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>> JONATHAN + ULTRA-TRAILRUNNING
Jonathan Nicolas, PhD toxicologie

‘Ik geef nooit op’
168 km rennen, 9600 hoogtemeters overbruggen en dat
binnen 46 uur en zonder te slapen. De Franse ultraloper
Jonathan Nicolas doet het eind augustus. Rondje Mont
Blanc, off the road. Samen met nog 2300 uitverkorenen.
Pas zijn zesde ultraloop, en nog nooit zo lang. ‘Ik hou ervan mezelf steeds uit te dagen.’ Hij knoopt er een sponsoractie voor het kankeronderzoek aan vast. Steunen?:
RK / Foto: Samantha Kloet
jonathan.nicolas@wur.nl.
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‘Gaat Willem-Jan eindelijk scoren
tijdens het WK?’

KOFFIEDIK KIJKEN
Nog even en dan hebben we weer een kapitein op het schip. Louise Fresco start
haar nieuwe uitdaging. De komende jaren gaat zij de koers bepalen van het schip
dat Wageningen UR heet. Dat ze een visie heeft staat onomstotelijk vast en dat
ze veel ervaring heeft in het (be)sturen kan je duidelijk destilleren uit haar curriculum vitae. Verder is ze natuurlijk bekend door haar columns en media-optredens. Nu keert ze dus terug naar de plek waar haar wetenschappelijke carrière
ooit begon. We zijn op zoek gegaan naar de persoon achter de naam Louise Fresco. Dat bleek geen eenvoudige opgave. Toch zijn we er in geslaagd aardig beeld
van haar te schetsen. Uiteindelijk blijft het bij schetsen want ze slaagt er al
decennia lang in haar privéleven uit de media te houden. Er is wel een rode
draad te vinden in haar doen en laten. Ze wil er toe doen, betekenisvol zijn en
dat ook nog eens op een bevlogen en inspirerende manier overbrengen. Je zou
dus mogen verwachten dat Wageningen UR een soortgelijke koers gaat varen. We
zijn benieuwd.
Edwin van Laar

>> Bíjna de mooiste man ter wereld | p.26
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Het aantal meldingen over ongewenst gedrag is het afgelopen jaar
met bijna veertig procent gestegen.
Dat blijkt uit de jaarrapportage van
de Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen. Tot nu
toe rapporteerden de vertrouwenspersonen om de twee jaar. Vanaf
nu is dat jaarlijks.
In 2014 werden 55 meldingen
van ongewenst gedrag gedaan. Vergeleken met de vorige (tweejarige)
periode is dat een ﬂinke stijging.

Tien van die meldingen komen
van studenten. In bijna de helft
van alle meldingen gaat het om intimidatie. Dat is iets minder dan
voorgaande jaren.
De stijging van het aantal meldingen lijkt haaks te staan op alle
aandacht die er de afgelopen jaren
is geweest voor ongewenst gedrag
bij Wageningen UR. Een speciaal
ingestelde externe commissie onderzocht de oorzaken van ongewenst gedrag. De Raad van Bestuur
zette daarop een aantal maatregelen in gang om ongewenst gedrag
te voorkomen. Eén van die acties is
de huidige serie artikelen op intranet met voorbeelden uit de prak-

tijk van ongewenst gedrag en hoe
daarbij te handelen.
98,67237$)(/
In tweederde van de gevallen komt
het ongewenste gedrag van leidinggevenden. Opmerkelijk genoeg worden leidinggevenden hier
volgens de vertrouwenspersonen
niet altijd op afgerekend. Soms
ontkennen leidinggevenden ‘botweg’ dat er iets schort aan hun omgangsvormen of wordt van hogerhand bewust niet ingegrepen ‘omdat daarmee andere belangen onder druk komen te staan.’
Een kwart van de gevallen van
intimidatie vindt plaats tijdens

R&O-gesprekken. Het rapport
noemt bijvoorbeeld het met de
vuist op tafel slaan door de leidinggevende of het achteraf aanpassen
van het verslag met onderwerpen
die niet ter sprake zijn geweest.
Het instrument R&O-gesprek lijkt
volgens de vertrouwenspersonen
door sommige leidinggevenden
‘misbruikt te worden om lastige
medewerkers aan te pakken’.
Het rapport van de vertrouwenspersonen moet nog worden
besproken met de RvB. In afwachting daarvan willen de vertrouwenspersonen nog geen toelichting geven op het rapport. RK

=(63,/27(1'2(1'521(ɺ(;$0(1

Als alles goed gaat heeft Wageningen UR na maandag zes gediplomeerde dronepiloten in huis. Op
22 en 23 juni doen de zes kandidaten hun vliegexamen op een terrein in de omgeving van Wageningen. Het praktische deel is het slot
van een certiﬁceringstraject om
beroepsmatig met drones te mogen vliegen. Want dat mag dus
niet zomaar, legt Lammert
Kooistra (Laboratorium voor Geoinformatiekunde en remote sensing) uit. Hij coördineert de drone-faciliteiten van Wageningen
UR.
Drones zijn luchtvaartuigen en
dus aan regels gebonden. ‘Onderzoek valt onder de regels voor beroepsmatig gebruik. Voor wat wij
doen is een onthefﬁng nodig. We
mogen vliegen, mits we voldoen
aan een aantal voorwaarden.’ Eén
van die voorwaarden is dat de piloten een ‘vliegbrevet’ hebben. Dat
wil zeggen: dat ze het toestel beheersen en veilig kunnen vliegen.
Dronepiloten vliegen overigens

FOTO: GUY ACKERMANS

ð&HUWLŊFDDWLVQRGLJRPWH
PRJHQYOLHJHQ
ð'URQHVNLMNHQQDDUERGHP
ERVHQJHZDV

/DPPHUW.RRLVWUD OLQNV HQGHRFWRFRSWHU

nooit alleen. Naast de piloot zelf
moet er altijd een ‘observer’ zijn,
iemand die de omgeving in de gaten houdt. Daarnaast is een handleiding nodig die uitvoerig beschrijft hoe het vliegen is georganiseerd en hoe de veiligheid is gewaarborgd. De maximale vlieghoogte is bovendien beperkt tot
120 meter.
Binnen Wageningen UR zijn
voornamelijk Alterra en ESG bezig

met drones in de buitenlucht. Het
onderzoek richt zich op het in
kaart brengen van bodems, bossen, gewassen en habitats. Wageningen UR heeft twee onbemande
vliegtuigjes. Een daarvan is de octocopter Altura Pro AT8 die zo’n
zes minuten in de lucht kan blijven
met een grote camera aan boord.
De andere is de Mavinci Sirius, een
vliegtuig met vaste vleugel die 3040 minuten kan vliegen met een

kleine camera aan boord.
De onthefﬁng die nu wordt verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport moet per project
worden vernieuwd. De volgende
stap is volgens Kooistra een bedrijfsonthefﬁng. ‘Nu moeten we
voor elke project opnieuw onthefﬁng aanvragen. Met een bedrijfsonthefﬁng kunnen we zelf bepalen
waar we vliegen en vindt verantwoording achteraf plaats.’ RK
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Wageningen Universiteit kondigde
begin juni haar eerste openbare
online cursussen aan. De twee
startvakken zijn vanaf 2015 voor iedereen gratis toegankelijk. Sander
Kersten, hoogleraar Moleculaire

voeding, geeft Introduction to nutrition. Het vak Growing our future
food: crops, wordt opgezet door
hoogleraar Plantaardige productiesystemen Ken Giller.
Massive Open Online Courses
(MOOCs) geven grote aantallen geinteresseerden op een laagdrempelige manier toegang tot onderwijs. Ze gebruiken hierbij collegeﬁlmpjes, opdrachten, discussie,
wiki’s en quizzen om studenten
online door de stof te leiden. Do-

centen modereren hierbij hooguit
en deelnemers worden aangemoedigd elkaar onderling te helpen op
discussiefora.
De introductie van MOOCs
dient verschillende doelen. Zo sijpelen eventuele innovaties door
naar het campusonderwijs. Nu ligt
er al een advies om ook in het reguliere onderwijs meer gebruik te
maken van online mogelijkheden.
De ‘commissie groei’ denkt dat het
intensieve Wageningse onderwijs

zo kan worden behouden nu studentenaantallen sterk stijgen. Verder dienen MOOCs als uithangbord en helpen ze kennis te verspreiden.
Het online onderwijs wordt
straks aangeboden via edX. Dit
MOOC-platform is als enige van de
grote drie geen bedrijf, maar een
open source platform gerund door
een consortium van universiteiten.
Behalve de WU biedt ook TU Delft
RR
er cursussen aan.

NRUW
ǋǋ,17(51$7,21$$/

.OLPDDWDOOLDQWLH
Nederland is komend jaar voorzitter van
de Research Alliance on Agricultural
Greenhouse Gases. Wageningen UR is
samen met het ministerie van
Economische Zaken verantwoordelijk
voor dit kennisnetwerk rondom
klimaatneutrale en –bestendige
landbouw. De alliantie ontstond in 2009
nadat de klimaattop in Kopenhagen
mislukte. De huidige veertig lidstaten
streven vrijwillig naar een landbouw die
bij toenemende productiviteit niet meer
broeikasgassen uitstoot. Momenteel
neemt de landbouw wereldwijd zo’n 14
procent van de emissies voor zijn
rekening. De lidstaten verzamelen en
delen kennis, stimuleren investeringen
en coördineren hun onderzoek. In de
praktijk spitst het onderzoek zich toe op
rijstteelt, akkerbouw en veehouderij.
Vooral op dat laatste onderwerp heeft
Wageningen UR een grote inbreng. RR

ǋǋ'885=$$0+(,'

6XVWDLQD%XO
Wageningen Universiteit en de
Hogeschool Utrecht hebben dit jaar de

studentenprijs voor duurzaamheid
gewonnen: de SustainaBul. Dat heeft
de organiserende studentenorganisatie
‘Morgen’ bekend gemaakt. De
onderwijsinstellingen werden
beoordeeld op verschillende criteria,
zoals hun energiebeleid en de rol van
duurzaamheid in het curriculum. Ook
hoe ze omgaan met catering (snoep in
de kantine of niet, duurzame koﬃe of
niet) weegt mee. Wageningen scoorde
daarbij punten doordat ze bij de
recente aanbesteding van de catering
strenge eisen stelde op het gebied van
duurzaamheid. Vorig jaar won Wageningen ook de StustainaBul. +23

ǋǋ92(',1*

*HEUHNNLJHYRHGLQJ
Wageningen University wil meer
onderzoek naar de bestrijding van
gebrekkige voeding in ontwikkelende
en opkomende landen. De focus ligt
hierbij op kritische periodes voor
goede voeding, zoals de eerste duizend
levensdagen of de adolescentie bij
vrouwen. Op 16 en 17 juni waren
hiervoor 120 vertegenwoordigers van
bedrijven, overheden, NGO’s en
universiteiten bijeen in Wageningen.
Wageningen wil samen met het Sackler
Institute for Nutrition van de New York
Academy of Sciences een compleet
onderzoeksprogramma opstellen.
Onder deze paraplu kunnen publiekprivate-samenwerkingen ontstaan
rondom fundamentele onderzoeksprojecten. RR

KEES9$19(/8:ǉǉ
9RHWEDOHQZHWHQVFKDS
Mijn oudste zoon spant de kroon. Hij is niet meer voor
rede vatbaar. Een normaal gesprek is tijdens het wereldkampioenschap voetbal onmogelijk. Het standaardantwoord op elke vraag is: ‘Mietje, als Nederland maar wint!’
Aangevuld met een vloekje. Ik lijd daar onder. Niet zozeer
onder dat vloekje maar meer onder het niet meer voor
rede vatbaar zijn. Louis is belangrijker dan zijn vader.
Hoe zou het zijn, fantaseer ik, als Louis en niet Louise
onze bestuursvoorzitter zou zijn?
‘Van Gaal’ klinkt wel wat banaal. Bij ‘Fresco’ denk ik aan
een paradijselijk tafereeltje vol bio-hamburgers. Wat
naam betreft kies ik voor Fresco.
Maar als Louis Nederland wereldkampioen maakt, herstelt het vertrouwen. Dan gaat de economie weer draaien
en daar proﬁteert Louise van. Dan komt er meer belastinggeld binnen en is de WUR minder overgeleverd aan
het bedrijfsleven voor onderzoek. Toch ben ik geen fan
van Louis. Ooit las ik een quote van hem in een voetbalmuseum: ‘Kwaliteit is het uitsluiten van toeval’. Met wetenschappelijke precisie bereidt Louis elke wedstrijd voor.
Alles 150 procent van tevoren uitgedacht. Zo dwing je de
overwinning af. Ik ben het 100 procent oneens met hem.
Ik zou het haast omdraaien: juist door toeval kan iets kwaliteit krijgen. Juist dat ene creatieve moment van Robin
van Persie, juist die toevallige ingeving maakt dat je wedstrijd wint. Kwaliteit valt niet af te dwingen. Niet in voetbal en ook niet in wetenschap. 100 procent zekerheid bestaat niet. Nee, Louis zou geen goede bestuursvoorzitter
zijn. Er is altijd een kans dat je er naast zit of schiet. Laat
Louis maar coach blijven. Blijft over de vraag over of we
van Louise die intuïtieve vrijheid wel krijgen. Toch blijft
voetbal een leuk spelletje, net als wetenschap. 14 juli zijn
we weer normaal, ook mijn zoon. .HHVYDQ9HOXZ
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De medezeggenschapsverkiezingen van Rikilt zijn ongeldig verklaard. Het onderzoeksinstituut
van Wageningen UR hanteerde tijdens de verkiezingen een alternatief kiessysteem, maar daardoor
bleken veel medewerkers een onreglementaire stem te hebben uitgebracht. De verkiezingen moeten
daarom over, zo heeft de verkiezingscommissie bepaald.
Medewerkers van Rikilt kozen
dit jaar niet voor een lijst maar
stelden een team van vier samen
uit de verkiesbare collega’s. ‘Kiezers waren daarom verplicht om
per persoon vier stemmen uit te
brengen,’ zegt Maryvon Noordam,

OR-voorzitter bij Rikilt. Zo kregen
kiezers invloed op de meerderheid
van de OR, redeneerde men. Bovendien zou de methode zorgen voor
een gelijkmatige stemverdeling.
In de praktijk bleek het stemsysteem echter ook formulieren
met drie of minder stemmen gewoon goed te keuren. 125 kiezers
brachten daardoor samen slechts
483 stemmen uit. ‘Het bleek niet
mogelijk de ongeldige stemmen
eruit te gooien,’ zegt Noordam, ‘en
de uitslag is dus ongeldig verklaard.’ Binnenkort doet Rikilt de
verkiezingen daarom over, op papier ditmaal. Noordam gaat er ondanks haar irritatie nuchter mee
om: ‘Ons was verzekerd dat dit
kon. Dit is dus gewoon jammer.’
/$*(523.2067
Bij de overige kieskringen bracht
44 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit. In 2011 stemde

nog rond de 56 procent van de
stemgerechtigde medewerkers,
terwijl dat getal in 2008 op 39 procent lag. De opkomst varieert zo
sterk, omdat het per verkiezing
verschilt welke kieskringen deelnemen. Het lukt namelijk niet alle
kringen om iedere drie jaar genoeg
kandidaten te trekken voor een
verkiezing. Dit jaar hielden bij-

6WHPEXVJDQJLQVOHFKWV
YLMINLHVNULQJHQ
voorbeeld slechts vijf van de negentien kringen een stembusgang.
Traditioneel wist Alterra relatief
veel kiezers te trekken. De 61 procent die stemden hadden dan ook
betrekkelijk veel keus met elf kandidaten voor zes zetels. Bij het facilitair bedrijf, Imares Den Helder
en PPO/PRI stemden respectievelijk 36, 57 en 42 procent van de
stemgerechtigden. RR

+(()7'(:(7(16&+$372(.2067"
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Zie ook pagina 22.
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Een team van vier Wageningse studenten heeft de nationale voorronde gewonnen van de Ecotrophelia,
een wedstrijd tussen studententeams die een nieuw, duurzaam
voedingsproduct ontwikkelen. Met
hun KROKi, een kroket op basis
van de microalg spirulina, vertegenwoordigt het viertal Nederland
tijdens de internationale wedstrijd
in oktober in Parijs.
De KROKi is glutenvrij en bevat
geen lactose, vertelt studente Food
Safety Stefania. ‘Ik gebruikte microalgen als voedingssupplement
omdat ze veel eiwitten en essentiële aminozuren bevatten.’ Daar wilde ze dus wel een product van maken. Haar teamgenoot Pierluigi
ziet ook mogelijkheden. ‘De markt
voor vegetarische producten
groeit, maar sojaproductie gaat ten
koste van het Zuid-Amerikaanse
regenwoud. Algen kun je gewoon
in Europa produceren, op je dak
bijvoorbeeld. Dus als je echt duurzaam bezig wilt zijn, moet je algen
eten.’
67$57ɺ83
Het viel volgens de deelnemers
nog niet mee om een perfect voedselproduct te ontwikkelen. De eerste kroket was veel te droog, maar
door te spelen met ingrediënten
lukte het om iets lekkers te maken.
Het eindproduct lijkt op een gewone kroket, maar van binnen is hij
knalgroen. Daarnaast is ook aan de
verpakking en de vermarkting ervan gedacht.
Intussen kijken de studenten al
verder dan de wedstrijd. The Algae
Factory is inmiddels bezig met een
start-up. ‘Het wordt een social business’, vertelt Pierluigi, ‘waarbij het
niet alleen om de winst gaat, maar
juist om duurzaam ondernemen
en oplossingen voor wereldwijde
voedselproblemen.’ 10
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Een kookboek als introductie in
het Wageningse studentenleven.
Voor de Wageningse studentenwervers is dat het nieuwe wapen in
de strijd om de student. Via oproepjes op de sociale media verzamelt Susanne Laven van Voorlich-

‘VEEL INSPIRERENDE
MENSEN
ONTMOET’

:LH"Pádraic Flood,
promovendus Lab. of
Genetics en Horticulture
& Product Physiology
:DW"Won FameLab
International ﬁnale, een
wedstrijd wetenschapscommunicatie met
drieminutenpraatjes
:DDURP"Combineert
charisma en vertelkunst
met een prikkelende
boodschap

ting en Werving recepten van studenten. ‘Het wordt een internationaal kookboek, waar ook de
echte Nederlandse stamppot een
plek heeft’, vertelt ze. De recepten
groepeert ze rondom typische situaties uit het studentenleven zoals
eten met grote groepen, een snelle
eenpersoons hap of presteren bij
een tentamen. Met foto’s van zo’n
situatie erbij ontstaat er een beeld
van het Wageningse studentenleven. Als het boek af is komt het in
de WUR-shop, en er komt een online platform waar studenten recepten kunnen delen. Maar voor
het zover is moet Laven nog ﬂink
aan de slag, want 1 september
moet het af zijn. ‘Dat is nog een hele klus.’
Wat eet jij voor je tentamen of
sportwedstrijd? Laven zoekt nog
een prestatiemaaltijd. Aarzel niet,
het moet 24 juni binnen zijn.
wuni.nl/wucookbook. 10

Hoe heb je geoefend?
‘Het moeilijkst was om het verhaal in drie
minuten te laten passen en tegelijk de impact en boodschap overeind te houden. Voor
mijn Wageningse praatje heb ik met mijn
zus geskypt, een ervaren campaigner, en met
mijn ouders gebeld die als niet-wetenschappers een goed klankbord waren. Verder had
ik veel hulp en feedback van anderen. Dat is
essentieel, omdat je door hun visies anders
naar je eigen werk kunt kijken.’

ð 6DPHQZHUNLQJ:DJHQLQJHQ
PHW'HOIWHQ0,7XLW%RVWRQ
ð ,QVWLWXXWGUDDJWELMDDQ
PHWURSROLWDQHODQGERXZ

Op vrijdag 20 juni is de ofﬁciële
opening van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). Samen met collega’s van de TU Delft en het MIT uit
Boston gaan Wageningse onderzoekers oplossingen voor grootstedelijke problemen zoeken.
‘We willen het metabolisme en
de hartslag van de stad meten’,
zegt coördinator Arnold Bregt.
‘Door de afvalstromen in kaart te
brengen en die te koppelen aan
het energie- en waterbeheer, hopen we met slimme milieutechnische oplossingen te komen.’ Op
dit thema gaat de Wageningse milieutechnoloog Huub Rijnaarts sa-

men met Delftse onderzoekers
projecten opzetten in Amsterdam.
Wageningen UR gaat ook een
bijdrage leveren aan de metropolitane landbouw. Jan-Willem van der
Schans van het LEI gaat onder
meer kijken of restaurant in Amsterdam meer streekproducten
kunnen afnemen van boeren uit de
omgeving. Ook gaan Delft en Wageningen samen een masteropleiding Advanced Metropolitan Solutions opzetten in Amsterdam,
waarbij het MIT afstandsonderwijs
levert.
Ook Wageningse meteorologen
zijn betrokken bij het project. Een
kleine dertig weerstations die in de
hoofdstad zijn geplaatst, gaan de
temperatuur en de luchtvochtigheid in kaart brengen. Zo kunnen
onderzoekers nagaan of de stad op
zomerse dagen een ‘hitte-eiland’
wordt. $6

),*85(,7287

Wat was je boodschap in de ﬁnaleronde?
‘Ik heb verteld over het wonder van de fotosynthese, het omzetten van licht in leven, en
over de noodzaak van hogere gewasproductie. We kopen zo tijd om een oplossing te vinden voor de bevolkingsgroei. Want je kunt
niet tot in het oneindige de plantaardige productie opvoeren.’
Waarom moet een wetenschapper kunnen
vertellen over zijn werk?
‘Wetenschap kan je zo verbazen en inspireren dat je dat wilt delen. Maar ook kun je
hiermee verantwoorden voor het gebruik
van publieke middelen. Bij het publiek corrigeer je het beeld van wetenschappers als
‘gekken in een lab’, door open te zijn over je
intenties en werkwijze.’ <G+

Bron: HOP/Rijksjaarverslag 2013, ministerie van OC&W

Illustratie Studio Lakmoes
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Een onderdeel van het grote Wageningse voedingsproject N2Africa
heeft begin juni de Harvesting Nutrition Contest gewonnen. Deze
prijs, uitgeschreven door de Wereldbank en enkele ontwikkelingsorganisaties, levert het project behalve de eer ook vijfduizend dollar
op. Promovenda Ilse de Jager was
de initiatiefneemster voor de deelname. Zij is sinds anderhalf jaar
bij het project betrokken.
In het project N2Africa (Nitrogen
to Africa) propageert Ken Giller,
hoogleraar Plantaardige productiesystemen, de verbouw van peulvruchten in Afrika, omdat deze
vlinderbloemigen stikstof uit de
lucht kunnen binden en de vruchtbaarheid van de bodem verbeteren. Dit draagt bij aan hogere oogsten en mogelijk ook tot betere
voeding voor kleine boeren in Afrika. Ilse de Jager, die wordt begeleid door Inge Brouwer van Humane Voeding en Ken Giller, onderzoekt of dit inderdaad het geval is.
Eerst deed ze een literatuurstu-

die naar de voedingswaarde van
verschillende peulvruchten binnen
N2Africa en in hoeverre deze sojabonen, klimbonen en cowpea het
lokale dieet aanvullen. Vervolgens
onderzocht ze in Ghana en Kenia
of er minder ondervoeding was in
dorpen met N2Africa dan in dorpen zonder. Ze constateerde dat

het dieet van kinderen onder vijf
jaar in N2Africa-dorpen in Ghana
meer voedingstoffen bevat dan in
dorpen zonder N2Africa, maar ze
kon niet vaststellen dat de groei
van de jonge kinderen – een maatstaf voor een gezonde voedingsstatus – in die dorpen was verbeterd.
In het vervolg van haar promotie-

onderzoek wil ze nog meer inzicht
krijgen in de relatie tussen landbouwsystemen en betere voeding
van kleine boeren in Afrika.
Wat N2Africa met de vijfduizend
euro gaat doen, weet De Jager nog
niet. ‘Misschien wordt het wel toegevoegd aan mijn onderzoeksbudget.’ $6
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Een nieuwe methode laat voor het
eerst betrouwbaar zien of koeien
illegaal zijn behandeld met groeihormoon. Dit stelt Susann Ludwig
van Rikilt in haar proefschrift dat
ze 23 juni verdedigt.
Groeihormooninjecties zorgen
ervoor dat koeien 10 tot 20 procent
meer melk geven. Toch is de behandeling in de EU sinds 2000 verboden; koeien lijden onder de injecties die bijvoorbeeld de kans op

uierontsteking vergroten. Handhaving van dit verbod is echter lastig
omdat er geen betrouwbare test
bestaat. ‘We hebben dus ook geen
idee hoe groot dit probleem is,’
zegt Ludwig. ‘Het zou wijdverspreid kunnen zijn maar ook nonexistent.’
Het is zo lastig om geknoei met
groeihormoon op te sporen, omdat het kunstmatige hormoon vrijwel identiek is aan de lichaamseigen versie. Ludwig lost dit probleem op door in het bloed niet
naar het hormoon zelf te zoeken,
maar vier biomerkers te meten.
Van deze lichaamseigen eiwitten
wordt veel meer óf juist minder gemaakt wanneer je extra hormoon

inspuit. Indirect verraden deze veranderingen een hormoonbehandeling. Ludwig liet zich hierbij inspireren door de jacht op menselijke dopingzondaars.
$33
Met haar methode kan Ludwig nu
zo’n 95 procent van de behandelde
koeien opsporen. Een resultaat
waarmee zij als eerste voldoet aan
de eisen die de EU aan eventuele
tests stelt. Wel is het zo dat de test
bij 12 procent van de ‘onschuldige’
koeien ook een positieve uitslag
geeft. Hierin ziet Ludwig geen
probleem. Voor een juridisch sluitend bewijs moeten haar testuitslagen sowieso worden bevestigd

met een – duurdere en meer complexe – methode.
Ludwig zet zelf intussen in op
een meetmethode die juist goedkoper en eenvoudiger is. Naast
haar labmethode, die gebruik
maakt van bloed, laat ze zien dat
met eenvoudige hulpmiddelen ook
koemelk gebruikt kan worden bij
de opsporing. Samen met een
Amerikaanse onderzoeksgroep
bouwde ze een klein apparaat met
een ingang voor een mobiele telefoon. Een app verricht dan de feitelijke meting van het melkmonster.
‘Zo’n telefoon heeft alles wat je nodig hebt,’ zegt Ludwig. ‘Bovendien
is hij relatief goedkoop en kan iedereen er mee omgaan.’ RR
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Natuurrampen brengen banken dichter
bij een bankroet. Dat bewijst onderzoek
van milieueconoom Jeroen Klomp. Vooral
in ontwikkelingslanden moeten rampen
als een volwaardige risicofactor worden
meegenomen, schrijft Klomp in een artikel in het Journal of Financial Stability. Dat
natuurrampen een risico zijn voor banken
werd al langer vermoed. Maar die relatie
was tot nu toe nauwelijks uitgezocht of bewezen. Klomp deed dat wel.
Hij onderzocht daartoe wereldwijd (in
meer dan 160 landen) de impact van natuurrampen op de zogeheten distance to
default, zeg maar het faillissementsrisico
van banken. Voor dat risico bestaat een
standaard formule waarin winst en de omvang van het eigen vermogen van een bank
worden afgezet tegen de standaardafwijking van die winst. Klomp: ‘Het gaat erom
waar een bank zich nu bevindt en hoe vaak
een gemiddelde schok kan worden opgevangen. Hoe groter die distance to default,
hoe veiliger een bank is.’
./,0$$79(5$1'(5,1*
Natuurrampen komen vaak voor: volgens de Emergency Events Database zo’n

8000 keer tussen 1995 en 2010. Klomp selecteerde 180 rampen waarbij minimaal
een half procent van de bevolking werd getroffen of het BBP een half procent daalde.
Daarbij vond hij een signiﬁcant effect van
natuurrampen op het faillissementsrisico.
Een extra natuurramp reduceert de afstand tot het bankroet met vijf procent.
Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is
het volgens Klomp wel. ‘Het is een accumulerend effect. In ontwikkelingslanden
komt dit soort rampen vaak voor en dan
telt het op.’ Geofysische rampen als aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en
meteorologische rampen als stormen en
orkanen hebben daarbij het grootste effect. ‘Want die leveren de meeste fysieke
schade op.’
Volgens Klomp moeten banken meer
rekening houden met natuurrampen. ‘Dit
zijn signiﬁcante effecten waar toezichthouders rekening mee moeten houden bij
het bepalen van veilige reserves van een
bank. Zeker in ontwikkelingslanden omdat de frequentie en de impact van rampen daar het grootst zijn.’
Westerse landen hebben op dit moment nog weinig van natuurrampen te
duchten. ‘Het speelt hier nog niet, maar
het kán wel en je moet er wel rekening
mee houden. Zeker met het oog op de
klimaatverandering. Als de Rijn elk jaar
overstroomt, zullen banken dat ook gaan
merken.’ 5.
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Als we niet ingrijpen, zijn alle grote vissen zoals kabeljauw, zalm, tonijn en zwaardvis in 2050 uitgestorven
door overbevissing, beweerden onderzoekers in de
Post. ‘Maar in 2050 is er zeker nog vis in de oceanen’,
zegt Quirijns. ‘Dit artikel is een mooie manier om aandacht te vragen voor visserijbeheer, maar de uitspraak
over een lege zee klopt niet. De visbestanden in de
Noordzee en de Atlantische Oceaan, waar ik zicht op
heb, ontwikkelen zich niet slecht. Veel visbestanden in
de Noordzee staan er goed voor, zoals haring en schol.
Met sommige bestanden gaat het wat minder goed, zoals kabeljauw en zeebaars.’
Waarop baseer je dat het goed gaat?
‘Ik ben betrokken bij ICES, de International Council
for the Exploration of the Sea, die wetenschappelijk advies geeft over de visbestanden. ICES maakt elk jaar
een schatting van de hoeveelheid ouderdieren per vissoort en rekent dan uit of de hoeveelheid ouderdieren
voldoende is voor het waarborgen van de voortplanting.
Dat ziet er goed uit in de Noordzee. We komen binnenkort weer met onze vangstadviezen voor de Europese
Unie en Noorwegen.’
Waarom gaat het goed in de Noordzee?
‘Omdat de visserijdruk afneemt. Daar worden twee redenen voor genoemd. Door het visserijbeheer en de
vangstbeperkingen blijft er meer vis in de Noordzee, is
de ofﬁciële verklaring. De visserijsector wijst echter
ook op de dure grondstoffen, hoge brandstofkosten en
lage visprijzen. Daardoor zijn veel visserijbedrijven over
de kop gegaan en is de visserijdruk afgenomen. Dat
geldt niet alleen voor de Nederlandse vissers, maar ook
voor de vissers in andere EU-landen.’
En hoe staat het ervoor in Azië en Afrika?
‘Ik heb geen zicht op de ontwikkeling van de visbestanden buiten Europa, maar kijkend naar Europa hoeven
we ons geen zorgen te maken.’ $6
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‘Any hard disc should be treated as a soft
disc’
Uttara Ramasamy, promoveerde op 6 juni in Wageningen
'H$PHULNDDQVHVWDG-RSOLQQDGDWGLHLQJHWURŉHQZHUGGRRUHHQWRUQDGR
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Varkens hebben een simpele vorm
van empathie waarbij ze emoties
overnemen van hokgenoten. Door
rekening te houden met de ‘emotionele besmetting’ kan het welzijn
van varkens worden verbeterd.
Promovendus Inonge Reimert
van de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie toonde dit aan door varkens naast gelukkige, danwel ongelukkige soortgenoten te plaatsen
die ze slechts konden ruiken en
horen. Ze presenteerde haar resultaten op 12 juni op het congres
Waardering van dierenwelzijn in
Wageningen.
Het experiment volgde 24 varkens die telkens met zijn vieren in
een testruimte zaten. Daar zagen
ze kort een lichtsignaal en hoorden een geluid. Twee van de varkens hadden eerder geleerd dat
hierna iets positiefs (stro, turf en
chocoladerozijnen) of iets negatiefs (alleen zijn en vastgesnoerd
worden) volgde. Dit tweetal werd
vervolgens naar een belendend

hok geleid waar ze nogmaals in deze ﬁjne of vervelende omgeving terecht kwamen. De achtergebleven
varkens in de wachtkamer wisten
niet wat ging gebeuren en konden
de andere twee varkens slechts ruiken en horen.
02'(/9$5.(1
De wachtende dieren bleken de
emoties van hun gelukkige en gestreste maatjes tot op zekere hoogte over te nemen. Wanneer ze de
gelukkige varkens hoorden, speelden ze signiﬁcant vaker. In de

buurt van ongelukkige varkens
poepten ze juist opvallend vaak.
Volgens Reimert geeft het onderzoek praktische aanknopingspunten om de stress van varkens te
verminderen. Mogelijk is het bijvoorbeeld gunstig om varkens
voorafgaand aan een pijnlijke procedure – neem het knippen van de
staart – te isoleren. Zo dragen ze
stress en angst niet over op hun
hokgenoten. En die logica werkt
ook andersom: ‘Je zou een speels
varken in elk hok kunnen plaatsen,’ zegt Reimert. ‘Zo’n modelvar-

ken zorgt dan voor een positieve
sfeer.’
Reimert zou graag nog op andere manieren empathie aantonen
bij varkens. ‘Je kunt het ze echter
niet vragen,’ zegt ze, ‘en het is ook
lastig om een varken in een MRIscanner te leggen.’ Toch denkt ze
dat dit bewijs al redelijk solide is.
Ze verwacht overigens niet dat
varkens zich ook echt in elkaar
kunnen verplaatsen. Deze cognitieve vormen van empathie zijn
vooral het domein van de
mens(apen). RR

worden afgewezen vanwege slechte redenen.’

Het welslagen van een initiatief
als QOAM staat of valt met de motivatie van het lezerspubliek. Oordelen leunen geheel op crowdsourcing; oftewel vrijwillige deelname
van een anonieme massa die voor
betrouwbare informatie zorgt. Zoals de gebruikers van IMDB en
Amazon, die respectievelijk ﬁlms
en boeken beoordelen. Dat zijn
echter websites met een groot publiek. De crowd van wetenschappers moet ﬂink groeien om QOAM
en co kritische massa te geven.
Gerritsma is sceptisch: ‘Ik hoop
echt dat het lukt, maar het is mijn
ervaring dat onderzoekers wars
zijn van elk extra werk dat op hun
pad komt.’ RR
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Wetenschappelijke tijdschriften
moeten een keurmerk krijgen dat
toont hoe grondig zij hun ingezonden artikelen beoordelen. Dit betoogt Tobias Krause, gastonderzoeker bij Gedragsecologie, in
Trends in ecology and evolution.
Voordat je een wetenschappelijk
artikel publiceert, wordt het eerst
beoordeeld door twee á drie anonieme vakbroeders. Reviewers leveren hierbij meestal goed werk, stelt

Krause, ‘maar er zijn ook signalen
dat hun werk niet altijd goed genoeg is.’ In vergelijking met andere
criticasters drukt hij zich hiermee
overigens mild uit over peer review.
Krause stelt daarom voor om ieder blad een review kwaliteitsindex
(RQI) te geven. Hij wil dat tijdschriften artikelen openbaar maken, plus de bijbehorende commentaren en het oordeel van de reviewers. Wetenschappers kunnen
vervolgens met een cijfer of sterren
aangeven of er goed werk is geleverd. Het uiteindelijke gemiddelde
helpt onderzoekers te kiezen voor
bladen met zorgvuldige peer review. Zo moet in minder gevallen,
zegt Krause, ‘goede wetenschap

&52:'6285&,1*
Het idee om de beoordelaars te beoordelen is niet volledig nieuw.
Volgens Wouter Gerritsma, informatiespecialist bij de WUR-bibliotheek, wordt er wereldwijd op
meerdere plekken mee geëxperimenteerd. Het initiatief dat hijzelf
het best kent, is ‘quality of open access market’ (QOAM). Deze website vraagt wetenschappers naar
hun ervaringen met het reviewproces van speciﬁeke open access-bladen. Met deze scores worden bladen ingedeeld in vier kwaliteitscategorieën.
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Het is een slechte tijd voor studenten, observeert
Resource-columniste Romy Appelman. Het landelijk
politiek akkoord over een sociaal leenstelsel en een
Wagenings akkoord over een bindend studieadvies
(BSA) zijn beiden slecht nieuws, meent ze.
+HWYHUEDDVW5RP\ vooral dat de Wageningse medezeggenschap na lang dwarsliggen plotseling akkoord
JLQJè0LVVFKLHQGDWKHWNRSMHWKHHYDQ-RE&RKHQ
[bemiddelaar namens de raad van toezicht – red] dusdanig indrukwekkend was dat alle studentenraadsleGHQVSRQWDDQKXQYHUVWDQGYHUORUHQé+HW]RUJWYRRU
een meewarige reactie van 333: ‘Ach Romy, jij als
oudgediende in de studentenraad moet ook weten; je
gaat als onervaren studentje tegenover een paar door
GHZROJHYHUIGH]ZDDUJHZLFKWHQRSKHWJHELHGYDQ
onderhandelen en overtuigen zitten en je komt eruit
DOVYHUOLH]HUé+LMZLMVWKLHUELMRSKHWLQVWHOOHQYDQ
avondtentamens. Studenten brachten hierbij grote
oﬀers, stelt PPP, en ze kregen er kruimels voor terug.
7DPPR gebruikt de gelegenheid om meteen de hele
XQLYHUVLWHLWVSROLWLHNDIWHVHUYHUHQ'HPDFKWOLJWELM
het bestuur, laat je verder geen zand in de ogen
strooien.
Er zijn ook tegengeluiden. -. vindt de blog maar negaWLHIHQSRSXOLVWLVFK+LMZLMVWHURSGDWQLHWDOOHHQVWX
denten maar ook medewerkers meebeslisten ‘...waarvan een groot deel (met name studieadviseurs)
voorstander waren van een BSA.’ Anderen voeJHQWRHGDW]HOIVYHHOVWXGHQWHQYHUHQLJLQJHQ
voor zijn. Natuurlijk is er een gerede angst dat
het BSA in de toekomst sluipenderwijs strenJHUZRUGW0DDUKLHUNUHHJGHUDDGYROJHQV
JK ﬂinke toezeggingen: ’Een monitorgroep
[zal] de eerste twee evaluaties in de gaten
[...] houden, [als er daarnaast wijzigingen
]LMQ@]DOGHVWXGHQWVWDŉFRXQFLOJH±QIRU
meerd en geconsulteerd worden.’ Ook $QQHOLHV
5HLQGHUV, voorzitter van de studentenraad,
HUJHUW]LFKDDQKHWOHXQVWRHOF\QLVPHè*UDDJ
nodig ik jullie uit voor een kop koﬃe om een
LQKRXGHOLMNHHQIHLWHOLMNFRUUHFWHGLVFXVVLHWH

YRHUHQé(UYROJHQDIZLM]LQJHQHQVWLOWHè-DPPHUGDW
MH]RRQFRQVWUXFWLHIEHQWéPRSSHUW5HLQGHUVWHJHQ
één van de weigeraars. ‘Persoonlijk ben ik van mening
dat als je ergens over klaagt, je hier ook iets aan moet
doen.’
In ieder geval wordt er online nog voldoende geklaagd.
9RRUDOKHWGHŊQLWLHYHèMDéYRRUKHWOHHQVWHOVHO]RUJW
YRRUYHHOZRHGH'LHULFKW]LFKYRRUDORS'HQ
*URHQ/LQNV=LMèVWHNHQKXQHLJHQGRHOJURHSHHQGRON
in de rug,’ vindt (OOHQ. ‘Interessante politieke strateJLH(3,&)$,/é'HSUDNWLMN trekt een nog meer wrange
conclusie: ‘[studenten stemmen al] jarenlang op deze
partijen terwijl de plannen voor een dergelijk leenstelVHOWRWDDOQLHWQLHXZ]LMQHQ]HOIVLQKHWYHUNLH]LQJV
SURJUDPPDVWDDWé(QŊQGHSODQQHQPRHWQRJGRRU
GH7ZHHGHHQ(HUVWH.DPHU:RUGWRQJHWZLMIHOGYHU
volgd.

((1(,*(1+8,6
Unitas gaat haar nieuwe pand aan de Industrieweg al
weer verlaten. Aanhoudende juridische procedures wijzen erop dat er nooit een passende vergunning gaat
komen.
Online volgt er kritiek op details in het Resourcebericht. VFKULMIWè'DWMDDUWDONORSWWRFKQLHW"
8QLWDVLVSDVODWHUQDDUGDWSDQGYHUKXLVGWRFK"é'DW
EOLMNWWHNORSSHQ'HYHUHQLJLQJKHHIWLQZHO
LVZDDUKDDUYRULJHSDQGDDQGH*HQH
raal Foulkesweg verlaten, maar ze
betrok haar nieuwe toko pas in 2011.
$OVGDWHHQPDDOLVUHFKWJH]HWKHHIW
6DVNLD%RVPDQ, de voorzitter van UniWDVQRJZHOHHQRSPHUNLQJ9ROJHQV
haar is het niet zo dat Unitas nooit open
IHHVWHQKHHIWNXQQHQJHYHQDDQGH,QGXV
WULHZHJè:HNRQGHQDOWLMGRSHQIHHVWHQJHYHQ
HQGLWKHEEHQZHRRNJHGDDQPHWGH$,'YDQ
éVFKULMIW%RVPDQè:HKHEEHQHUDOOHHQ
voor gekozen om tijdens de procedure van de
UHFKWV]DDNJHHQYHUGHUHRSHQIHHVWHQWH
JHYHQé'XLGHOLMN
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Wageningen UR. Resource magazine
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Wie is Louise Fresco?
LOUISE FRESCO
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Haar volledige naam is
Louise Ottilie Fresco
Geboren in Meppel op
maandag 11 februari
1952
Opgegroeid in een
‘wetenschappelijk’
gezin. Haar vader was
hoogleraar ﬁlosoﬁe.
Fresco is ongehuwd,
heeft geen kinderen en
woont in Amsterdam.
Ze heeft vier boeken
(ﬁctie) geschreven
waarvan de verhalenbundel Bambusa in
1990 haar debuut was.
Haar laatste, en misschien wel bekendste,
non-ﬁctiewerk is Hamburgers in het Paradijs
uit 2012.
Een lange lijst met functies, prijzen en publicaties is te lezen op www.
louiseofresco.com of
www.nl.wikipedia.org/
wiki/Louise_Fresco

Dinsdag 1 juli is de eerste oﬃciële werkdag bij Wageningen UR voor
Louise O. (Ottilie) Fresco. Ze verruilt Amsterdam voor Wageningen
en keert terug naar de plek waar haar wetenschappelijke leven
ooit begonnen is. Maar wie is nu eigenlijk Louise Fresco? Volgens
de mensen die haar kennen is ze perfectionistisch maar ook een
idealist die kan overtuigen, breed geïnteresseerd en een bevlogen
verteller. Een vrouw met veel verschillende kanten.
Resource laat er een paar zien.

Student

Wonen in een Cereskast
Dat Louise Fresco voor een universitaire studie koos
mag geen verrassing heten. Haar vader was ﬁlosoﬁehoogleraar en beschikte over een omvangrijke bibliotheek waar de jonge Louise
zich gretig doorheen werkte. Ondertussen ging ze naar de internationale school in Brussel, waar haar
vader lesgaf. Een academische
carrière lag dan ook in het verschiet. Alleen de richting die
ze opging is opvallend. De
lijn van haar ouders volgend
zou het kunstgeschiedenis
zijn geworden, of een taal.
Maar Louise koos voor Agrarische sociologie van de
niet-westerse gebieden. In
Wageningen.
Ze studeerde er van 1970 tot
1976. De eerste jaren was ze lid
bij Ceres. De fusie van de mannen- en de vrouwenvereniging was
op dat moment gaande. Ceres werd de
eerste gemengde studentenvereniging in
Nederland. Of Louise erg actief was is niet
zeker, ze staat niet vermeld als lid van een van de vele
commissies. Maar in 1973 woonde ze wel in een ‘Ceres-

kast’, de Boerstoel, aan de Hoogstraat 63a. In de jaren
daarvoor woonde ze ook aan de Hoogstraat 14 en de
Koningin Julianastraat 4. In die periode was er kamernood in Wageningen, en de grote sterﬂats werden uit
de grond gestampt.
In haar jeugd speelde Louise dwarsﬂuit, en in haar
studententijd was ze lid bij de Wageningse
Studenten Koor- en Orkestvereniging.
Opmerkelijk genoeg speelde ze bij de
kerstconcerten in 1971 en 1972
contrabas.
Aan het begin van haar studie was Louise betrokken bij
de SIB, de Studentenvereniging voor Internationale
Betrekkingen. Haar eerste
wetenschappelijke uitingen
zijn te vinden in de universiteitsbibliotheek. In 1974
schreef ze mee aan Farmers’
Training
Centers,
dat
behalve een trainingsprogramma voor boeren ook een
oefening was in systeemdenken. De conclusie van haar eigen
scriptie ‘Huishoudingen en vrouwen in een veranderende plattelandssamenleving’ begint met de zin: ‘ Een
scriptie waarin zoveel vragen worden opgeroepen en maar zo weinig worden beantwoord, kan nauwelijks conclusies als afronding presenteren.’ NM
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Wetenschapper

Creatieve explosie van ideeën
‘Over mensen als Louise Fresco gaat het grapje dat je er
met een stofzuiger achter aan moet om al die goede ideeën
bij elkaar te vegen.’ Onderzoeker Jetse Stoorvogel (Bodemgeograﬁe en Landschap) lacht. Het is de ervaring die hij
ook had als zijn promotor Fresco op bezoek kwam in Costa
Rica, waar hij onderzoek deed. ‘Je zit bij haar en zij spuit
ideeën. En uit haar mond klink alles geweldig.’ Maar als
het bliksembezoek voorbij was, trad de nuchterheid in. ‘Ja,
maar hoe moet ik dat dan uitvoeren en is het allemaal wel
haalbaar?’
Het is een voor (oud-)collega’s herkenbare anekdote. Fresco’s verbale kracht wordt geroemd. ‘Ze kan verschrikkelijk
goed presenteren en brainstormen’, merkt hoogleraar
Plantaardige productiesystemen Martin van Ittersum op.
Hij was destijds docent bij de leerstoelgroep Theoretische
Productie Ecologie. ‘Op die manier krijgt ze heel veel voor
elkaar en laat ze grote indruk achter.’
Maar wat zijn de wetenschappelijke wapenfeiten van
Louise Fresco? Een zoektocht in Web of Science levert een
kleine verrassing op. Voor een wetenschapper
met de allure van Louise Fresco heeft ze
een zeer bescheiden track-record.
Slechts 43 artikelen in peer
reviewed wetenschappelijke
tijdschriften hoest de
database op. De papers
beslaan vrijwel uitsluitend haar Wageningse
tijd als hoogleraar
Plantaardige pro-

ductiesystemen en zijn veelal een co-productie met promovendi. Die productie is desondanks goed voor een
H-factor van 20 en een citatiescore van 961, zelfverwijzingen niet meegerekend. Ook opmerkelijk: ze wordt nog
steeds behoorlijk geciteerd. De papers samen halen al
jaren zo’n 80 citaties per jaar.
Toppers zijn de twee stukken die ze in 1996 samen met
hoogleraar Tom Veldkamp (Spatial Environmental Quality) van de TU Twente schreef over het door hen ontwikkelde landgebruiksmodel CLUE. Veldkamp was destijds
postdoc in de groep van Fresco. Het model doet voorspellingen over veranderingen in landgebruik op basis van
patroonkarakterisering. Zij stond volgens Veldkamp mede
aan de basis van die nieuwe tak van wetenschap. ‘Ze heeft
een ﬁjne neus voor wat er speelt, voor nieuwe ontwikkelingen. Op die manier heeft ze mij op het spoor gezet van de
modellering.’ ‘Haar echte bijdrage aan het vakgebied is dat
ze ons heeft leren denken in hiërarchieën van schalen’,
zegt hoogleraar Gewasfysiologie Paul Struik. ‘Ze keek naar
landbouw als een geheel van processen die zich op verschillende schaalniveaus afspelen.’
Maar behalve creatief, kon Fresco volgens Stoorvogel ook
heel concreet zijn. ‘Op een geven moment was ze voor drie
dagen op bezoek. In die tijd
hebben we een compleet
wetenschappelijk artikel in
elkaar gezet. Dat is mijn
enige paper ooit geweest
dat zonder opmerkingen door de review
kwam. Op zo’n
moment was ze er
helemaal voor
jou.’ RK

‘Je zit bij haar
en zij spuit
ideeën. En uit
haar mond
klinkt alles
geweldig’
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Bestuurder

Wars van dogma’s
Louise Fresco ontwikkelt een visie, zoekt goede mensen
om die visie uit te voeren en krijgt dingen gedaan door
andere mensen te overtuigen. Dat zegt Rudy Rabbinge,
die Fresco al sinds 1970 kent. ‘Fresco is wars van dogma’s.
Ze wil alle kennis benutten om haar idealen te bereiken.’

Na haar studie in Wageningen doorliep Fresco pijlsnel
een academische carrière die uitmondde in een positie als
hoogleraar in Wageningen. Vervolgens stapte ze over naar
de bestuurswereld toen ze een positie accepteerde als
afdelingshoofd Onderzoek van de wereldvoedselorganisatie FAO – een uitstekende plek om daadwerkelijk de landbouw en voedselproductie in de wereld te kunnen versterken. Maar dat bleek een illusie. ‘De VN was in die tijd te
veel aan het navelstaren en verloor positie’, zegt Rabbinge.
‘Fresco liep stuk op haar baas die niets wilde veranderen
en de FAO als een Afrikaans stamhoofd bestuurde – alles
moest via hem.’
Dat leidde uiteindelijk tot een ontslagbrief van Fresco
aan de FAO waarin ze helder aangeeft welke managementstijl ze wil zien. Uit de brief: ‘FAO needs visionary leadership to move itself out of its bureaucratic paralysis. (...) I
believe in an organization which is not afraid to make
clear and precise choices, learning from the past without
taking the past as a recipe for the future. I believe in an
organization where we worry less about rules and more
about the impact of our work. I believe in an organization
which sees its staff as a source of inspiration and allows
them to be mobile and grow.’
Die aanpak lijkt ze ook in Wageningen voor te staan. Ze
gaat tussen nu en september veel mensen spreken om
haar eigen beeld van Wageningen UR te vormen, meldt ze
via de afdeling Communicatie. Bij de opening van het academisch jaar wil ze haar visie delen met de rest van de
organisatie. AS

Auteur en documentairemaakster

Utopist en kosmopoliet
‘Het mag een wonder heten dat iemand met een maatschappelijke topfunctie als Louise Fresco de tijd heeft
gevonden om zo’n rijke, veelzijdige en goed geschreven
roman te maken,’ schreef recensente Elsbeth Etty over
Fresco’s debuut De kosmopolieten. Toch wist ze in de jaren
daarna nog twee romans te schrijven. Hiervan werd De
utopisten, hoewel niet alle recensies enthousiast waren,
zelfs genomineerd voor de Libris literatuurprijs.
Fresco schrijft niet alleen romans, maar kwam in 2012
met een ‘groot boek’ over voedsel. In Hamburgers in het
paradijs laat ze zien hoe we in onze cultuur en wetenschap
met voedsel omgaan. Het is heel bijzonder dat één persoon zowel romans als non-ﬁctie schrijft van dit niveau,
zegt Job Lisman, Fresco’s redacteur bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. Van haar boek werd een jaar later al
een documentairereeks gemaakt onder de naam Fresco’s
paradijs. Hierin zien we Fresco in wetsuit op zoek naar
eetbare algen in Spanje of naast een zadenbank in Noorse
sneeuw. Ondertussen praat ze met voedselexperts en –liefhebbers in bijna vloeiend Frans, Engels, Spaans en Italiaans.
Het is volgens Lisman buitengewoon stimulerend om
met Fresco te werken. ‘Veel schrijvers zijn alleen in hun
eigen werk geïnteresseerd. Bij Louise gaat het gesprek
meteen over iets maatschappelijks, of een tentoonstelling
of concert dat ze heeft bijgewoond.’ Ook in haar romans

zie je allerlei van deze interesses terug, zoals klassieke
muziek, idealisme en duurzaamheid. Wageningen haalt
met haar een goede collega binnen denkt Lisman, en hij
ziet maar één mogelijk nadeel: ‘Ik hoop alleen dat we niet
heel lang moeten wachten op haar nieuwe roman.’ RR
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‘Fresco liep stuk op haar baas die niets wilde veranderen en de FAO
als een Afrikaans stamhoofd bestuurde – alles moest via hem’

Fresco’s TED-lezing lokte een heftige online discussie uit,
waarin ze wordt afgeschilderd als marionet van ‘big agri’

Zendeling

Weinig geduld met dwepers
‘Als kind wilde ik een Albert Schweitzer worden,’ zei Louise Fresco in 2012 in NRC. ‘Arts, theoloog, ﬁlosoof, musicus en zendeling ineen, wat is er mooier dan dat?’ Door de
jaren heen werd ze wijzer en veranderden haar ambities,
maar Fresco ziet zichzelf nog steeds als een idealist. Mensen, zo stelt ze in interviews, zouden niet alleen hun eigen
behoeftes moeten nastreven maar ook de wereld willen
verbeteren. Als kind uit de ‘beschermde en gecultiveerde
middenklasse’ koos ze daarom voor de tropische landbouw, en geen artistieke studie.
De zendeling in Fresco heeft haar publiek altijd verhalen te vertellen; in interviews, adviezen, lezingen en boeken. Deze communicatie vindt ze zelfs essentieel voor
haar denkproces. Wanneer ze zich uitspreekt, is ze erudiet, wetenschappelijk doortimmerd en kiest ze graag een

helikopterperspectief. Hierbij heeft ze een optimistisch
toekomstperspectief in de aanbieding. Zo denkt ze dat we
dankzij wetenschap en menselijke inventiviteit de aarde
kunnen blijven voeden in de toekomst, en onze problemen kunnen blijven oplossen. Maar ze is ook genuanceerd en looft de critici van technologie, háár critici. Die
zorgen er volgens haar voor dat de verwachtingen binnen
de grenzen van de realiteit blijven.
Weinig geduld heeft ze echter met dwepers die terugverlangen naar een ‘mythisch verleden’. In een opiniestuk
in Science uit 2012 wijt ze de Europese patstelling rondom
genetisch gemodiﬁceerde gewassen mede aan groeiende
argwaan tegenover wetenschap. Ondanks haar nuance
krijgt Fresco toch ﬂinke kritiek op haar betogen. Onder
haar Science-artikel verschenen zeer kritische commentaren, waaronder één uit Wageningen. Fresco’s TED-lezing
lokte een heftige online discussie uit, waarin ze wordt
afgeschilderd als marionet van ‘big agri’. Het hoort er bij,
nu landbouw en voedsel zo controversieel zijn. RR
19 juni 2014 — RESOURCE
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LOVE & PEACE
Altijd goed voor een nostalgisch hippie-tafereeltje, de jaarlijkse circusrevue
van de alternatieve Wageningse studentengemeenschap Droevendaal.
Deelnemers jongleerden, hoelahoepten, dansten en maakten muziek onder
de zon, die op zaterdag 14 juni nog uitbundig scheen. Sinds het fatale schot
van Volkert van der Graaf is de naam Droevendaal (ook) verbonden aan deze
illustere oud-bewoner. Maar de suggestie uit GeenStijl-kringen dat het
barakkencomplex een broeinest van linkse terreur zou zijn, is bij het zien
van dit tafereel moeilijk serieus te nemen. RG, foto Sven Menschel
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Wagenings Honours Programme:

‘Geen eiland, maar een
Het Honours Programme, dat dit studiejaar van start gaat aan Wageningen
University, wordt een proeftuin voor vernieuwing van het huidige onderwijs. Dat
zeggen Elllis Hoﬄand, academic director, en Ingrid Hijman, programme director
van het nieuwe programma voor excellente studenten. ‘We willen het reguliere
onderwijs beïnvloeden, het programma wordt geen eiland.’
tekst: Amarens ten Bruggencate & Rob Ramaker / Illustratie: iStock

W
OPENINGSSEMINAR
Met het seminar ‘Educating for the future’ gaat op
24 juni het Honours Programme oﬃcieel van start.
Gasten zijn onder meer
historicus Rutger Bregman
en onderwijsdeskundige
Linda Luchtman. Aanvang
16.00 uur in Orion. Iedereen is welkom, wel graag
inschrijven.

ageningen is de laatste universiteit die met
een honoursprogramma komt. Andere universiteiten werken vaak al jaren met speciale programma’s die excellente studenten
een extra studieprogramma bieden. Soms
is dat in de vorm van verbreding (oriëntatie op andere vakgebieden), andere kiezen voor verdieping (in het eigen
vakgebied). De Wageningse universiteit hield zich tot voor
kort afzijdig omdat het onderwijs hier al kleinschalig zou
zijn, en gericht op excellentie. Maar een toenemende
vraag vanuit studenten zelf, en groeiende studentenaantallen, hebben daar verandering in gebracht.
Na een jaar voorbereiding gaat in augustus de eerste
groep van start. Liefst 114 eerstejaars hebben zich in januari aangemeld voor het Honours Programme. Daarvan
werden er 49 toegelaten tot de volgende stap in de selectie: het volgen van een introductiecursus. De deelnemers
zijn daarbij ongenadig in het diepe gegooid, vertellen Hofﬂand en Hijman. Onder meer door ze zelf het eindproduct
van hun onderzoek te laten bepalen. ‘In het begin hadden
de studenten daar veel moeite mee’, zegt Hijman. ‘Ze zeiden steeds: wat moeten we doen? Waar werken we naartoe?’ Naarmate het introductievak vorderde, namen de
studenten steeds meer initiatief. Hofﬂand, die een eind
wil maken aan ‘de student als consument van onderwijs’,
zag daarmee een wens in vervulling gaan.

THEATERSPORT
Van 49 deelnemers vielen er enkele af tijdens de cursus.
Anderen vonden het daarna mooi geweest. Van de 34 kandidaten die daadwerkelijk solliciteerden naar een plek in
het Honours Programme, werden er 31 toegelaten. Voor
hen betekent dat een extra studielast van 30 credits
bovenop het tweede en derde jaar van de bachelor.
Bij de start van het programma gaan de deelnemers
eerst een week naar Texel. Achteroverleunen in een

strandstoel is er dan niet bij; ze zullen zich voorbereiden
op hun onderzoek (van 9 studiepunten) dat ze de komende
twee jaar gaan doen. Ook ondernemen ze zes excursies die
ze zelf moeten voorbereiden. Natuurlijk staan er ook ‘luchtiger’ activiteiten op het programma, stelt Hijman ons
gerust. Zo gaan de deelnemers zich onder meer bezig houden met theatersport (‘voor improvisatie, creativiteit’).
300.000 EURO
Bij het Honours Programme zijn bijna vijftig docenten
betrokken. De kosten voor het programma bedragen
300.000 euro, zo’n tienduizend euro per student. Geld dat
door het ministerie beschikbaar werd gesteld voor onderwijsverbetering, naar aanleiding van een prestatieafspraak met de universiteit. Hofﬂand en Hijman stellen
dat dat geld niet alleen ten goede komt aan het kleine
groepje deelnemers. ‘Met het Honours Programme willen
we juist het reguliere onderwijs beïnvloeden: docenten
laten nadenken over hun manier van lesgeven en studenten motiveren om creatief te zijn.’
Die hervorming van het onderwijs is nodig vanwege het
snel groeiende aantal studenten , zegt Hofﬂand: ‘Docenten zullen studenten daardoor meer moeten aanspreken
op hun eigen verantwoordelijkheid.’ Maar ook snelle
technologische ontwikkelingen maken dat binnen het
onderwijs nagedacht moet worden over het ‘hoe’ en
‘waarom’, vult collega Hijman haar aan. ‘We hebben geen
idee hoe de wereld er over tien jaar uit ziet. Je kunt tegenwoordig niet meer iemand opleiden voor een baan. Want
bestaat die baan nog wel als je afgestudeerd bent?’ Volgens de organisatie van het Honours Programme is de
vraag al lang niet meer: Hoe bereid je iemand voor op een
bepaald soort werk? Maar, aldus Hofﬂand: ‘Hoe vorm je
een onderzoeker met intellectuele ﬂexibiliteit?’ Het
Honours Programme is daarvoor volgens hen de ideale
proeftuin.
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n proeftuin’

MERIJN KERSTENS,
eerstejaars Biologie
‘Het introductievak had als rode draad het
boek 1493. Dit vertelt wat er met de wereld
gebeurde nadat Columbus naar Amerika was
gegaan. We kregen niet, zoals ik had
gedacht, een duidelijke opdracht maar er
werd veel aan onszelf overgelaten. Het is
dus je eigen verantwoordelijkheid om iets te
doen. Tijdens het vak zat je met mensen uit
allerlei studies in één groepje. Ik vond het
grappig dat je op deze manier van alles leert
van elkaar. We hadden het er bijvoorbeeld
over dat zoveel Native Americans stierven
aan malaria omdat ze geen resistentie bezaten. Iemand vroeg zich toen hardop af hoe
dat werkt. Als bioloog was dit voor mij vanzelfsprekend, maar niet voor mijn groepje.
Je denkt misschien dat de deelnemers allemaal stuudjes of superexcellente studenten
zullen zijn. Maar het valt wel mee. Het was
best wel chill en dat had ik totaal niet verwacht.’

ANOUK MULDER,
eerstejaars Internationale
ontwikkelingsstudies

MARIJKE ZONNENBERG,
eerstejaars
Levensmiddelentechnologie.

‘De introductiecursus was heel leuk. Je
ontwikkelt nieuw vaardigheden; zo was
er een debatwedstrijd en kregen we workshops over bijvoorbeeld ondernemerschap. Zo zie je wat meer van alles wat er
in de wereld gebeurt. Ik vond het echter
niet erg uitdagend. Je hoeft er niet veel
voor te doen, alleen op maandagavond
naar college, een boek lezen en dat was
het wel. In het programma ga je straks
samen met de docenten je eigen opdrachten formuleren rond een thema. Ik heb
zelf gekozen voor vleesvoorziening in de
toekomst. Iets waar ik graag meer over
wil leren en wat niet in mijn studie zit. Ik
hoop dat we ook allerlei andere kansen
krijgen, zoals samenwerking met het
bedrijfsleven en de mogelijkheid om naar
summer schools te gaan.

‘Hoewel ik welbewust heb gekozen voor Levensmiddelentechnologie, zijn mijn interesses veel
diverser. Daarom wil ik me naast mijn studie
graag verbreden en het Honours Programme
geeft hiervoor de beste mogelijkheden. De
introductie was heel leuk. Je werkt in een
groepje met vier á vijf mensen van heel verschillende studies. Zij wisten heel andere dingen dan ik of konden me meer vertellen over
onderwerpen waar ik alles van dacht te weten.
Voor volgend jaar heb ik nog niet echt verwachtingen. Ik zie wel hoe het gaat en alles wat ik
leer is mooi meegenomen. Ik ga met een groep
denken over de ‘vleesproductie van de toekomst’ en ik ben heel benieuwd wat we hiermee
gaan doen. Ik heb niet het gevoel dat we
bevoorrecht zijn, want iedereen mocht zich
aanmelden. Er is echt een goede selectie
geweest en er is dus vast een goede reden voor
geweest als je er uiteindelijk niet bij was.’
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Plastic uit het afval
Nederlandse gemeenten worden per 1 januari 2015 zelf
verantwoordelijk voor het inzamelen, verwerken en vermarkten
van gebruikt plastic. Maar hoe kunnen ze dat het beste doen?
Wageningse wetenschappers breken zich het hoofd over de
verschillende mogelijkheden, maar één ideale oplossing is er
niet. Welke dilemma’s spelen er?
tekst: Albert Sikkema

DILEMMA 1: STATIEGELD OF INZAMELING?
Dit is een actueel thema omdat staatssecretaris Mansveld
eerder deze maand besloot om het statiegeld op grote
PET-ﬂessen een jaar langer te handhaven. De geplande
afschafﬁng in 2015 was mede gebaseerd op een Wagenings rapport over de kosten van het systeem. Een nieuw
rapport, in opdracht van een producent van statiegeldautomaten, kwam echter met nieuwe cijfers die twijfel zaaiden over die maatregel. In de politieke commotie die
volgde besloot Mansveld tot uitstel.
Maar wat is, algemeen gesproken, beter, statiegeld of
plasticinzameling? Het voordeel van een statiegeldsysteem is evident, weet Jacqueline Bloemhof van de leerstoelgroep Operation Research & Logistics. Het levert je
een mooie, uniforme afval stroom op die je gemakkelijk
kunt hergebruiken als plastic. Vergelijk dat maar eens
met de brei aan kunststoffen die je met vrijwillige kunststoﬁnzameling krijgt. Daarvan is 24 procent afval en 76
procent kunststof. De helft zijn echter mengkunststoffen,
waarvan je hoogstens bermpaaltjes kunt persen. Alleen de
resterende 38 procent is in principe hoogwaardig maar
bestaat nog altijd uit meerdere soorten plastic, zoals PET,
PE en PP. Een lastige en dus dure puzzel.
Daar staat tegenover dat aan het statiegeldsysteem ook
een hoog prijskaartje hangt. Dat komt omdat de statiegeldﬂesjes heelhuids per vrachtwagen van de supermarkt
naar het overslagcentrum gaan en daarna bij het sorteercentrum worden afgeleverd. Je verplaatst heel veel lucht,
zegt Ulphard Thoden van Velzenvan Food en Biobased
Research. Dat is nodig om het statiegeld goed te kunnen
verrekenen met de verkoper van de ﬂes, bijvoorbeeld een
tankstation langs de weg. De logistiek en de boekhouding
rond de PET-ﬂes zijn zeer complex en dat maakt deze
afvalstroom relatief duur.

DILEMMA 2: BRONSCHEIDING OF NASCHEIDING?
Over de PET-ﬂessen mag dan veel te doen zijn, vooralsnog
blijft statiegeld op plastic een marginaal verschijnsel.
Zo’n 90 procent van het plastic belandt gewoon in de afvalstroom en moet daar dus uitgevist worden. Maar hoe doe
je dat, via bronscheiding of via nascheiding?
Bij bronscheiding verzamelt de consument het plastic
afval in een apart afvalunit, dat kan een container zijn, een
zak of een centraal inzamelpunt in de buurt. De best presterende gemeente die aan bronscheiding doet, is een Limburgse gemeente die 60 procent van het plastic afval weet
in te zamelen. Veertig procent gaat toch nog de grijze container in, hoe we ons best ook doen. Het probleem is dat
we veel plastics niet als plastic herkennen. De plastic ﬂessen worden goed herkend, de boterkuipjes al wat minder
en de plastic folies doen het een stuk slechter. Het helpt
als de producenten de plastic verpakkingen beter herkenbaar maken, zo menen onderzoekers.
Het alternatief voor bronscheiding is nascheiding,
waarbij het afvalbedrijf het plastic uit de grijze afvalstroom sorteert. Er bestaat inmiddels moderne apparatuur die 60 procent van het plastic uit de grijze afvalstroom vist. Daarmee presteren die apparaten dus even
goed als de inwoners in die Limburgse gemeente. En dat
leidt volgens Thoden van Velzen tot een verrassende conclusie: als we maximaal inzetten op moderne scheidingsapparatuur, recyclen we het meeste plastic afval.
Ook hier kan de prijs echter een spelbreker zijn.
Nascheiding is namelijk duur. En om de zaak er nog complexer op te maken: er is een groot verschil tussen het
inzamelgedrag van stedelingen en bewoners van het platteland. Huishoudens in een ﬂat presteren nu eenmaal
slechter in afvalscheiding dan huishoudens met een eigen
schuurtje. Nascheiding zou voor Amsterdam daarom wel
eens de ideale oplossing kunnen zijn, en voor Bennekom
niet.
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DILEMMA 3: OPHALEN OF WEGBRENGEN?
Besluit je tot bronscheiding, dan komt je weer bij een
nieuw dilemma. Neem de gemeente Wageningen. Nu nog
worden de inwoners van Wageningen geacht hun plastic
afval zelf weg te brengen naar verzamelbakken bij de
supermarkt. Maar als het aan het gemeentebestuur ligt,
doet de gemeente over enkele jaren alleen nog aan
gescheiden inzameling. Dan zetten de Wageningse huishoudens hun plastic afval (net als papier en gft) in een
container bij de weg en moeten ze het grijze restafval zelf
wegbrengen.
Dat lijkt een verstandig en milieubewust beleid van de
gemeente Wageningen, maar is dat ook zo? Nee, rekende
de Wageningse promovendus Xiaoyun Bing uit. In plattelandsgemeenten als Wageningen is het recyclingsysteem
met afvalcontainers op de stoep twee keer zo duur als de
verzamelcontainers bij de supermarkt. Ook de milieuscore van de afvalbak op de stoep is slechter. Door het
scheiden van de afvalstroom zitten de grijze afvalbak en
de plastic container vaak halfvol. De afhaalwagens verbruiken veel benzine bij het stilstaan en optrekken in de
wijk. Per ton afval pakt de milieuscore daardoor slecht uit.

Bing stelt dan ook dat je de laagste emissies krijgt als
mensen het plastic zelf langsbrengen bij de verzamelcontainers, als ze toch al boodschappen doen.
Anderen menen dat het haalsysteem met afvalbakken
op de stoep efﬁciënt gemaakt kan worden. Maar dan moet
de gemeente wel de afvalstromen van plastics, statiegeldﬂessen en drinkkartons combineren, zodat de afvalbak-

Wat de drie collectiesystemen – statiegeld,
bronscheiding en nascheiding – parten
speelt is dat ze elkaar kannibaliseren
ken voor gescheiden inzameling veel voller zitten. Wat de
drie collectiesystemen – statiegeld, bronscheiding en
nascheiding – parten speelt is dat ze elkaar kannibaliseren. Als je een van de drie uitbreidt leidt dat automatisch
tot slechtere resultaten van de andere twee. Hoe meer
plastic afvalstromen je combineert, hoe efﬁciënter de
recycling wordt.
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WIE BLIJFT
WETENSCHAPPER?
‘Ik weet niet of ik jonge mensen op dit moment een carrière in de wetenschap
zou aanraden’, zei KNAW-voorzitter Hans Clevers op 12 juni tijdens een
forumdiscussie in Orion. Bezuinigingen van de overheid maken een toekomst
in de wetenschap volgens hem onzeker. Wat vinden jonge Wageningse
onderzoekers daar zelf van? Willen ze door in de wetenschap? Of niet?
tekst: Yvonne de Hilster / illustratie: iStock

Anneke van de Boer

Ingrid Vleghels

Promovendus bij Meteorologie en
luchtkwaliteit
‘Het is moeilijk om toe te geven,
maar ik zie voor mezelf geen toekomst meer in de wetenschap. Ik
vind onderwijs geven te leuk om als
snel tussendoortje te doen. Daarnaast heb ik geen zin om alsmaar op mijn tenen te lopen
en competitief te moeten zijn zoals in de tenure track die
hier in Wageningen verplicht is. Verder wil ik niet iedere
anderhalf jaar ergens anders wonen omdat je steeds op
zoek moet naar een andere postdoc-positie. Liever heb ik
meer zekerheid over inkomen en misschien wil ik wel ooit
een gezin. Tegelijk besef ik dat het buiten de wetenschap
ook lastig kan worden.’

secretaris onderzoeksschool EPS
‘We zien dat promovendi na hun promotie soms moeilijk aan de slag komen in de wetenschap. Bij een universiteit ben je afhankelijk van onderzoeksbeurzen, maar de slagingskans is laag door de groeiende competitie. Bij bedrijven is nog wel ruimte.
Binnen de Wageningse onderzoeksscholen proberen we
promovendi al tijdens hun onderzoek duidelijk te maken
dat er meer is dan de wetenschap. Je leert tijdens je promotie ook allerlei vaardigheden die daarbuiten van pas
komen. Van het ontwikkelen en overbrengen van ideeën
tot organiseren en netwerken. Niet alle promovendi zijn
zich daarvan bewust. En omdat ze zo gefocust zijn op hun
onderzoek gunnen ze zichzelf minder tijd voor aanvullende cursussen.
Zelf wilde ik me na mijn promotie niet richten op onderzoek. Gaandeweg had ik wel ontdekt dat ik het leuk vind
om mensen te begeleiden. En dat doe ik nu.’

Max-Bernhard Rudnick
promovendus bij WU en NIOO-KNAW
(Duitsland)
‘Ik ben bijna klaar met mijn promotie en op zoek naar een baan in
Duitsland of een ander Europees
land. Een wetenschappelijke carrière is tegenwoordig lastig als je niet
bereid bent om er je privéleven voor op te geven. Ik ben absoluut een gedreven wetenschapper, maar ik wil me ook
een keer settelen. Daarnaast blijft de druk om te publiceren maar groeien. Op de lange termijn doodt dit het creatief denken. Als er niets verandert, verworden jonge wetenschappers tot machines die data en publicaties produceren. Tegelijk denk ik dat er nog steeds onderzoeksgroepen zijn die een goede balans tussen leven en werken wel
belangrijk vinden. Daarom houd ik hoop op een baan.’

Naomi Duijvesteijn
Promovendus bij WU en TOPIGS
(internationale varkensfokkerijorganisatie)
‘Ik zou geen promovendus zijn geworden als ik voor mezelf geen toekomst had gezien in de wetenschap.
Maar de wetenschap is meer dan de
universiteit. Ook al ga ik na mijn promotie bij TOPIGS
werken, ik blijf ook onderzoek doen. De R&D-afdeling produceert net zo goed wetenschappelijke publicaties. Dat
vind ik belangrijk, dat je kunt delen wat je weet. Want we-
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tenschap is geven en nemen, anders kom je nooit verder.
En wil je als bedrijf erkenning als innovator, dan moet je
ook laten zien dat je je onderzoek wetenschappelijk hebt
opgezet en uitgevoerd. Dat ik kies voor een carrière bij een
bedrijf komt omdat ik directe toepassing van kennis heel
belangrijk en uitdagend vind.’

Tjerk Sminia
Promovendus bij Organische chemie
‘Ik denk dat het erg lastig wordt om
na mijn promotie op de universiteit
te blijven. De competitie voor die
paar tenure track-plekken is groot, en
je moet je blijven bewijzen. Ik denk
dat dit voor weinigen is weggelegd.
Niet dat ik geen uitdagingen aan wil gaan, integendeel,
maar het aanvragen van grants kost steeds meer tijd en levert steeds weer onzekerheid op. Je onderwijs en onderzoek gaan daar onder lijden. Bovendien verkoopt het ene
onderzoek zich makkelijker dan het andere. Wat ik graag
zou zien is dat er ook vaste banen op de universiteit komen voor gepromoveerden die niet direct de ambitie heb-

ben om een onderzoeksgroep te gaan leiden en hoogleraar te worden. Want ik zou heel graag onderwijs met onderzoek willen blijven combineren. Onderwijs geven is
namelijk erg leuk.’

Joris Sprakel
UD bij Laboratorium voor fysische
chemie en kolloidkunde, kreeg VENIbeurs in 2011
‘Als ik geen toekomst meer zag in de
wetenschap had ik nu een restaurantje in Frankrijk. Volgens mij is
fondsenwerving voor jonge onderzoekers net zo moeilijk als voor ervaren wetenschappers.
Het slagingspercentage is inderdaad aan het dalen, maar
er zijn wel mogelijkheden. Voor mijzelf gaat het vrij aardig. Je moet creatief zijn en veel contacten leggen in de industrie. Want er is wel een verschuiving gaande van fundamenteel naar toegepast onderzoek. Daar moeten mensen
aan wennen, maar dat begint te komen. Overigens heb ik
ondanks alles nog steeds een druk sociaal leven.’
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Bloed, zweet
en spray tan
tekst: Amarens ten Bruggencate / foto’s: Corine Hansen

Z

e zijn zuurstokroze, zo’n drie
centimeter lang en beplakt
met strassstenen: de nagels
van Dieuwertje de Wagenaar. Snel
tikt ze er een paar keer mee op tafel
wanneer ze betoogt dat stijldansen
topsport is: ‘Dansen kan net zo intensief zijn als sprinten. Je hartslag
gaat ﬂink omhoog; je fysieke inspanning is enorm.’ De danseres
recht haar rug, strekt haar ranke
armen uit en bekijkt haar opvallende vingertoppen. ‘Let maar niet
op mijn nagels, dat is nog van het
NK.’
Bij die kampioenschappen op
11 mei danste Dieuwertje, derdejaars landschapsarchitectuur aan
Wageningen University, in de ﬁnale. Samen met haar partner Joost
Findhammer eindigde ze op de

FONDS NIELS SMITH
Het Fonds Niels Smith geeft
sinds 2011 jaarlijks een sportbeurs van 1500 euro aan twee
Wageningse studenten die succesvol zijn in hun sport. Dit jaar
ging de beurs naar stijldanseres
Dieuwertje de Wagenaar en judoka Krijn Schetters. Het Fonds
is genoemd naar Niels Smith uit
Wageningen. Deze talentvolle
voetballer overleed als 15-jarige
in 2009. Het fonds is een initiatief van zijn moeder.

Dieuwertje voor en na de makeover voor een danswedstrijd.

zesde plek. Daarmee liet ze veel oudere, meer ervaren dansers achter
zich. ‘Toen ik nog een paar niveaus
onder hen danste deden zij nog
leuk en enthousiast’, vertelt Dieuwertje. ‘Later kwam ik in de hoofdklasse en was het van: ‘Oh, nou is
ze concurrent.’ Toen werd er geen
hallo meer gezegd. Het blijft een
competitie.’
HANDBAL
Dat competitieve is het 20-jarige
danstalent wel gewend. Acht jaar
lang was Dieuwertje fanatiek handbalster op nationaal niveau. In de
laatste klas van het gymnasium
kon ze dat moeilijk combineren
met school. Ze stopte met handbal
om zich op haar examens te focussen. Tegelijkertijd diende een
nieuwe passie zich aan. Dieuwertje
danste de chachacha. ‘En de quickstep, geloof ik. Wat basispasjes.’

Vandaar dat ze voor de stijldansworkshop koos toen er sportoriëntatiedagen voorbij kwamen tijdens
de gymles op haar school. ‘Superleuk. Komt die docent na aﬂoop
naar me toe: ‘Wat doe jij voor
dans? Heb je ervaring? Doe je ballet en dit en dat?’ Waarop ik zeg:
‘Nou, nee. Ik doe handbal.’’
Diezelfde dag bleef Dieuwertje
hangen in de stijldansschool. ‘De
docent vroeg of ik wilde blijven om
‘s avonds met de echte lesgroep
mee te doen. Dat heb ik gedaan, en
vanaf toen ging alles heel snel.’ Ze
behaalde opnieuw een topsportstatus van NOC-NSF, ditmaal met
stijldansen: ‘Dat is mijn fanatisme.
Als ik iets doe, dan wil ik het goed
doen.’
TEAM DIABLO
Voorafgaand aan het NK trainde
Dieuwertje bijna non-stop in het

Italiaanse dorpje Molinetta. Daar
bevindt zich het thuisfront van
dansvereniging Team Diablo,
waarbij de Wageningse studente is
aangesloten. ‘In Nederland wordt
vooral lesgegeven in de Engelse
stijldans. Team Diablo danst in de
Italiaans-Russische stijl’, vertelt
Dieuwertje. ‘Dat is veel explosiever
en spectaculairder om te zien.’
De stijl van Team Diablo gaat
volgens Dieuwertje meer met de
tijd mee: ‘Zeker door het internet
en alle smartphones moeten mensen getriggerd worden. Het moet
boeiend zijn, anders gaat het publiek op zijn telefoon zitten kijken.
Bij Italiaans-Russisch worden uitersten opgezocht. Dat begint al in
de houding...’ (Dieuwertje springt
op van haar stoel in het Grand Café

‘Dat is mijn fanatisme.
Als ik iets doe, dan
wil ik het goed doen’
in Forum) ‘... dat je helemaal dáár
moet staan. Vroeger was het dit, zo
van...’ (ze neemt een hoekige pose
aan) ‘... en nou is het zo...’ (ze
spreidt haar armen, buigt opzij,
beweegt haar hoofd richting haar
hand). ‘Snap je?’
Niet alleen haar dansbewegingen zijn groots. Ook wat betreft uiterlijk pakt Dieuwertje voor wedstrijden ﬂink uit: ‘Ik moet uren
stilzitten voor mijn kapsel. Heb nu
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Diewertje met partner Joost Findhammer tijdens het NK.

nog allemaal gele strepen in mijn
haar van het NK. En ik kreeg een
spray tan, anders heb je zo’n blotebillengezicht in die felle lampen.’
Ze toont een paar foto’s van haar
look op het NK: een huidskleurige
jurk met kant, een haarstukje met
Swarovski-stenen, groene eyeliner
met glitters. Dieuwertje: ‘In het dagelijks leven wil je niet zo rondlopen, maar op de vloer is het vet.’
PASEN
Inspiratie vindt Dieuwertje bij het
Italiaanse thuishonk van Team Diablo. ‘Bij de voorbereiding op het
NK kreeg ik daar les van de wereldtoppers. Ook trainen er veel Russen die het niet zo breed hebben.

Ze komen daar met de instelling
dat ze het met dansen echt gaan
maken. Zó bloody fanatiek.’ Het
werkte aanstekelijk: ‘We begonnen
‘s ochtends vroeg met trainen,
kwamen rond half elf thuis en dan
was het eten koken, slapen en de
volgende dag begon het weer opnieuw.’
Of de dansers ook rustdagen
hadden?
Dieuwertje: ‘Eén keer zaten we
er met Pasen. We dachten: ‘We
kunnen wel trainen, toch?’ Maar
dat kon dus niet; alles in dat kleine
dorp was dicht. Heel stom.’
Eigenlijk wilde ze in Italië zes
maanden trainen in plaats van drie
weken. ‘Maar dat kon niet vanwege

het werk van mijn partner. Dansen
op dit niveau is moeilijk te combineren met andere dingen.’ Zelf
liep De Wagenaar met haar studie
vertraging op. ‘Dankzij mijn topsportstatus kan ik soms uitstel
krijgen, maar het blijft lastig. Ik
wou eigenlijk nu mijn thesis doen,
maar dat kan pas volgend studiejaar.’ Anderzijds heeft Wageningen
University bijgedragen aan Dieuwertjes danssucces. Dieuwertje
was een van de twee topsporters
die dit jaar een sportbeurs van
1500 euro kregen uit het Fonds
Niels Smith van het Wageningen
Universiteits Fonds. Niet eerder
werd een dergelijke sportbeurs aan
een stijldanser(es) uitgekeerd.

Voor Dieuwertje was het geld welkom. Ze kon er een deel van haar
NK-trainingen en de reis naar Molinetta van betalen. Volgens de Wageningse studente was het geld
snel op: aan de begeleiding door
oud-wereldkampioenen hangt een
behoorlijk prijskaartje.
WINNEN
Dieuwertje hoopt volgend jaar vaker met haar partner in Italië te
kunnen trainen. ‘Ik wil sowieso in
de top vijftig van de wereld komen.
En als ik eenmaal besluit hier volledig voor te gaan dan wil ik de ﬁnale dansen op het WK.’ Ze grijnst.
‘Maar eigenlijk wil je gewoon winnen, natuurlijk.’
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WK 1
Alleen in onze Melkweg zijn er al
honderd miljoen planeten die in
principe geschikt zijn voor complexe levensvormen. Dat hebben
astronomen van Cornell University
becijferd. Complex betekent: ingewikkelder dan bacteriën. Let wel: alleen
in onze Melkweg.
De kans is dus aanzienlijk dat op dit
moment elders in het
universum ook een WK
voetbal wordt gehouden. Gek hè?

WK 2
Voor een tientje je studieschuld
aﬂossen? Het kan! Zet een tientje
in op Honduras als de winnaar van
het WK en je loopt binnen. Volgens
world-cup.betting-directory.com
levert dat 25.000 euro op. Eén
nadeeltje: de kans dat het gebeurt
is 1 op 2500. Een gokje op Nederland leverde vóór Spanje 330 euro
per tientje. Nu is onze kans om te
winnen gestegen van 1 op 33 naar
1 op 11! Daarmee staan we vierde na
Brazilië, Argentinië en Duitsland.

ROUWSTOET
Vlak bij de universiteit in Groningen ligt een uitvaartcentrum.
Dagelijks ﬁetsen er studenten
langs. Waarschijnlijk hebben die
haast om op college te komen,
want regelmatig ﬁetsen ze dwars
door een rouwstoet heen. Daarover
klaagt de uitvaartondernemer in
universiteitsblad UK. ‘Dat is
natuurlijk heel vervelend als je net
je moeder aan het begraven bent’,
zegt ze. Vaak eindigt een student
op de motorkap van de rouwauto,
aldus het artikel. Dat klinkt toch
als een gat in de markt.

Drie-na knapste van de wereld
Vierdejaars student Biologie
Demian is net terug van de Mr
World verkiezing in Engeland.
Twee weken lang heeft hij met
bijna vijftig concurrenten samengeleefd en opdrachten gedaan.
Hij eindigde uiteindelijk als
vierde.

riet was. De multimedia challenge
had ik gewonnen en de talentenronde had ik moeten winnen,
maar uiteindelijk weet je niet wat
er in een jury omgaat. Het is best
een teleurstelling dat ik niet eens
bij de top drie zat. Mr Denemarken
heeft gewonnen, en dat is wel een
hele toffe jongen.’

Het is maandagavond. De belafspraak met Mr Nederland staat al
een paar dagen in de planning.
Maar als Demian opneemt klinkt
hij wat terughoudend. ‘Ik sta backstage bij RTL Boulevard, is het
goed als ik je zo terugbel?’ Twee
uur later zit hij weer gewoon in de
trein naar Wageningen.
Je klinkt best moe. Was het zwaar?
‘Gaat wel. Gisteren hebben we
tot vier uur gestapt, maar daar ben
ik wel van bijgekomen. Fysiek viel
het me mee. Bij de extreme challenge trainden we een dag met de
marine. De shuttle run test won ik
meteen. Dat fysieke vond ik een eitje omdat ik dat wel gewend ben
van het dansen.’

Daarover heb ik een dans gemaakt,
die ik tijdens de talentenronde
ging opvoeren. Helaas hoorde ik
vlak voor ik het toneel op ging dat
ik die niet kón winnen, omdat ik
de multimedia challenge al had gewonnen. Echt heel erg balen, want
ik wilde die beker aan mijn ex geven. Uit respect voor haar.’

Hoe ging je talentenronde?
‘Vorige maand is het na zeven
jaar uit gegaan met mijn vriendin.

Baal je dat je niet hebt gewonnen?
‘De andere jongens en de cameramensen zeiden dat ik titelfavo-

Wat heeft je verrast tijdens de
wedstrijd?
‘Ik had verwacht dat het heel
bitchy zou zijn tussen de
kandidaten onderling, maar dat
was helemaal niet zo. Het was echt
heel chill, een soort vakantie
eigenlijk. Wat helemaal bizar is
zijn de honderden mails en
berichtjes die ik elke dag krijg.
Vooral uit de Filippijnen, daar zijn
ze helemaal pageant-gek.’
Nu weer studeren?
‘Morgen zit ik gewoon weer in
de collegebanken, en hopelijk lukt
het om deze periode mijn vakken
en practica te halen. Maar ik loop
door dit werk wel een jaar achter,
en ik hoop dat het me lukt om het
af te maken. Ik ben geen typische
Wageningse student, maar ik voel
me hier wel altijd heel chill.’ NM

WK 3
Niet alleen wereldwijd trekt het
WK voetbal veel kijkers. Ook de
bemanningsleden in het ruimtestation ISS, ongeveer 400 kilometer
boven de aarde, volgen het toernooi. Op dag dat het toernooi
begon maakten ze een videoboodschap voor alle fans en spelers.
Astronaut Steve Swanson, de Amerikaanse bevelhebber van het
ruimtestation, sloot de boodschap
af met een zwevende omhaal van
een kleine voetbal.
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AFLEVERING 32 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ILLUSTRATIES: KIM PETERSE

Wat voorafging: Willem-Jan is nogal ongelukkig in
de liefde. Bianca doet al weken gemeen tegen hem,
nadat hij en vuige roddel over haar verspreidde.

Nederland - Spanje

‘W

e gaan die Spanjaarden pakken!’, brulde
Willem-Jan terwijl hij in een feloranje
overall en een leeuwenkop op zijn hoofd de
woonkamer binnenliep. Het biertje in zijn hand
was duidelijk niet de eerste. Ook de andere huisgenoten hadden last van wedstrijdkoorts. Vera
had een kort oranje rokje aan, en zelfs Filippo
had een Nederlandse vlag om zijn schouders
gebonden. Na een ‘adje voor de sfeer’ toog de
vrolijke bende naar een kroeg op de Markt, om
een goede plek bij het scherm te bemachtigen.
De kroegen raakten steeds voller en de sfeer was uitgelaten.
Ook de Spanjaarden waren in ﬂinke getale aanwezig en
vormden geel-rode groepjes. ‘Saai volkslied’, vond WillemJan. ‘Hey! Why don’t you sing along?!’, riep hij naar een
paar argeloze Spanjaarden. Het Wilhelmus zong hij uit volle
borst mee, met zijn vuist op zijn borst. Er liep nog net geen
traan langs zijn wang, zag Vera, een tikje opgelucht. Ze
stootte Filippo aan, maar die zag niks raars aan zijn huisgenoot. Een beetje emotie hoorde erbij.
Na een spannende eerste helft haalden Derk en Vera bier,
terwijl de anderen hun plekken bezet hielden. ‘Hey Bianc,
gaat lekker he?!’ zei één van haar clubgenootjes die plotseling opdoemde uit de mensenmassa. Ze lachte toen ze Willem-Jan zag met zijn leeuwenkop. ‘Zo tijger’, zei ze grappend, ‘dat ziet er heet uit.’ Jan-Willem gaf haar meteen een
van zijn biertjes en knipoogde. ‘Wees maar niet bang: ik
ben nog vrijgezel.’
Bianca keek licht verbaasd naar het tafereel dat zich vervolgens voor haar ontspon. Bij elk Nederlands doelpunt werd

de sfeer uitbundiger. Jan-Willem kwam met de ene euforische grap na de andere en haar clubgenootje stond steeds
dichter bij hem te juichen. Bianca voelde zich een beetje
genegeerd. Meteen na het laatste ﬂuitsignaal gingen de
twee “bier halen” voor de huisgenoten. Maar toen ze na
twintig minuten nog niet terug waren besloten die thuis de
frituur aan te zwengelen.
Terwijl de tweede lading frikadellen lag te pruttelen in het
vet, hoorden ze gestommel op de trap. Willem-Jan kwam
binnen. Moederziel alleen. ‘She didn’t want you?’, vroeg
Filippo. ‘No man, she said she was going to the toilet and
never came back’, zei Willem-Jan. ‘Bianca probably told her
stories about me’. Hij keek verdrietig naar Bianca. ‘Zo
gemeen ben ik nou ook weer niet’, zei Bianca. ‘Maar had je
die rijen voor het damestoilet niet gezien? Ze appte me net
dat je haar hebt laten staan.’
Resoluut draaide Jan-Willem zich om en ging de trap weer
af.
‘Go get her, tiger’, riep Bianca hem na.

Resource volgt de belevenissen in de Mortierstraat 14B

Win kaarten voor de Zwarte Cross
De zomer nadert nadert met rasse schreden, en wat is er leuker dan alle festivals af te lopen? Helaas kan dat behoorlijk in de papieren lopen, maar niet
getreurd! Resource geeft twee campingkaarten (toegang & camping) voor de
Zwarte Cross weg. Dat is het leukste festival buiten de randstad. Niet alleen
voor boeren, ook hipsters mogen het niet meer missen.
Om te laten zien dat jij de meest geschikte kandidaat voor de kaarten bent,
hoef je alleen maar een foto in te sturen. Dat mag een selﬁe zijn bij een eerder festival, of een foto waarop je aantoont dat je een enorme Zwarte Crossfan bent.
Aarzel niet te lang, en stuur je foto voor 30 juni naar resource@wur.nl.
De leukste foto’s komen in de laatste Resource voor de vakantie.
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>> FEESTEN
k

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

TORCKPARK - WAGENINGEN WOETSTOK FESTIVAL
Zaterdag 21 juni van 13.00 tot 02.00 uur
Lekker terug in de tijd in ons kleine stadje, het
Wageningen Woetstock festival. Een keur aan

lokale artiesten brengt dezelfde muziek ten
gehore als tijdens het Woodstock festival in de
USA.
Een hele dag feest dus met een groot buitenpodium in het Torckpark. Het idee van
soortgelijke Thema Festivals is al eens vaker
gedaan in Wageningen: een te gek feest
bouwen, voor Wageningse muziekliefhebbers,
door Wageningse muzikanten. Maak er een
geweldig hippiefeest van!
THE SPOT - WK WEDSTRIJD NEDERLAND - CHILI
Maandag 23 juni om 18.00 uur
Het einde van het collegejaar nadert, en het is
wat stil op het feestfront. Maar natuurlijk is er
het WK voetbal dat deze maand voor ﬂink wat

vreugde en verdriet gaat zorgen. Uniek aan
Wageningen is dat je altijd je tegenstander
dichtbij hebt.
Samen kijken naar de wedstrijd kan op veel
plekken, maar The Spot is lekker dichtbij de
collegezaal. Alle wedstrijden die om 18.00 uur
beginnen, worden daar uitgezonden. Natuurlijk
kun je ook op een andere plek gaan kijken. We
noemen de Bunker en de Woeste Hoeve (met
bitterhap!).
Geneer je niet, trek je uitbundigste fan-outﬁt
aan en ‘Show your true colors’.
Deze rubriek wordt verzorgd door het
WageningenUP-team

>> HET ECHTE WERK

‘NA HET WERK GING IK
HOLISTISCH DANSEN’
Wie? Filippa Charitou, masterstudente Leisure, Tourism and
Environment
Wat? Afstudeerstage bij het Mohanam Cultural Centre
Waar? Auroville in India
‘Auroville is een hele speciale plek. Vijftig jaar geleden stichtte een
spiritueel ingesteld koppel de stad die gericht is op een duurzame
manier van leven, met gezond eten, yoga en meditatie. Een beetje
zoals hippies, maar zonder drugs. Ik liep over van enthousiasme
toen mijn huisgenoten me bij aankomst rondleidden door wat
mijn verblijfplaats moest worden voor de komende maanden –
alles zag er zo mooi en gezellig uit. Totdat ik later die avond een
kakkerlak ontdekte op mijn kamer. Toen ik dit in paniek bij een huisgenoot meldde, keek hij me aan alsof hij wilde zeggen: “Wat verwacht je?
Je bent in India!”. Na twee biertjes ter kalmering sloot ik mijn bed hermetisch af door de klamboe onder mijn matras te stoppen. De volgende
dag ben ik op zoek gegaan naar een ander huis, zonder kakkerlakken.
Toch was aanpassen niet moeilijk, want op de kakkerlakken na was ik
op slag verliefd op alles wat India te bieden heeft. Ondanks de armoede
en slechte omstandigheden die je ziet – rommel op straat, mensen die
gewoon op de weg poepen – zijn de Indiërs enorm gastvrij. Zelfs als ze
bijna niets hebben, nodigen ze je thuis uit en bieden je wat te eten aan.
Het Mohanam Cultural Centre, waar ik werkte, houdt zich bezig met
empowerment van vrouwen, kinderen, en gemeenschappen. Toeristen

krijgen de mogelijkheid hier aan bij te dragen. Een dag in India begon
voor mij meestal met een vroege meditatiesessie thuis. Daarna ging ik
naar mijn werk om daar bijvoorbeeld de organisatie van toeristische
excursies te verbeteren, of enquêtes aan te passen. Na het werk ging ik
holistisch dansen – fantastisch vond ik dat.
Wat me het meest verbaasde aan India is de organisatie van het verkeer.
Er is een strakke hiërarchie, gebaseerd op grootte. Onderaan staan
voetgangers, dan komen motoren, riksja’s, auto’s, bussen en vrachtwagens. Als een vrachtwagen erlangs wil, gaat iedereen aan de kant. Maar
er is één verkeersdeelnemer die een speciale positie heeft: de koe. Zelfs
als ze midden op straat gaat liggen zal niemand een vinger naar haar
uitsteken, en is alles dus geblokkeerd.’ JB
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in memoriam

MEANWHILE IN... <<
Japan jaagt weer op walvissen
In het nieuws: Japan hervat de jacht op de walvissen, zo maakte
premier Shinzo Abe vorige week bekend. Het land legt daarmee
een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
naast zich neer. Dat oordeelde in maart nog dat Japan moest
stoppen met de jacht omdat het land niet duidelijk kon maken
dat er wetenschappelijke belangen mee gediend zijn, zoals het
zelf altijd beweert.
Satoshi Akaike, MSc Environmental Management, uit Yokohama:
‘In mijn hele leven heb ik minder dan honderd gram walvisvlees
gegeten. Het vlees lijkt op dat deel van een koe waar je soep van
maakt en was taai als kauwgom. Het maakt voor mij dus niet veel
uit als het niet meer te koop zou zijn. Zo denken de meeste
Japanners erover. In de gewone supermarkten kun je het sowieso
niet krijgen. Je moet naar speciale restaurants. Daarom is het
vooral een punt voor politici die de traditionele Japanse cultuur
beschermen en opkomen voor de belangen van een economische
sector. Aan de andere kant begrijp ik niet waarom veel Westerse
landen, waaronder Nederland, zo fel tégen zijn. Zolang het op een
duurzame manier gebeurt, zie ik het verschil niet tussen het
doden van een koe of een walvis.’
Emiko Onoki, MSc Organic Agriculture, uit Tokio.
‘Mijn ouders kregen nog walvisvlees mee naar school, maar nu
eet bijna niemand het meer. De enige mensen uit mijn
kennissenkring die uitgesproken vóór walvisvangst zijn, werken
op het ministerie van landbouw en visserij, waar dit bon ton is. Of
ze zijn gewoon zeer nationalistisch. Dat laatste wordt een steeds
belangrijkere factor nu het conservatisme wereldwijd toeneemt.
Boven alles is dit een identiteitskwestie. Het werkt de Japanners
op de zenuwen dat het Westen bepaalt wat goed of slecht is. Ik
vind het goed dat mensen opkomen voor de culturele
eigenwaarde van Japan. Alleen het argument van onze minister
dat walvissen gevangen worden voor de wetenschap geloof ik
niet. Hij zegt dat het onderzoek naar de walvispopulatie zal
bewijzen dat deze groot genoeg is om duurzaam van te oogsten,
maar daar hoef je ze toch niet voor dood te maken?’ PT

Bertha van de Wakker
In de nacht van 3 op 4 juni is
Bertha van de Wakker overleden
op 62-jarige leeftijd. Vanaf 1986
was ze werkzaam binnen DLO en
later bij WU. Haar hele carrière
heeft ze ﬁnanciële ondersteuning
verricht aan diverse afdelingen. Ze
was een medewerkster die niet
schroomde om na een aantal jaar
een nieuwe werkplek te leren kennen. Zo is ze begonnen bij de
Stichting Technische en Facilitaire
Dienst Landbouw (DLO) op de afdeling Financiële en Bedrijfseconomische Zaken. Via CPRO-DLO en
ATV is ze uitgekomen bij ESG,
eerst bij de afdeling F&C als projectcontroller, het laatste jaar tevens als leerstoeladministrateur
bij ESS.
Bertha kenmerkte zich door haar
vasthoudendheid en haar gedegen
kennis van de processen. Ze had
hart voor de organisaties waar ze
voor gewerkt heeft. En ze had hart
voor haar gezin waar recentelijk de
liefde voor haar twee kleindochters bij gekomen is. Als ze aan iets
toegewijd was, dan was ze dat met
haar hele persoon. Van bepaalde
schrijvers had ze dan ook alle boeken op de boekenplank staan en
wilde ze die ook ontmoeten. Ook in
haar muziekkeuze had ze een uitgesproken smaak. De ziekte kanker
heeft haar helaas voortijdig uit het
leven gehaald.
Wij wensen de hele familie de
kracht toe om dit verlies te dragen.
Collega’s van de Unit Beheer DOW
Lumen en F&C bij ESG

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 2014/2015;
election result
On 27 May 2014, the results of the
SC election have been determined
and announced. The 12 seats will
be divided as follows: CSF 2 seats,
S&I 2 seats and VeSte 8 seats. The
following candidates have been
elected as members of the Student
Council 2014/2015: Jordi van
Kleeﬀ and Jan-Willem Kortlever for
CSF; Si Zhou and Charles El-Zeind
for S&I; Soline de Jong, Jelske de
Kraker, Rogier Eldering, Tjerna Ellenbroek, Karel Brasser, Robin van
der Bles, Sander Schalkx and one
vacant seat – due to the fact that
all qualiﬁed candidates stepped
down – for VeSte.
Wageningen Open Air
Vrijdag 4 juli om 17.00 organiseert
The Spot een zomers feestje op het
terras van het Orion: Wageningen
Open Air. De ideale manier om bij
te komen van je examens en een
goed begin van je welverdiende
vakantie! Kom lekker barbecueën
en geniet met een zomerse cocktail
van relaxte muziek in de buitenlucht. Kijk voor meer informatie op
de facebookpagina van The Spot –
For students, by students.
DIA-Stipendium
Studenten en (aanstaande) promovendi die volgend semester voor
hun studie of onderzoek naar
Duitsland vertrekken, kunnen tot 1
juli het DIA-Stipendium aanvragen.
Ondersteund wordt een studie- of
onderzoeksverblijf van 3 tot 10
aaneengesloten maanden met een
maandelijks bedrag van € 400
(studenten) tot € 600 (promovendi) en een reiskostenbijdrage van
€ 100. Het DIA-Stipendium wordt
beheerd door de Duitslanddesk
van het Duitsland Instituut Amsterdam en geﬁnancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en de DAAD
(Deutscher Akademischer Austauschdienst). De actuele voorwaarden kunnen worden opgevraagd via dia-stipendium@uva.nl.
INFO: WWW.STUDERENINDUITSLAND.NL/
BEURZEN/DIA-STIPENDIUM.
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Studentencompetitie Battle of Ideas
Hoe kunnen boeren in Afrika eﬃcienter met water omgaan? Hoe kunnen mensen na een burgeroorlog
weer met elkaar samenleven? Hoe
kunnen jongeren in ontwikkelingslanden beter worden betrokken bij
voorlichting over seks? Om deze en
andere vragen draait het in de Battle of Ideas. In deze nieuwe studentencompetitie maakt het team
met het beste en meest creatieve
idee dat bijdraagt aan het oplossen van problemen in ontwikkelingslanden, kans op maximaal
7500 euro.
De Battle of Ideas daagt Nederlandse en in Nederland studerende
buitenlandse studenten uit om gezamenlijk en in 1200 woorden een
nieuw en creatief idee te verzinnen
voor het oplossen van een probleem in ontwikkelingslanden.
Teams moeten bestaan uit 2 tot 5
hbo en/of wo-studenten van verschillende studies. Het team met
het beste idee wint een geldprijs
van 1500 euro per teamlid.
De aftrap van de Battle of Ideas is

op donderdag 26 juni van 19.00
tot 21.30 uur in De Werfkelder van
Restaurant Toque Toque, Oudegracht 138 in Utrecht. Studenten
die zelf nog geen (compleet) team
hebben kunnen op de avond andere deelnemers ontmoeten om samen een groep te vormen. Ook ontvangen ze meer informatie over de
wedstrijd. De bijeenkomst is gratis, aanmelden kan tot en met 22
juni op www.nwo.nl/battleoﬁdeas.
Studenten die er op 26 juni niet bij
kunnen zijn, maar die wel overwegen om mee te doen aan de wedstrijd, kunnen zich op deze site
ook alvast aanmelden als mogelijke deelnemer. Teams dienen uiterlijk op 29 augustus 2014 hun deﬁnitieve idee in te dienen.
Films voor studenten
Van 19 juni t/m 2 juli is ﬁlmhuis
Movie W viermaal in topvorm. The
missing picture is een wonderlijke
documentaire met archiefmateriaal en overtuigende klei-poppetjes
over de gruweldaden in Cambodja.
Tall as the boabab tree gaat over

twee meisjes in Senegalees dorpje.
The wind rises is magniﬁeke Japanse animatie voor volwassenen over
een gekwelde vliegtuigbouwer. The
amazing catﬁsh is een gevoelige
komedie over een introverte vrouw
die intrekt bij een druk gezin.
WWW.MOVIE-W.NL.

Bergpop Festival
Zaterdag 5 juli is het Bergpop festival op het Conventplein in Wageningen en de line up is compleet.
Eerder werden Mountain States,
DaliYama, Pioneers Town en AC
Berkheimer al bekend gemaakt. Nu
ook: Ode to the Quiet, Medicine
Maze, Terra Volta, Wolvon, Flying
Trashcans en Afterpartees. Kortom
een dag en nacht vol live muziek
van zowel regionale als nationale
artiesten; van elektronisch tot rock
en wereldmuziek. Bergpop Festival
word georganiseerd door Popcultuur Wageningen in samenwerking
met Café Het Gat, Café De Zaaier,
Eetcafé Vreemde Streken en JV Unitas.
WWW.POPCULTUUR-WAGENINGEN.NL

Cricket Clinic
Wil je eens iets proberen wat je
nog nooit gedaan hebt? Doe dan
mee aan de cricket clinic!
Op vrijdag 20 juni zal er op Sportcentrum de Bonged een cricket clinic gegeven worden. De cricket
vereniging uit Nijmegen zal deze
clinic voor ons verzorgen. Cricket
is een balsport waarbij punten
worden gescoord door heen en
weer te lopen over de cricket pitch
(een run). Het team met de meeste
runs is de winnaar! Uiteraard zullen de regels en technieken ons allemaal uitgelegd worden deze
avond. Lijkt het je leuk om cricket
eens te proberen? Geef je dan op
voor de clinic. Deelname is gratis.
WWW.SWUTHYMOS.NET/TIC/CONTENT/
CRICKET-CLINIC

Stairway to Heaven run
Veluweloop, Tartletos en Thymos
organiseren voor de tweede keer
de ‘Stairway to Heaven run’. Over
de bospaden en de trappen in
Arboretum Belmonte is een pittig
parcours (2,2 km) uitgezet. Sprin-

Forum Irregular Opening Hours
Summer 2014
Date

Monday to Friday

Saturday and Sunday

The Building

7 July to 3 August

8 am - 8 pm

Closed

The Library

7 July to 31 August

8.30 am - 5.30 pm

Closed

Student Desk

7 July to 10 August

12 pm - 2 pm

Closed

WURshop

14 July to 10 August

Closed

Closed

Restaurant

14 July to 17 August

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Grand Café

7 July to 13 July

8 am - 3 pm

Closed

14 July to 17 August
18 August to 31 August
Date
Wageningen
in’to Languages

7 July to 3 August

Closed

Closed

8 am - 3 pm

Closed

Monday to Thursday

Friday to Sunday

9 am - 5 pm

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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ters lopen het parcours een keer,
duurlopers twee rondes. Iedereen
gaat een beetje dood onderweg,
maar je eindigt in ‘Heaven’, dat is
zeker. De beste lopers - 8 heren en
4 dames - plaatsen zich via The
Stairway run voor het Tartletos
Dream team voor de Veluweloop.
Wanneer: 25 juni 2014, 17.45 uur
(check in).
WWW.SWUTHYMOS.NET

agenda
Donderdag 19 juni, 21.00u

Sportnacht duurt van 21.00 uur tot
3.00 uur.
WWW.SWUTHYMOS.NET

Dinsdag 24 juni, 19.00u

STRONG MAN EXPERIENCE
SWU Thymos organiseert in samenwerking met de Wageningen
Beasts de Strong Man Experience.
Tijdens deze avond op De Bongerd
meten de sterkste mannen en vrouwen uit Wageningen hun krachten
tijdens verschillende onderdelen.

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

Dinsdag 24 juni, 12.30u

SPORTNACHT

WHAT’S FOR LUNCH?

De jaarlijkse sportnacht op De Bongerd, dat is de hele avond en nacht
allerlei toﬀe spellen spelen. De

Student Janse Heijn, een geboren
goochelaar, treedt tijdens de lunch
op in Impulse. Laat jij je inpakken?

WWW.ONEWORLD.NL/WERELDVOEDSELDAG

>>

Orion Irregular Opening Hours
Summer 2014
Date
The Building

Bike Basement

Restaurant

The Spot

7 July to 3 August
4 August to 31 August
7 July to 3 August
4 August to 31 August
7 July to 3 August
4 August to 31 August
7 July to 3 August
4 August to 31 August

Monday to Friday
Closed
8 am - 6 pm
Closed
8 am - 6 pm
Closed
8 am - 6 pm

Saturday and Sunday
Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

8 am - 4 pm
OPEN FOR AID ACTIVITIES

Closed
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Barefoot
Lately the weather in Wageningen is getting warmer so many people have been having picnics,
enjoying the sun by sitting with closed eyes, and sunbathing on the grass. But the funniest thing
that I noticed is that many Dutch people go barefoot.

The strangest picture that caught my eye was a guy cycling barefoot to the university at 8 o’clock
in the morning. ‘Did he really go out without shoes?’ I wondered to myself. That sounds very
strange. ‘Are the Dutch fond of cavemen?’ In Greece our weather is extremely hot and when it gets
warmer we usually start to take off our clothes. But you will never see people walking without
shoes, except at the coast. If you do try to go barefoot then your feet will become like smoked
meat, as the ground is burning hot! But also, most of us would be afraid of stepping on a piece of
glass or another sharp object that can penetrate our foot and hurt us. But the Dutch are so close to
nature that they do not have these kinds of fears. However, I read that going barefoot reduces
inﬂammation, improves sleep, and is generally good for your health. So maybe these people are
walking without shoes to improve their health... Have fun, Dutchies, and enjoy the warm
weather! Natasa Kiorapostolou, Greek MSc student of Forest and Nature Conservation
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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BLOOTSVOETS
Nu het zulk mooi weer is
in Wageningen, zitten
mensen lekker in de zon
te picknicken, of liggen
ze met gesloten ogen in
het gras. Maar ze lopen
ook op blote voeten. Gek,
vindt de Griekse Natasa.
Ze zag om acht uur ’s
morgens een student
blootsvoets naar de universiteit ﬁetsen. Een
Griek zou dat niet in zijn
hoofd halen, want je zou
je blote voeten aan de
kokendhete grond branden. Of in een stuk glas
stappen. Zijn die Hollanders een stel holbewoners, of staan ze gewoon
dicht bij de natuur?



