dankbaar. Opgetogen keek hij naar de goulash naast zijn
tempehprutje en begon meteen te eten. Echt lekker was het
niet, maar hij was zo blij dat Bianca hem blijkbaar vergeven
had dat hij op dat moment alles had geslikt. Zelfs een tweede portie at hij op, zij het met de nodige moeite. Bianca
vond het zelf blijkbaar ook niet zo lekker, want het vleesprutje lag onaangeroerd op haar bord.
‘Eet jij je goulash niet op?’, vroeg Willem-Jan haar even
later.
‘Goulash?’ lachte ze vals. ‘Nee, dat is kattenvoer.’

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Twee nieuwe partijen voor studentenraad
Maar liefst drie partijen zullen
dit jaar de strijd om de gunst van
de kiezer met elkaar aangaan.
Naast VeSte doen twee nieuwe
partijen mee aan de studentenraadsverkiezingen: een christelijke fractie en een groene, internationale partij.
Na zeven jaar afwezigheid doet de
Christelijke Studentenfractie (CSF)
weer mee. De partij is geen voort-

zetting van de christelijke fractie
die in 2007 een zachte dood stierf,
maar een nieuw initiatief, aldus
een van de oprichters Jan-Willem
Kortlever. De kandidaten komen
allemaal uit het christelike verenigingsleven. De partij wil zich echter niet alleen daarop richten, ook
religieuze internationale studenten zijn een belangrijke doelgroep,
naast andere niet-actieve studenten. Voor de CSF is de universiteit

niet alleen een plek voor wetenschappelijke ontwikkeling, maar
ook voor persoonlijke. ‘Het is belangrijk na te denken hoe je in het
leven staat en hoe zich dat vertaalt
in omgaan met je medemens. Daarin moet ook ruimte zijn voor religie.’
De tweede nieuwkomer is een
groene, internationale partij die
onder de naam Sustainability & Internationalisation opereert. S&I
doet met vijf kandidaten mee aan

de verkiezingen. Vier Chinese studenten en een Griek willen focussen op internationale onderwerpen en duurzame plannen op de
universiteit initiëren en stimuleren.
VeSte, dat momenteel met acht
raadsleden in de studentenraad
zit, heeft zeven verkiesbare kandidaten. De 23 overige kandidaten
op de lijst zijn lijstduwers. Ook
CSF heeft lijstduwers; negen in totaal. LvdN
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>> FEESTEN
k

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

SSR-W - TECHNO LOGIC
Donderdag 24 april van 22:00 tot 05:00
Op de laatste donderdag voor de zelfstudie- en
tentamenweek organiseert SSR-W een
futuristisch feest. Geniet van een speciaal
uurtje Techno en bekijk jezelf in speciale

spiegels. Bij de cocktailbar hebben ze een
speciaal drankje, de Alien Hemorrhage. De
entree is twee euro, vergeet je collegekaart niet.
SSR-W – ORANJEBAL
Vrijdag 25 april van 23:00 tot 05:00
Het befaamde Oranjebal is het bekendste
dispuutsfeest van Wageningen. Het koningsgezinde herendispuut De Toebacksuyghers
zorgt voor een mooi feestje aan de vooravond
van de eerste Koningsdag. Oranjebitter en
lekkere muziek zullen niet ontbreken, dus kom
dit feestje lekker meevieren.
Dresscode: Oranje
WAGENINGEN – BEVRIJDINGSFESTIVAL
Maandag 5 mei van 13:00 tot 24:00
Het grootste festival van Wageningen, gratis en

voor niks in je achtertuin. Dit wil (en kun) je
niet missen! Op maandag 5 mei vieren we onze
vrijheid, en dat doen we door samen te genieten
van muziek in de binnenstad. Er zijn zeventien
podia waarop artiesten als Miss Montreal,
Chef’Special, de SOG band en Roog&Erick E
zullen optreden. ’s Middags trekt er een parade
van oud-strijders en militaire voertuigen door
de stad. Een diversiteit aan artiesten komt
langs en er is voor elk wat wils. Geen enkele
reden om thuis te blijven.
Voor meer info ga je naar de site van
Bevrijdingsfestival Wageningen:
www.bevrijdingsfestivalwageningen.nl
Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK
‘WE REDEN IN EEN
KONINKLIJKE COLONNE
NAAR HET LAB’
Wie? Erwin Fraij, Msc Food Design
Wat? Vier maanden stage bij de Royal Chitralade Projects
Waar? De Royal Residence in Bangkok, Thailand
‘De Royal Residence is een voormalige villa van ‘His Majesty
the King’. Het is een mooi complex, met veel natuur en
omringd door een gracht. Er staan verschillende kleine
fabriekjes die producten zoals sap, melkproducten en koekjes maken. In mijn onderzoek probeer ik de Makiangbes,
die alleen in Zuidoost-Azië groeit, te verwerken in een sapje.
Als dat lukt gaan ze het in hun fabriek produceren.
Werknemers nemen hun kinderen gewoon mee naar hun
werk. Soms komen ze bij me langs om Engels te oefenen. Ze
vinden me wel stoer omdat ik de enige faling (buitenlander) hier ben.
Thaise mensen werken hard, de werkdag begint om acht uur, maar ze
stoppen meestal rond een uur of vier. Als ik te lang doorwerk komt er
een collega bij mijn bureau staan: ‘No overtime’, zegt ze dan. Meestal ga
ik dan nog een uurtje badmintonnen met collega’s, maar omdat het
buiten 40 graden is houd ik het niet erg lang vol. Thaise mensen zijn
heel open, zo werd ik door mensen in mijn straat uitgenodigd om karaoke te zingen en een biertje te drinken. Met een collega ben ik naar
thaiboksen geweest.
Een van mijn meest bijzondere ervaringen was toen de koning van
Thailand een project bij ons bezocht. Dat was best bijzonder omdat hij

door zijn hoge leeftijd weinig in de openbaarheid treedt. We reden in
een koninklijke colonne naar het lab. Alle wegen (inclusief de snelweg)
waren afgezet, en overal zwaaiden inwoners met vlaggetjes naar ons. De
koning zag er ondanks zijn hoge leeftijd goed uit. Hij was heel formeel
maar toch vriendelijk.
Er zijn in Bangkok nog regelmatig protesten tegen de regering, en het
komt soms erg dichtbij. Een keer liep een demonstratie vlakbij het kantoor uit de hand. Er reden legervoertuigen en politiebusjes door de
straat en ik kon de demonstranten horen schreeuwen. Ook kon ik een
paar dagen de binnenstad niet in omdat het te gevaarlijk was. Gelukkig
is het nu weer rustig. SdK
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gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

MEANWHILE IN... <<
Grote brand in Valparaíso, Chili
In het nieuws: Een grote brand in havenstad Valparaíso in
Chili verwoestte vorige week bijna drieduizend huizen en
kostte aan vijftien mensen het leven.
Commentaar door: Francisca Noya en Alexandra Lobos, beide
onderzoekers bij Fresh Food and Chains uit Chili.
Alexandra: ‘Mijn ouders wonen in Valparaíso, en ze waren
thuis toen de brand uitbrak. Vrienden van me zijn meteen
naar een opvangcentrum gegaan en binnen een uur hadden ze
zich georganiseerd om mensen op te vangen die uit de bergen
naar het dal kwamen. Veel van hen zijn alles kwijtgeraakt,
soms kwamen ze zonder schoenen naar beneden rennen, of
met baby’s in hun armen. Drie dagen was er giftige lucht, en er
waren asregens. Ik zat constant op internet om contact te
houden met vrienden en familie.’
Francisca: ‘Valparaíso is het culturele centrum van Chili. De
mooie gekleurde huisjes en smalle straatjes in het dal zijn
beschermd door Unesco. Er zijn 38 bergen in de stad die elk
een eigen wijk vormen.’
Alexandra: ‘In de krant stond dat de brand is ontstaan doordat
een vogel op een elektriciteitskabel is geëlektrocuteerd en in
brand gevlogen. Maar dat gelooft eigenlijk niemand.
Aannemelijker is dat het platbranden van bossen om dure
huizen te kunnen bouwen uit de hand is gelopen.’
Francisca: ‘Duizenden vrijwilligers gingen direct aan de slag
om te helpen en in menselijke ketens de brokstukken op te
ruimen. Maar de stad is benoemd tot rampgebied, waardoor
het leger alles gaat regelen. Gebieden worden afgesloten
waardoor ingezamelde kleren en eten niet meer op de
rampplek terechtkomen.’
Alexandra: ‘Dat maakt mensen boos, ze vertrouwen de
overheid niet. Er bleken bijvoorbeeld geen grote
blusvliegtuigen te zijn, ook al zijn er al eerder branden
geweest. De overheid is gewoon veel te slecht voorbereid.
Daarom wachten we niet af. Er worden beneﬁetconcerten
gehouden, opbrengsten van voetbalwedstrijden worden
gedoneerd. Mijn ouders willen een gezin adopteren om
NM
hen te helpen hun leven weer op te bouwen.’

Elk Uur Natuur
Op 25 mei is het weer Elk Uur Natuur. Deze dag waarop zoveel veel
jongeren de natuur ingaan. In de
Kennemerduinen zullen de hele
dag leuke en interessante excursies en lezingen zijn, georganiseerddoor de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN).
INFORMATIE ZIE WWW.ELKUURNATUUR.NL OF
MAIL NAAR JANNAFLEUREN@HOTMAIL.COM.

Potluck Hands on Dreams:
Platform of Inspiration
Are you willing to provide us with
some hands to help us realise
dreams? Do you want to inspire or
get inspired? Or just want to share
some really good food with us?
Join our Potluck! Thursday the 8th
of May, 18.30 Building with the
Clock, Generaal Foulkesweg 37.
WWW.FACEBOOK.COM/HANDSONDREAMS

Student Bike Workshop
Wageningen
Student Bike Workshop Wageningen (SBWW) volunteers since one
year ago. We need a new group of
volunteers because many of us will
leave Wageningen after the next
summer. We are facing the end of
the volunteers basically we don’t
have new volunteers (only two).
We need your help to maintain this
idea, student helping for free other
students repairing bikes, how?
with a small interview or using
part of your space to promote and
encourage new volunteers. We are
every Tuesday in the Forum basement from 18:00 to 20:00 repairing bikes.
OSCAR CASTELLANOS GALINDO.

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning (voor de

international edition óók in het
Engels) via resource@wur.nl, met
als onderwerp ‘Mededeling’.
Student Council election – lists of
candidates
On 24 April 2014 the Student
Council Election Committee will
publish the lists of candidates at
https://ssc.wur.nl/elections/.
From 24 April 2014, students will
know who might represent them in
the Student Council during next
academic year. The lists of candidates will also be available for inspection at the oﬃce of the Secretary of the Student Council, or via
https://ssc.wur.nl/student/ under
Elections (choose ‘Elections’ in the
left menu). Any person concerned
may lodge a notice of objection to
the validity of a published candidate list until 1 May 2014 inclusive,
with the Secretary of the Student
Council, Hermijn Speelman, Droevendaalsesteeg 4 (Room D.107),
PO Box 9101, 6700 HB Wageningen.
HTTPS://SSC.WUR.NL

Films voor studenten
Van 24 april t/m 7 mei toont ﬁlmhuis Movie W vier ﬁlms. Het geëngageerde The Selﬁsh Giant gaat
over twee bevriende jongens in
een arme Britse wijk. In de intellectuele komedie Venus in Fur verliest een toneelactrice zich in haar
dominante rol. Bij In the Fog wordt
in door Nazi’s bezet Russisch gebied een spoorwegarbeider verdacht van sabotage. Nymphomanic
is een psychologisch drama over
de moralisering van seks en het
verlangen naar liefde.
LEES MEER OP WWW.MOVIE-W.NL.

Food Fight! What is a sustainable
diet of the future?
On Thursday, 24/04 Green Oﬃce
and The Sustainability Committee
of Aktief Slip organize a lecture
and debate about sustainable eating. Is veganism sustainable? Or
is it enough to be a bit more ﬂexitarian? Should we have large scale
sustainable meat production or eat
organic meat at a local scale. Learn
all the ins and outs of diﬀerent eating styles. Time and location:
19.00 in C217 (Forum).
Meer mededelingen op pagina 30

24 april 2014 — RESOURCE
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Expo 250 jaar Copijn in het Groen
250 jaar geschiedenis van de tuinarchitectuur in Nederland met als
rode draad het geslacht Copijn.
Twee en een halve eeuw al zijn de
leden van de familie Copijn werkzaam in het groen. Acht generaties
van boomkwekers, tuin- en landschapsarchitecten en later ook
boomchirurgen en boomverzorgers. Ze hebben zelfs een Suske en
Wiske gehaald. In de twintigste
eeuw werd door Jorn Copijn de
boomchirurgie en boomverzorging
in Nederland geïntroduceerd.
Een Wagenings voorbeeld: Copijn
Tuin- en Landschapsarchitecten
ontwierpen de binnentuinen in het
Lumengebouw.
In de tentoonstelling worden oude,
bijzondere boeken, kaarten, ontwerptekeningen en foto’s getoond
die het werk van het geslacht Copijn illustreren. Openingstijden:
t/m 1 augustus 2014; ma – vrij van
9.00 - 13.00 uur en ’s middags op
afspraak.
MEER INFORMATIE EN GROEPSRONDLEIDINGEN:
SPECCOLL.LIBARY@WUR.NL TEL. 0317-482701

Verhalenwedstrijd: Waar ligt jouw
Ambitie?
Het Vrouwennetwerk Wageningse
Ingenieurs (VWI) bestaat dit jaar
al een kwart eeuw! Daarom organiseren we een verhalenwedstrijd
over de ambitie van vrouwen, nu
en in de toekomst. Doe mee met
onze verhalenwedstrijd (max. 750
woorden) en win een schrijfworkshop door Marelle Boersma! De
winnaar wordt bekend gemaakt op
1 november. Voor meer informatie
over het lustrum en de verhalenwedstrijd, kijk dan op http://www.
vwi-netwerk.nl/vwischrijfwedstrijd. De uiterste inzenddatum is 1
juni 2014.

drijven steeds verder af gegroeid
van kringlopen van mest en voer.
Dat is vaak ten koste gegaan van
bodemvruchtbaarheid en milieu.
Ook is de boer afhankelijker geworden van de toeleverende industrie. Hier en daar ontstaat in de
landbouw weer nieuwe belangstelling voor lokale kringlopen.
Datum: 9 mei, tijd: 20.00-22.00
(inloop vanaf 19.00), locatie: Orion. Kaarten: €10 (studenten €5).
Verkoop aan de deur, geen reservering mogelijk.

WWW.VWI-NETWERK.NL/VWISCHRIJFWEDSTRIJD

Zondag 4 mei, 14.30

Joel Salatin komt naar Wageningen
De door Time Magazine benoemd
als ‘meest innovatieve boer ter wereld’ komt zijn verhaal doen in Wageningen samen met prof. Imke de
Boer (Animal Productions Systems,
WUR) als onderdeel van de Rode
Hoed debatserie ‘It’s the Food, My
Friend’. Onderwerp: Creating Virtuous cycles in Agriculture and
Food. In de ontwikkeling naar productieverhoging zijn landbouwbe-

Jasper Somsen speelt samen met
pianist Michiel Buursen en drummer Wim Kegel in Loburg. Als Michiel Buursen Trio presenteren de
drie ervaren jazzmusici de nieuwe
cd ‘Awakenications’. De toegang is
10 euro inclusief één drankje.

INFO: WWW.ST-OTHERWISE.ORG.

agenda
MICHIEL BUURSEN TRIO

Maandag 5 mei, 12.30

OPENING BEVRIJDINGSFESTIVAL
Ridder Militaire Willems-Orde K.
Mayhew opent samen met Master-

Peace het Bevrijdingsfestival. Hierna spreekt de founder van Masterpeace, Ilco van der Linde, op de
Markt. MasterPeace is een vredesbeweging die met de inzet van muziek, ﬁlms, cartoons, dialoogprojecten en sociale media ‘tegenpolen’ verbindt en overal ter wereld
mensen uitnodigt zich in te zetten
voor vrede en het voorkomen van
gewapende conﬂicten.
In de stad zijn zeventien podia
waarop artiesten als Miss Montreal, Chef’Special, de SOG band en
Roog&Erick E zullen optreden. ’s
Middags trekt er een parade van
oud-strijders en militaire voertuigen door de stad. Een diversiteit
aan artiesten komt langs en er is
voor elk wat wils.
WWW.BEVRIJDINGSFESTIVALWAGENINGEN.NL/
PROGRAMMA

Zondag 11 mei 16.30

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

Orion Irregular Opening Hours
in April and May 2014
2014

The Building

Bike basement

Restaurant

The Spot

Saturday Kings Day

26 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

27 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

28 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Tuesday

29 April

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Wednesday

30 april

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Thursday

1 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Friday

2 May

8 am - 6 pm

8 am - 6 pm

11.30 am - 1.30 pm

8 am - 8 pm

Saturday

3 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

4 May

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday Liberation Day

5 May

Closed

Closed

Closed

Closed
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WeDay

Cursussen
Nederlands
Social Dutch I + II
Social Dutch III
Dutch Plus I + II

Aanmelden kan vanaf
16 april t/m 26 mei

Start 12 mei
Schrijf je nu in!

3 juni

|

2014

Een middag vol sportactiviteiten voor alle medewerkers.
Terug in het programma dit jaar een aantal creatieve
activiteiten, zoals jam maken in de pluktuin, workshop
‘Percussie’ of ‘Creatief met Duck tape’. Kijk voor meer info
op de We Day intranet pagina.

www.wageningenUR.nl/into

Forum Irregular Opening Hours
in April and May 2014
2014

The Building

The Library

Student Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Wageningen
in'to Languages
Closed

Saturday
Kings Day
Sunday

26 April

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

27 April

10 am - 6 pm

10 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

28 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Tuesday

29 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

Wednesday

30 April

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Closed
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
pm - 7 pm
am - 2 pm
Closed
Closed

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm

9 am - 5 pm

8 am - 5 pm
Closed
Closed

Closed
Closed
Closed

Closed

Closed

Thursday

1 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

12 pm - 2 pm

9 am - 4.30 pm

Friday
Saturday
Sunday

2 May
3 May
4 May

8 am - 11 pm
10 am - 6 pm
10 am - 6 pm

8 am - 10 pm
10 am - 6 pm
10 am - 6 pm

12 pm - 2 pm
Closed
Closed

9 am - 2.30 pm
Closed
Closed

Monday
Liberation Day

5 May

8 am - 11 pm

8 am - 11 pm

Closed

9 am - 1 pm

10
5
10
5
10
5
10
5
10

Closed

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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ILLUSTRATION: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

King’s Day
This year is the ﬁrst King’s Day in The Netherlands. The name is new, but the tradition stays the
same. Dutch people collect all kinds of crap from their homes and take to the streets, where they
proceed to set up a big, gloriﬁed yard sale.

KONINGSDAG
Last year was my ﬁrst Queen’s Day, when the Dutch celebrated the birthday of their beloved
queen, on the day of the birthday of the queen’s mother. Why? Because the queen’s actual
birthday is in January, and it would be too cold for celebrations. So the Queen stuck to her
mother’s birthday in April. This may be a big surprise: it was still cold. This year, King’s Day falls
on a Sunday, but the Dutch have moved it to the Saturday.
In Portugal we have Feira da Ladra (literally ‘Thieves’ Market’), where people can buy a ‘crapselling permit’ to sell their second-hand stuff. The main difference, however, apart from the clear
excess of orange around here, is how the Dutch get their kids involved. They take their kids
outside, next to their old things, and strap them to a violin or a ﬂute, which they play to amuse
people. And boy, these kids can play some mad tunes! But I guess what’s important is that people
have fun. And if my experience taught me anything, is that this is THE day for the Dutch to have
fun... even if in their own special way.
So this year I’m really excited about King’s Day, and feel free to take my cue and do the same. I will
dress in orange, go out on the streets of Wageningen to take a look at all the nice crap, and maybe
pay some kid to stop playing the violin for two minutes... it sure will be fun! Tiago Miguel, MSc
student of Forest and Nature Conservation

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

5(6SVHUYLFHLQGG

Een nieuwe naam, maar
een oude traditie. Dit
jaar is het voor het eerst
Koningsdag. Tiago kijkt
al weer uit naar de dag
dat Nederlanders al hun
zooi uit hun huis halen
om te verkopen. Hij vindt
het vooral mooi dat kinderen zo bij het feest betrokken zijn. Vooral hoe
ze aan hun viool of ﬂuit
worden vastgebonden
om de hele dag deuntjes
te spelen.
Tiago gaat dit jaar een
hoop troep kopen. En
wellicht geeft hij een
kind een paar centen zodat het twee minuten ophoudt met spelen.



