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Veehouderijonderzoek
naar Wageningen

Afrikaans seksdrankje
‘verwesterd’

‘Ik baal van alle
onduidelijkheid’

Groot gebouw in Lelystad niet meer rendabel. | p.4 |

Slaven hernieuwden afrodisiaca met
Amerikaanse ingrediënten. | p.8 |

Langstudeerders tussen hoop en vrees
door verkiezingscampagne. | p.25 |
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liefdewerk

>> FLOOR + GOLFSURFEN
Floor Quirijns, onderzoeker visserij, Imares IJmuiden

‘De vrijheid als je in zee op zo’n plank ligt’
Die foto is natuurlijk in scène gezet. ‘Om echt iets te kunnen, moeten
golven minstens een meter hoog zijn’, legt Floor Quirijns uit. Dan
begint het echte ‘matten met de golven die je eraf proberen te gooien’.
Maar ja, die heb je niet op bestelling langs de kust van IJmuiden. Ze
trekt er dus regelmatig op uit. Naar Zuid-Amerika, Marokko of Frankrijk. Door omstandigheden (een baby) alleen nu even niet. ‘Maar ik
hoop de smaak wel weer te pakken te krijgen.’ RK / Foto: Guy Ackermans
RESOURCE — 30 augustus 2012
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Het KNMI overschat temperatuur
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EEN WARME EN VOLLE AID
Voor eerstejaars vliegt de week van
hun leven voorbij. Gelukkig hebben
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ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT…
Een Ghanese studente verbaast zich
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Ook Resource moet bezuinigen. Geen 12 miljard, maar toch. Onze advertentieinkomsten zijn sterk gedaald en we maken meer kosten nu we het magazine,
sinds vorig jaar, in twee talen laten drukken.
Afgelopen maandag hebben we, uitgever en redactie, voor tienduizenden euro’s
aan uitgaven geschrapt. We maken dit jaar een nummer minder, gaan over op
goedkoper papier, we gaan minder online vertalen en we stoppen met bezorgen
in Nederlandse studentenhuizen en –ﬂats (je zult het magazine dus moeten
ophalen in de onderwijsgebouwen).
Jammer? Absoluut, want we maken blad en site met bezieling. Toch was het een
makkelijke afweging want er is geen alternatief en we tornen niet aan de kwaliteit van magazine en site. Ons besluit is evident veel makkelijker dan de afwegingen die de politiek en wij straks in het stemhokje moeten maken. Dat boeit
me mateloos: hoe kun je onvergelijkbare grootheden wegen, zoals het verhogen
van de pensioenleeftijd, het stoppen van dure behandelingen bij oude patiënten,
of het laten oplopen van het begrotingstekort? Het vergt intuïtie, want rationeel
valt er niet te kiezen.
Gaby van Caulil

>> Wat vinden eerstejaars van verenigingsleden?
Brallende ballen of vrienden voor het leven. | p.22
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De Animal Sciences Group wil mogelijk het veehouderij-onderzoek
concentreren in Wageningen. Als
gevolg moet Wageningen UR
Livestock Research verhuizen van
Lelystad naar Wageningen.
Dat heeft het personeel te horen gekregen van de directie. De
verhuizing staat vermeld in het
strategisch plan van ASG, maar er
is nog geen besluit over genomen.

Volgens plan blijven de directie
van de ASG en het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad gevestigd, net als de groepen van
Livestock Research die een inhoudelijke verbinding met het CVI in
Lelystad hebben.
&$0386
Een deel van de veehouderij-onderzoekers uit Lelystad werkt inmiddels al op de Wageningse campus in Triton. De ASG wil een nauwere samenwerking tussen de
dierwetenschappers van universiteit en DLO om zo de opdrachtge-

vers beter te bedienen. Vier belangrijke fokkerij-organisaties gaven eerder dit jaar aan dat ze hun
research & development willen concentreren op de campus. Samenwerking tussen universiteit en het
contractonderzoek moet de positie
in de topsector Agrifood versterken.
Livestock Research is nu gehuisvest in een te groot gebouw dat
niet meer rendabel te exploiteren
is. Vorig jaar onderzocht ASG concentratie van het dieronderzoek in
Lelystad, maar dat bleek geen haalbare kaart. $6

.200$$5230(7',(.(87(/6

6WDSHOVSRVWNUHHJ7KHRYDQGHU/HHDORSJHVWXXUG(QYHORSSHQYROUDWWHQNHXWHOVXLWKHWKHOHODQG*HHQKDWHPDLO
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De sterke groei van de Wageningse
maatschappijwetenschappen is te
danken aan extra inspanning op het
gebied van werving en promotie. Dit
zegt voorlichtster Mirjam Troost.
Bedrijfs- en consumentenwetenschappen heeft momenteel ruim 70
procent meer vooraanmeldingen
dan vorig jaar rond deze tijd en Toegepaste communicatiewetenschappen zo’n 50 procent. Dat blijkt uit
cijfers van Studielink, dat de aanmeldingen van eerstejaars registreert.
‘Naast de algemene campagne
van studentenwerving hebben we
ook extra acties georganiseerd om
de bekendheid te vergroten,’ vertelt
Troost. ‘De afgelopen jaren zagen
we al een grotere stijging in het aantal bezoekers bij open dagen en
meeloopdagen. Dit heeft zich nu
vertaald naar het grote aantal eerstejaars studenten.’
021'ɺ727ɺ021'5(&/$0(
Bij Bedrijfs- en consumentenwetenschappen hebben zich zo’n honderd nieuwe studenten aangemeld,
ongeveer veertig meer dan vorig
jaar. Daarmee staat de opleiding na
Biologie en Voeding en Gezondheid
in de top drie van populairste studies aan de universiteit.
Troost: ‘Onze studenten en docenten zijn onze beste ambassadeurs. Bij Bedrijfs- en consumentenwetenschappen hebben we natuurlijk te maken met consumentenwetenschappers, die scholieren
goed kunnen bijstaan in de verschillende fases van het keuzeproces.’
Volgens Troost lijkt mond-totmondreclame het beste instrument.
Ze verwacht dat, nu de opleidingen
groeien, dit effect alleen maar groter worden. ‘Onze opleidingen worden ook goed gewaardeerd door onze huidige studenten. Ze staan bijna
allemaal nummer 1 in de keuzegids
2012 binnen hun categorie van vergelijkbare opleidingen.’ /YG1
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Vanaf dinsdag 25 september veranderen 503 van de ruim 700 websites binnen Wageningen UR. Ze
krijgen een nieuw uiterlijk en een
nieuw adres. Straks beginnen alle

sites met wageningenur.nl, zo
wordt alterra.wur.nl voortaan wageningenur.nl/alterra.
‘De huidige site is gedateerd,’
verklaart Yno Papen, manager van
het internetproject. ‘Deze gaat uit
van de structuur van je organisatie,
en niet van de gebruiker. Iemand
die bijvoorbeeld al navigerend
kennis over bijen zoekt, moet nu
weten dat hij bij PRI moet gaan kijken. Ook via google is informatie

straks beter te vinden als je werkt
met logische subdomeinen, zoals
wageningenur.nl/alterra.’
Papen noemt nog een reden om
de URL aan te passen: ‘Het communiceert beter als de naam van je
URL hetzelfde is als die van je organisatie, wageningenur.nl dus.’
De overgang van wau.nl naar
wur.nl, zo’n zes jaar geleden, ging
gepaard met een hoop werk en
frustratie voor onderzoekers. Zij

moesten zelf hun adressen aanpassen en merkten een dip in vindbaarheid. Papen: ‘Dit lossen we in
de techniek op. Alle actieve sites
worden met redirects doorverwezen, en die blijven voor altijd actief.’
De extensie van emailadressen
blijft voorlopig wur.nl, omdat het
complex blijkt de toegang tot wetenschappelijke databanken te automatiseren. *Y&

NRUW
ǋǋ23(1,1*

,PSXOVH
Maandag 3 september opent debat- en
ontmoetingscentrum Impulse oﬃcieel
zijn deuren in gebouw 114 op de campus. Tussen elf en half twaalf spreken
collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen en Gelderse gedeputeerde Annemieke Traag.
Daarna volgt een beursplein met demonstraties van onder andere 3D-printing en
een virtuele supermarkt. Aanwezig bij de
opening zijn zo’n tweehonderd genodigden van nieuwe ‘bewoners’ StartLife, KLV
(professional match) en Studium Generale. Impulse was al enkele maanden informeel open. Qua interesse lijkt Impulse
een succes. Er zijn al zo’n 400 reserveringen binnen. RR
ǋǋ:62

$ULRQYHUNRFKW
De universiteit heeft Arion op de Niemeijerstraat verkocht. De universiteit, die
eigenaar was van het herenhuis aan de
rand van het centrum van Wageningen,
wil over de opbrengst op dit moment

niet meer kwijt dan dat ze er tevreden
over zijn. De koper zou een particulier
uit Wageningen zijn. De verkoop liep
via biedingen bij een notaris, omdat dit
naar verwachting in de huidige markt
het beste zou werken. De procedure
werd deze week afgerond. Het monumentale pand was decennialang het onderkomen van de Wageningse studen<G+
tenvakbond.

ǋǋ%(12(0,1*

-RQJVWHSURI
Dolf Weijers wordt per 1 september persoonlijk hoogleraar Biochemie van de
plantenontwikkeling. Weijers bestudeert de aanleg van stamcellen in planten. Hij ontving twee grote subsidies,
een VIDI-beurs en een ERC-starting
grant. Weijers is nu de jongste prof in
Wageningen. Weijers is deze maand 36
geworden. De op een na jongste is de
Duitse geoinformaticus Martin Herold
(37). Herold was slechts 34 toen hij be*Y&
noemd werd.
ǋǋ678'(17

0HHUK\SRWKHHN
Banken en verzekeraars erkennen dat
studieleningen iets anders zijn dan leningen voor een dure auto. Ze gaan
daarom minder zwaar meewegen bij het
vaststellen van de maximale hypotheek
die iemand kan afsluiten. In juli werd
bekend dat hypotheekvertrekkers studieschulden opvatten als consumptief
krediet. De maximale hypotheek die ze
mogen verstrekken valt daardoor duizenden euro’s lager uit. +23

6&+$0,1(ǉǉ
%RHWH
Even leek het erop dat de boete voor langstudeerders van
de baan was, maar de politieke onderhandelingen de
voorbije week hebben tot niets geleid. Er is geen dekking
gevonden voor de gederfde inkomsten in het huishoudboekje van demissionair staatssecretaris Zijlstra. Verkiezingsretoriek en politiek gekonkel zijn debet aan deze
faux pas in Den Haag. ‘Ik garandeer dat geen enkele student de boete hoeft te betalen,’ aldus woordvoerder De
Rouwe van het CDA nog maar een paar dagen eerder.
Ruim drieduizend euro, dat is een hoop geld.
De regeling is oneerlijk voor de studenten die het dit jaar
treft, omdat je nu eenmaal niet halverwege de wedstrijd
de spelregels kunt veranderen. Bovendien lijkt het feitelijk niets op te leveren, omdat veel studenten (gedwongen)
hun studie voortijdig zullen beëindigen, wat economisch
gezien gelijk staat een kapitaalvernietiging. Maar een andere reden is voor mij nog belangrijker: ik vind de gekozen prikkel principieel verkeerd. Ik geloof niet in zulke
boetes, zoals ik evenmin geloof in strenger straffen. Het
leidt tot verharding en polarisatie.
In hetzelfde straatje past de beloning die de VVD in het
vooruitzicht stelt voor de ‘harde werkers’ in ons land. Volgens hun lijsttrekker zal aan mij in 2014 duizend euro extra worden overgemaakt, evenals aan mijn buurman, want
die heeft ook een baan en is dus een ‘harde werker’. Mijn
overbuurman is werkloos en, wat hij ook probeert, komt
nergens aan de bak. Een verkiezingsposter van de VVD bij
ons in de straat heeft als tekst Handen uit de mouwen in
plaats van handen ophouden. Ik hoop voor iedereen op een
goede verkiezingsuitslag. -RRS6FKDPLQ«H
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Verkiezingsprogramma’s door de Wageningse bril
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ǋǋ21'(5=2(.
* Lang leve de wetenschap. Alle partijen willen
meer geld voor wetenschappelijk onderzoek.
Vooral het fundamentele onderzoek krijgt de
wind weer in de zeilen. ‘We verzetten ons tegen
de trend dat wetenschappers zich steeds moeten
richten op onderzoek dat direct economisch nut
heeft’, schrijft de SP. Ook D66 en GroenLinks uiten zich op die manier.

* Ook VVD, CDA en de PvdA willen meer geld
voor fundamenteel onderzoek, maar leggen de
focus op het topsectorenbeleid. De beste en innovatiefste jongetjes van de klas krijgen van het
CDA het grootste budget. De PvdA en D66 pleiten
voor economische innovatienetwerken zoals die
rond ‘talenttowns’ Wageningen (agrofood) en
Leeuwarden (Wetsus).
* Het wegvallen van de FES-gelden (aardgasbaten) betekent 2500 promotieplaatsen minder in
2015. De PvdA wil dat verlies zo snel mogelijk
compenseren.
* De SP pleit voor meer onderzoek om de klimaatdoelstellingen te halen. De partij wil ook meer
geld voor onderzoek op gebied van de biobased
economie en -energie. Via extra belastingen moeten bedrijven daar volgens de SP aan meebetalen.

ǋǋ21'(5:,-6
* Afschaffen vóór de verkiezingen bleek
onhaalbaar, maar dat de langstudeerboete
verdwijnt, lijkt wel zeker. Op de ChristenUnie na zijn de gevestigde partijen tegen
de boete. PvdA, VVD, D66 en GroenLinks
willen in ruil daarvoor een sociaal leenstelstel invoeren dat de huidige basisbeurs vervangt. De SP, het CDA en de
ChristenUnie zijn daar tegen en houden
vast aan de basisbeurs.

* SP en PvdA willen de recent voorgestelde
(Lenteakkoord) inperking van het ov-reisrecht terugdraaien naar zeven jaar. GroenLinks wil zes jaar. VVD en D66 willen het
recht zelfs verder inperken en de ov-kaart
vervangen door een trajectkaart. Het CDA
doet het weer anders: 60 euro op de ovchipkaart en die mag de student naar eigen inzicht gebruiken.
* De VVD wil dat hogescholen en universiteiten speciale opleidingen aanbieden voor
echte toppers. Daarvoor mogen ze dan zelf
de hoogte van het collegegeld te bepalen.
* De SP wil een rem op door bedrijven gesponsorde leerstoelen.

ǋǋ1$7885
* De natuur kan na de kilte van het afgelopen kabinet
wat meer warmte tegemoet zien. De PvdA wil alle bezuinigingen op natuur terugdraaien. Sterker nog: er
mag geld bij. Landbouwsubsidies uit Brussel kunnen
volgens de sociaaldemocraten worden gebruikt om
boeren te betalen voor zaken als landschapsbeheer
en natuurbescherming.

* De Ecologische Hoofdstructuur moet onverkort
worden uitgevoerd, vinden PvdA, SP, GroenLinks en
D66. Te beginnen met het realiseren van Oostvaarderswold, de verbinding tussen Flevoland en de Veluwe. De ChristenUnie wil de EHS ‘herijken’, maar
vooral meer tijd nemen voor de uitvoering. De VVD
wil vooral een kleinere en goedkopere EHS. Het CDA
zegt in haar programma merkwaardig genoeg niets
over de EHS.
* GroenLinks wil een minister van Duurzaamheid en
Ruimte die milieu, natuur, energie, landbouw, visserij, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening onder
zich heeft. De nieuwe minister moet efﬁciënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren.
* D66, GroenLinks en PvdA willen een nieuwe Wet
Mooi Nederland die natuur en landschap beschermt,
evenals waarden als stilte, nachtelijke duisternis en
de weidsheid van het landschap. RK

9(5-21*,1*
'HHHUVWHEXLWHQODQGVHVWXGHQWHQDUULYHHUGHQ
YRULJHZHHNLQ%HULQJKHPKHWYRRUPDOLJH
YHU]RUJLQJVKXLVYRRURXGHUHQLQ%HQQHNRP
GDWGHDIJHORSHQWLMGZHUGYHUERXZGWRWVWX
GHQWHQKXLV,QKHWQLHXZHFRPSOH[NXQQHQ
]RéQVWXGHQWHQZRUGHQJHKXLVYHVWLQ
NDPHUVHQDSSDUWHPHQWHQ2SGHHHUVWH
YHUGLHSLQJ]LWERYHQGLHQHHQJURWH]DDOGLHWH
JHEUXLNHQLVDOVJHPHHQVFKDSSHOLMNHUXLPWH
'RRUGHXLWEUHLGLQJYDQGHKXLVYHVWLQJNRQGH
XQLYHUVLWHLWGLWMDDUDOOHEXLWHQODQGVHVWXGHQ
WHQHHQNDPHUWRHZLM]HQ'HQRRGRSYDQJYRRU
GHLQWHUQDWLRQDOHVWXGHQWHQLQKHWYDNDQWLH
SDUNLQ+RHQGHUORRLVRSJH]HJGHQGHXQLYHU
VLWHLWKXXUWQLHWODQJHUKRWHONDPHUVLQGH
%ULQN5HVLGHQFH $6IRWR*X\$FNHUPDQV
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De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft geen goed woord
over voor een voorgenomen Wagenings onderzoek naar een Indiaas
kruidenpreparaat. Humane voeding en Plant Research International onderzoeken of het kruidenpreparaat van het Europa Ayurveda
Centrum invloed heeft op type 2
diabetes. Het middel komt uit de
onwetenschappelijke Ayurveda
leer. De proefopzet van de Wageningse onderzoekers zou zinvolle resultaten nagenoeg onmogelijk maken, betoogt de VtdK.
De dubbelblinde, placebo-gecontroleerde proef bekijkt of het
kruidenpreparaat effect heeft op

‘KAKKERLAKKEN
OVERLEVEN
KERNRAMP?
FABEL!’

:LH"Dennis Oonincx,
kakkerlakkenexpert en
promovendus bij Entomologie
:DW"Haalde onder
meer de NOS op 3 en
Radio 1, maar
ook Libelle.nl
:DDURP"Hij gaf commentaar op de kakkerlakken die plotseling
massaal opdoken in
Etten-Leur

insulineresistentie, een voorstadium van type twee diabetes. Proefpersonen uit de risicogroep slikken vier weken willekeurig óf het
kruidenpreparaat óf een neppil,
legt Lydia Afman van Humane voeding uit. De effecten worden gemeten aan de hand van bloedindicatoren.
6&+27+$*(/
Grootste probleem, volgens de
VtdK, is dat het preparaat twintig
kruiden bevat met elk vele actieve
stoffen. Regulier medicijnonderzoek onderzoekt componenten
juist in isolatie. ‘Dit is alsof je een
schot hagel afvuurt,’ zegt Catherine de Jong, voorzitter van de VtdK.
‘De kans dat je hier iets zinnigs uit
komt, is klein.’
Maar dat is een vertekening van
het doel van het experiment, zegt
Afman. Het onderzoek betreft immers geen geneesmiddel, maar bekijkt het totale preparaat - zoals

Was je snel ter plaatse?
‘Nee, ik ben niet in Etten-leur geweest. Voor
mijn interviews heb ik foto’s bekeken op internet, maar het was niet helemaal duidelijk of die
echt daar gemaakt waren. Van een cameraploeg
kreeg ik andere beelden van de beestjes te zien.
Het bleek later inderdaad om twee verschillende
soorten te gaan: de Argentijnse en de sissende
kakkerlak.’
Is dat niet gek?
‘Ja. Daaruit concludeer ik ook dat iemand een
grap heeft uitgehaald, dat ze iemand een hak
wilden zetten. Er is namelijk geen logische verklaring waarom een reptielenhouder deze dieren zou dumpen, zoals in de media werd gezegd.
De Argentijnse kakkerlak is een kweeksoort die
als reptielenvoer per kilo wordt verkocht, maar
de sissende gaat per stuk over de toonbank. Zulke grote hoeveelheden worden niet zomaar gedumpt omdat iemand er teveel heeft.’
Welke fabels heb je afgelopen week de wereld
uit moeten helpen?
‘Als je een kakkerlak dood trapt, dan planten ze
zich voort. Onzin natuurlijk. Kakkerlakken zouden vies en gevaarlijk zijn, terwijl ze juist rommel opruimen in de natuur. De meest hardnekkige fabel is dat kakkerlakken een kernramp
kunnen overleven. Dat verhaal is ooit de wereld
in geholpen, maar er is nooit onderzoek naar gedaan.’ 10

een voedingsmiddel. Afman: ‘Een
medicijn heeft één doelwit dat je
heftig stimuleert. Een preparaat
stimuleert meerdere receptoren tegelijk op een milde manier.’ Zelf
ziet zij veel potentie in zulke meerledige ‘aanvallen’ op een complexe
ziekte als diabetes.
Bovendien vrezen de antikwakzalvers ook dat het onmogelijk is
de samenstelling constant te houden. De onderzoekers onderschrijven dit punt. Daarom bekijkt Plant
Research International (PRI) of de
inhoud stabiel is, zegt Ingrid van
der Meer van Bioscience.
‘Je weet dat dit omstreden is,’
relativeert Afman de felle reacties.
Zelf wordt ze vooral gedreven door
de wens om diabetes te voorkomen. ‘We zien wel wat hier uit
komt, ik ga er heel open in.’ Ook
Van der Meer wijst op snel groeiende zorglast van diabetes. ‘Zelfoverschatting,’ beoordeelt De Jong dit
motief. ‘Alsof er wereldwijd niets

'KDQYDQWDULGHKLQGRHVWDDQVHJRGYDQ
GH$\XUYHGDJHQHHVNXQVW

gedaan wordt op al die grote diabetesinstituten. Bovendien zijn er
zijn wél interventies voor diabetes,
zoals het aanpassen van eetgewoontes.’ 55

*(=(*'
‘Voorstel GrLinks goed voor dierl. welzijn in NL, maar vraagt meer grond
en grondstoﬀen en vergroot uitstoot broeikasgassen. Niet echt groen!’
Na dit getwitterde stemadvies van Aalt Dijkhuizen is het duimen dat we Jolande Sap straks niet als minister op EL&I terugzien. (Twitter, 25 augustus)

.,72
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Het aantal ganzen in ons land
loopt uit de klauwen. En daarmee
ook de schade aan landbouw en
natuur. Het ganzenbeleid kwam de
schatkist het afgelopen jaar op 26
miljoen euro te staan. Zonder ingrijpen loopt dat in 2018 op tot 38
miljoen, becijferen onderzoekers
van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM). Goed
nieuws is dat het een stuk goedkoper kan. Als alle neuzen tenminste
dezelfde kant op staan. En dat is
het probleem: boeren en natuurorganisaties (verenigd in de G7) en
de gezamenlijke provincies (het
IPO) denken heel verschillend over
de aanpak van de ganzen.
FOERAGEERGEBIEDEN
Het LEI/CLM rekende uit hoeveel
beider aanpak kost. Het grootste
verschil tussen de twee zit ‘m in de
speciale (en dure) foerageergebieden voor de ganzen. Het IPO wil
die afschaffen, de G7 niet. De provincies willen bovendien minder
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schade uitkeren en schade door
zomerganzen aﬂopend in vijf jaar
helemaal niet meer vergoeden. De
aanpak van het IPO is op het eerste
gezicht veruit het goedkoopste:
14,5 miljoen euro over vijf jaar. Dat
is de helft van wat het nu kost. De
aanpak van de G7 is een stuk duurder, maar kan door slim gebruik te
maken van Europese subsidies
voor foerageergebieden op ongeveer hetzelfde bedrag uitkomen.

De onderzoekers neigen naar de
G7-aanpak, zegt LEI-onderzoeker
Piet Rijk. ‘Het is in breed onderling overleg tot stand gekomen en
wordt dus meer maatschappelijk
gedragen. De kosten worden bovendien niet eenzijdig bij de boer gelegd, zoals de provincies wel doen.’
Beide partijen zijn het er wel
over eens dat het aantal ganzen
fors moet worden teruggebracht.
De aanpak richt zich op de broe-

dende zomerganzen. Vorige zomer
waren er 370.000 ganzen in ons
land. Het streefgetal is 150.000,
maar doen we niks dan loopt het
in 2018 op tot 1,35 miljoen. De
winterganzen gaan dan van 2 miljoen naar 2,6 miljoen vogels. Het
aantal ganzen moet dus ﬂink omlaag. Volgens Rijk gaat het volgende zomer om ongeveer 180.000
ganzen. ‘Hoe langer we ermee
wachten, hoe erger het wordt.’ 5.
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Lustopwekkende drankjes die in
de VS verkocht worden als Afrikaans kruidenmiddel, blijken minder exotisch dan de etiketten doen
vermoeden. Het is waar dat hun receptuur teruggaat tot de kennis
van Afrikaanse slaven die gedwongen naar de nieuwe wereld werden
verscheept. Alleen beschikten ze
daar niet meer over de juiste ingrediënten. Daarom zochten ze nieuwe planten, met dezelfde veron-

derstelde eigenschappen. Dat ontdekte de Wageningse antropoloog
Gabrielle Volpata die de geschiedenis van de drankjes in zijn promotieonderzoek onder de loep nam.
Het Afrikaanse seksdrankje is
een mooie case study die bewijst
hoe etnobotanische gebruiken
continu aangepast en opnieuw uitgevonden worden, zegt Volpato.
‘Het drankje veranderde in de loop
van de tijd van samenstelling,
maar het bleef een product dat een
Afrikaanse identiteit weergeeft.’
Volgens Volpato zochten de slaven
in Amerika planten die leken op de
Afrikaanse ingrediënten. Ze kozen
planten met dezelfde bittere
smaak en geur, want bitterheid
zuivert volgens hen het bloed en

werkt lustopwekkend en verjongend. En ze kozen planten met een
fallische vorm die de erectie symboliseert, zoals de kokospalm. Slaven combineerden hun eigen kennis ook met Europese kennis, bijvoorbeeld door de drankjes te vermengen met absint, wat volgens
de Europeanen lustopwekkend
zou zijn.
Afrikaanse seksdrankjes worden steeds meer gekocht in Amerika en de Cariben, niet alleen door
mensen van Afrikaanse origine.
Dat past in de herwaardering van
de Afrikaanse cultuur en de kruidengeneeskunde in Amerika. Door
de wijde verspreiding is er inmiddels een soort standaardrecept
ontstaan voor de drankjes die

$IURGLVLDFXPPHWGHYDQRRUVSURQJ
$IULNDDQVHOXVWRSZHNNHU\RKLPEH

Amerikanen nu in de supermarkt
zo gretig kopen. Dat verandert niet
meer, zegt Volpato. Maar op het
platteland in de Cariben worden
volgens hem nog steeds drankjes
gebrouwen voor eigen gebruik. ‘De
samenstelling daarvan zal blijven
veranderen. JT
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De temperatuur die het KNMI meet in
De Bilt is te hoog. Dat komt door de invloed van de stadswarmte van Utrecht.
Dat schrijven Wageningse onderzoekers
van Meteorologie en luchtkwaliteit in
een artikel in het Nederlandse tijdschrift
Meteorologica. Eerdere schattingen van
de invloed van verstedelijking op de cijfers kwamen voor De Bilt uit op een effect van een tiende graad. Dat cijfer was
gebaseerd op vergelijkingen met andere
weerstations. De Wageningers hebben
de afwijking met een geavanceerd atmosferisch model berekend. ‘Dat was geïnspireerd door wat Belgische wetenschappers voor het weerstation in Brussel
(Ukkel) hebben gedaan’, legt onderzoeker Gert-Jan Steeneveld uit. ‘Die kwamen
op een effect van 0,77 - 1,13 graden Celsius uit. Dat is heel veel.’
23:$50,1*$$5'(
Het gebruikte model rekende op basis
van het landgebruik in 1900 en 2000 voor
vier verschillende 7-daagse weersituaties
de verwachte temperatuur uit. Utrecht
was in 1900 vijf keer kleiner dan nu en
telde ruim de helft minder inwoners.
Door de toegenomen verstedelijking laat
de waargenomen temperatuurreeks vol-

gens de Wageningse studie een klimaattrend over de afgelopen eeuw zien die
gemiddeld 0,3 graden te hoog is. Dat is
drie keer hoger dan de correctie die het
KNMI tot nu toe hanteert voor de nabijheid van de stad.
Voor het dagelijks gebruik is die afwijking klein, maar voor klimaatonderzoek
is het aanzienlijk. Het IPCC schat de opwarming van de aarde in de afgelopen
eeuw op 0,74 graden. Maar dat globale
gemiddelde hoeft volgens Steeneveld nu
niet ineens op de helling. ‘Onderzoek
heeft aangetoond dat dat gemiddelde
niet door urbanisatie is beïnvloed.’ De
Bilt daarentegen kan volgens hem niet
om een nieuwe correctie heen. ‘Als het
model gelijk heeft, en de resultaten lijken robuust, dan moet het KNMI de temperatuurreeks meer corrigeren.’
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Goed initiatief?
‘Ja, in grote lijnen is dit goed nieuws’, zegt onderzoeker
Simon Bush van de leerstoelgroep Milieubeleid. ‘Want
het algemene beeld is dat de aquacultuur een vervuilende industrie is. Het visvoer bestaat uit vismeel waarvoor
toch weer in zee gevist moet worden. Ook worden soms
veel medicijnen gebruikt om de ziektes in de bassins te
onderdrukken, wat leidt tot watervervuiling. Met de
kweekcriteria van ASC wordt de milieu-impact fors verminderd. Dit zal grote gevolgen hebben, want bijna 50
procent van ons zeevoedsel bestaat inmiddels uit kweekvis en het aandeel is groeiende.’

:$*(1,1*6:((567$7,21
Ook het voormalige weerstation van Meteorologie aan de Haarweg in Wageningen had last van de oprukkende bebouwing. Dat blijkt uit vergelijking van de
metingen van de Haarweg met die van
het nieuwe station de Veenkampen in
het Binnenveld. Om het nieuwe station
te ‘ijken’ is drie jaar lang dubbel gemeten. Bij oostenwind, als de wind eerst
over Wageningen blaast, blijkt het op de
Haarweg 0,6-0,8 graden warmer dan op
de Veenkampen. Volgens Steenveld is
het gemiddelde verschil over alle windrichtingen 0,45 graden. 5.

Bij andere keurmerken als FSC (hout) en MSC (vis) hebben
de NGO’s kritiek dat de criteria soepel zijn en in de
praktijk niet goed worden nageleefd.
‘Er is geleerd van de ervaringen bij die labels. De criteria
zijn geformuleerd tijdens een uitgebreid proces waaraan alle belanghebbenden deelnamen, te beginnen met
een Aquaculture Dialogue. Het is dus geen keurmerk
van alleen supermarkten of ngo’s. Toch hoor je ook weer
kritiek dat de visindustrie de regie naar zich toe heeft getrokken tijdens het proces en dat de inbreng van de vistelers gering is. Een kwetsbaar punt van alle keurmerken zijn de social issues. Dan gaat het niet alleen om
kinderarbeid, maar ook om de vraag of dit keurmerk
grote producenten bevoordeelt en kleine vistelers uit de
markt duwt. Het keurmerk bevat weinig sociologie.’
Speelt het welzijn van de kweekvis nog een rol?
‘Bij vissen wordt dierenwelzijn minder een issue gezien
dan bij dieren. Je ziet dat terug bij de presentatie van dit
ASC-keurmerk. Men spreekt niet van duurzame aquacultuur, maar van verantwoorde aquacultuur. Is dat hetzelfde als duurzaam? De tijd zal het leren.’ AS
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‘Due to increasing disillusionment, natural sciences
PhD-students become less interested in an academic
career as they progress toward their degree.’
Sergei Ivanov, promoveert op 6 september in Wageningen
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Wetenschappers kunnen redelijk
nauwkeurig voorspellen welk product een consument zal kiezen
door zijn hersenactiviteit te bestuderen. Een Utrechts-Wagenings
team deed die ontdekking door
proefpersonen tussen twee ﬁctieve
verpakkingen te laten kiezen in
een MRI-scanner. Het onderzoek,
onder leiding van voedingsonderzoeker Paul Smeets, verscheen eind
juli in het tijdschrift PlOS ONE.
Met hun bevindingen hopen de
wetenschappers straks in een
vroeg stadium te kunnen bepalen
of een product zal slagen op de
markt. Tijdens het experiment
testten de onderzoekers twintig gezonde vrouwen tussen de 18 en 30
jaar. Liggend in een MRI-scanner
zagen ze kort na elkaar twee verpakkingen van hetzelfde product,
bijvoorbeeld stroopwafels. De
deelnemers kozen welke verpakking ze aantrekkelijker vonden.
Met behulp van een nieuwe statistische techniek, MVPA, zochten de
onderzoekers naar verbanden tussen hersenactiviteit en deze keuze.

2QGHU]RHNPHW
HHQ05,VFDQQHU
ZRUGWGRRUGH
EXLWHQZHUHOG
VRPVEHVFKRXZG
DOVKHWPDQLSXOHUHQYDQLHPDQGV
JHGDFKWHQ

De analysemethode voorspelt
met 62 procent zekerheid welke
productverpakking consumenten
kiezen. Dat ligt nog niet veel hoger
dan het ﬁfty ﬁfty van een gokje, een
schijnbaar mager resultaat voor
een relatief duur experiment. Maar
dit is pas een eerste stap, zegt Nynke van der Laan, promovendus aan
het Imaging instituut in Utrecht.
‘Deze aanpak is nog helemaal
nieuw en de techniek moet zich
nog verder ontwikkelen.’
20675('(1
Het gebruik van MRI-scanners bij
marketing-onderzoek, zogeheten

neuromarketing, is de laatste jaren
in opkomst. Neuromarketing kan
potentieel geld uitsparen omdat je
het vroeg tijdens het ontwerp kunt
gebruiken. Bovendien hopen onderzoekers ‘verborgen informatie’
aan te boren, waarmee ze consumentenvoorkeuren beter inschatten dan traditioneel marketingonderzoek. ‘Met het neuromarketingonderzoek hopen we uiteindelijk
natuurlijk te voorspellen hoe succesvol producten op de markt zijn,’
zegt Van der Laan. ‘Maar mijn
werk richt zich op het beantwoorden van de fundamentele vraag hoe
onze hersenen een keuze maken.’

Zulk gespiek in het brein is ethisch
niet onomstreden, maar Van der
Laan meent dat de kritiek vooral
op vooroordelen is gebaseerd.
‘Mensen denken dat je met neuromarketing hun gedachten leest,’
zegt ze, ‘om deze vervolgens eenvoudig te kunnen manipuleren.’
Volgens haar ligt neuromarketing
echter in het verlengde van traditioneel marketingonderzoek, zoals
vragen welke verpakking consumenten mooier vinden. ‘Bovendien lezen we niet hun gedachten,
de techniek zoekt naar statistische
verbanden.’ RR

De Q-koorts epidemie tussen 2007
en 2010 leidde tot de ruiming van
60.000 geiten en een fokverbod
voor de geitenhouders. Daarnaast
veroorzaakte de ziekmakende bacterie vierduizend menselijke Qkoorts patiënten, waarvan er negentien overleden.

geiten gevaccineerd.’ Opvallend is
volgens Bergevoet dat de vaccinatiekosten in het niet vallen bij de
humane gezondheidskosten. ‘Goede samenwerking tussen het ministerie van EL&I en VWS is essentieel als zich weer een op mensen
overdraagbare dierziekte aandient.’
Het onderzoek, dat medio augustus werd gepubliceerd in het
International Journal of Infectious
Diseases, komt op het moment dat
Q-koorts patiënten de geitenhouders aansprakelijk willen stellen
voor de geleden schade door de Qkoorts. Of die rechtsgang kans van
slagen heeft, is onduidelijk. AS
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De maatschappelijke kosten van
de Q-koorts uitbraak in Nederland
vallen bijna twee keer zo hoog uit
dan eerder geraamd. Dat blijkt uit
recent onderzoek van het LEI en
economisch instituut SEO uit Amsterdam. Vorig jaar rekenden de
onderzoekers op een schadebedrag tussen de 161 en de 336 miljoen euro, nu denken de onderzoe-

kers dat het eindbedrag tussen de
250 en 600 miljoen euro komt te
liggen.
Het verschil zit vooral in de arbeidsuitval van Q-koorts patiënten,
die lastig te berekenen is. Veertig
procent van de vierduizend Qkoorts patiënten meldde zich langer dan een maand ziek en had een
jaar na de infectie nog fysieke problemen zoals voortdurende vermoeidheid. Bij een groeiend deel
van de patiënten ontstonden na
verloop van tijd klachten, meldt
het SEO. Dat verklaart de stijgende
humane kosten, die zo’n 85 procent van het totaal uitmaken.

6$0(1:(5.,1*(66(17,((/
‘Het LEI heeft de veterinaire kosten berekend’, zegt mede-onderzoeker Ron Bergevoet. ‘Die kosten
zijn niet veranderd ten opzichte van
vorig jaar. De ruiming van de geiten en het fokverbod kostten zo’n
37 miljoen euro. Inmiddels zijn de
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2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.
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Met 172 potentiële nieuwe leden is KSV Franciscus koploper van de grote verenigingen. Maar gaat het nu goed
of slecht met de verenigingen? En hoe moet het verder
met het verstikkende regelweb rond ledenwerving tijdens de AID?
Niets zo leuk als het discussiëren over voorbarige
OHGHQFLMIHUVHQGDWJHEHXUWGXVSURPSWè'HGULHJURWH
verenigingen dit jaar 365, vorig jaar 375,’ begint +HW
ZDVZHHUHHQPRRLH$,'è-DPPHUGDWGHYHUHQLJLQJHQ
niet meegaan met de groei van de universiteit.’ Er
RQWVWDDWPHWHHQGLVFXVVLHRIMHGDWZHOPDJFRQFOXGH
ren. GNè'DDUYRRUPRHWMHWRFKGHWUHQGRYHUODQJHUH
tijd bekijken. In een vrij recent verleden was men
VRPVEOLMPHWPLQGHUGDQGHKHOIWYDQZDWHUQXELQ
nenkomt.’ -+ ziet de laatste jaren de aanwas wel stagneren, maar de aantallen zijn prima.
Een bezoeker met de naam 'LWPRHWHUHYHQXLW, doet
zijn naam eer aan met een lang betoog over de, volgens hem, bemoeizuchtige regels van het AID-bestuur
en de onderlinge verenigingsnijd. 5REGH%RHU en -+
zijn het daar mee eens: ﬁjn dat eerstejaars beschermd
worden tegen agressieve ledenwerving, maar de
regels zijn doorgeschoten. -+ vindt het absurd dat
verenigingen soms geen bekers met eigen logo mogen
gebruiken en de polo’s dan weer wel en dan weer niet
aan mogen. Waarom geen vrijere AID zonder elkaar in
HHQZXUJJUHHSWHKRXGHQPHWUHJHOWMHV"=HOILV-+
KLHURYHUSHVVLPLVWLVFKè,NYUHHVHFKWHUPHWJURWHYUH
zen dat de CAID en Contractus (vier grote verenigingen, red.) simpelweg te kinderachtig en
jaloers zijn om een dergelijke versoepeling van
alle verneuk-regeltjes door te voeren.’

,//8675$7,((67+(5%528:(5
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Anno 2012 is genetische modiﬁcatie nog steeds
een heikele kwestie. Deze zomer werden weer
twee proefvelden vol aardappels van Wageningen UR vernield. Ironisch genoeg net voor een
geplande publieksdag van plantenonderzoekers
bij een Wagenings veld.

-+ komt onmiddellijk aangegaloppeerd op één van
]LMQSDUDGHSDDUWMHVè)LMQKHGLHPHQVHQGLHXLWQDDP
van het milieu en de aarde andermans eigendommen
JDDQYHUQLHOHQ"/HXNRRNGDW]HKXQPRUHHOYHUKHYHQ
idealen zo aan anderen kunnen opleggen.’ (PPD
YUDDJW]LFKDIKRH-+]RJRHGLQJHOLFKWLVRYHUKHW
GDGHUPRWLHIZHHWKLMVRPVYDQPHHU"è(HQKHOHJHNNH
aanname van mij ja,’ sneert -+è:HONPRWLHIGHQNMLM
dat erachter zit?’ Hij komt met een aantal berichten
over eerdere vernielingen. Gezien de stilte stemt
LHGHUHHQLQPHW-+éVLQVFKDWWLQJè+DQGLJWURXZHQV
dat de daders weten dat ze voor 25 augustus ook de
velden in Wageningen nog even moeten vernielen,’
grapt &DVSHU. Gentech-criticus /LQGD&RHQHQ beschulGLJWKHWDDUGDSSHOSURMHFWHUYDQHHQV\PSDWKLHNVWXN
MHèFRPPXQLFDWLHéWH]LMQGDWGHSXEOLHNHDQWLSDWKLH
tegen gentech moet breken. Hoe ze over de vernieling
GHQNWEOLMIWERYHQGHPDUNWKDQJHQ:DUG baalt wel
ŋLQNYDQGHYHUQLHOLQJè:DWLNNZDOLMNYLQGLVGDW
tegenstanders van deze technologie continu een rookgordijn opwerpen van argumenten door in de discussie continu ethische en wetenschappelijke argumenteren te mixen.’

1,(8:(&$7(5,1*,1'(62(3
De nieuwe cateraar Cormet is van start gegaan in het
Forum. Het gaat er allemaal nog wat klunzig aan toe
met ontbrekende prijzen en onvindbare borden. Toch
zijn ondervraagde studenten ook blij met sommige veranderingen. Of onze reageerders ook zo gelukkig zijn…
è:DWLNHLJHQOLMNQRRLWEHJUHSHQKHELVZDDU
om de catering niet gewoon in eigen beheer
gedaan kan worden?,’ zegt -DQ:LOOHP.
Resource-redacteur 5RE*RRVVHQV legt uit dat
het veel voordeliger is omdat het personeel
GDQQLHWRQGHUGHUHODWLHIJXOOH&$2YDQGH
universiteit valt. 'XUIWHYUDJHQ gooit ten slotte
QRJ««QNQXSSHOLQKHWKRHQGHUKRNè(HQDDQ
tal producten van Cormet schijnt halal te zijn.
%HWHNHQWKHWGDWYOHHVSURGXFWHQDINRPVWLJ]LMQ
YDQRQYHUGRRIGJHVODFKWHGLHUHQ"/HNNHULVGDWé
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Een kleurig windjack
en altijd een
vriendelijk woord
In de weken tot 12 september staan ze er weer. Om met een vriendelijke glimlach
ﬂyers, rozen, pennen of andere parafernalia uit te delen. Manmoedig stappen ze
op het winkelend publiek af dat wegduikt, wat mompelt over zakkenvullers, maar
zich soms ook laat verleiden tot een gesprek. Geld krijgen de campaigners niet.
Enkele politiek actieve WUR-medewerkers vertellen wat hen wel drijft.
tekst: Rob Ramaker / foto’s: Emma Teuling

E
Aanhangers van GroenLinks in gesprek met
bezoekers van de AID
informatiemarkt.

De campainers praten en
discussiëren graag over
de partijstandpunten.

en politieke carrière ambieert hij ‘helemaal
niet’. ‘Dat is absoluut niet mijn drive,’ zegt Peter
van Beveren, promovendus bij de leerstoelgroep Farm Technology Group, die zelfs moet
lachen om de vraag. Toch staat hij in CDA-shirt
op de infomarkt voor eerstejaars, helpt hij met
posters plakken en ﬂyeren, en is hij onbetaald CDAbestuurslid. Dat doet hij vooral voor de gezelligheid, maar
ook om te netwerken. Van Beveren: ‘Iets als posters plakken is an sich niet zo spannend, maar het leuke is dat je
met andere leden samen iets doet.’ Ook vrijwilligers van
andere partijen roemen deze sociale kant. Nico Bijl, projectmanager bij het facilitair bedrijf en SP-bestuurslid in
Wageningen, gaat altijd met plezier naar de campagneaftrap. Daar kletsen leden van verschillende afdelingen en
worden de vrijwilligers in het zonnetje gezet door de
Tweede Kamerleden.
‘Het is bovendien ook gewoon leuk om campagne te
voeren’, zegt Bijl. ‘Vooral de gesprekken met mensen bij
de super of op de markt.’ Dit jaar is hij te vinden – met
unieke tomatenkoekjes – op markten en evenementen
in de omgeving. De campaigners praten en discussiëren
zichtbaar graag over de partijstandpunten en schieten
regelmatig in de campagnemodus. Bijna terloops vuurt
Bijl de argumenten af waarom studenten juist SP moeten
stemmen. Ook Sina Salim, promovendus bij Bioprocestechnologie en nummer 28 op de D66-lijst, lijkt een echt
politiek dier. Salim is een woordenwaterval die honderd-
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Kiezers komen vooral langs bij campaigners voor een praatje of een thema uit de lokale politiek.

uit praat over zijn promotieonderzoek naar algenkweek
én de hervormingsagenda van D66. ‘Onderbreek me maar
gewoon als ik niet ophoud met praten,’ zegt hij al snel. ‘Je
zult merken dat politici uit zichzelf meestal niet stoppen.’
PARTIJ VAN DE DUIVEL
‘Mensen overtuigen’, zegt Salim, ‘is het leukste aan campagne voeren.’ Pas als je het oneens bent, wordt het interessant. Zeker wanneer je anderen op basis van feiten probeert te overtuigen.’ Discussie is volgens hem altijd
heilzaam, zelfs als mensen zich niet laten overhalen.
Enkele jaren terug praatte hij bijvoorbeeld met een gereformeerde vrouw die vroeg of hij van de partij van de duivel was. Gezien de standpunten over abortus en euthanasie betekende de D in D66 dat voor haar. Salim: ‘Ik kon
haar niet overtuigen, maar ze kreeg wel enig begrip over
onze standpunten. Daarna zal ze nooit meer tegen een
andere D66’er zeggen dat “u van de partij van de duivel
bent”.’ Alle vrijwilligers zijn het er mee eens dat er ruimte
moet blijven voor meningsverschillen, de discussie is op
zichzelf al belangrijk. Allemaal drukken ze hun kiezers op
het hart toch vooral te gaan stemmen, op welke partij dan
ook.

Als ze eenmaal op de markt staan zijn de partijleden
maar weinig bezig met het uitleggen van de partijstandpunten. Die zijn meestal al lang bekend van televisie en
uit de krant. Kiezers komen vooral langs voor een praatje,
thema’s uit de lokale politiek en af en toe een speciﬁeke
vraag. Campaigners zien hun functie daarom vaak ook als
het vormen van een menselijk gezicht voor partij en politiek. Kiezers moeten vooral met een ﬁjn gevoel terugdenken aan een gesprek. ‘Om aan een goede campagne bij te

Campaigners zien hun functie
als het vormen van een
menselijk gezicht voor de partij
dragen willen we lokaal zoveel mogelijk mensen bereiken,’ zegt Karin Horsman, beleidsmedewerker bij Corporate education and research en fractievoorzitter van de
PvdA-Wageningen. ‘Bij voorkeur brengen we een helder
standpunt van de PvdA over, maar we willen in ieder geval
overbrengen dat de verkiezingen eraan komen. We kiezen
ook een paar wijken uit om van deur tot deur te gaan, can-
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vassen noemen we dat. Dat zijn hele persoonlijke gesprekken, vaak over de buurt.’
TWITTER
Ook Bastiaan Meerburg, afdelingshoofd bij de Animal
sciences group en VVD-statenlid in Gelderland, is binnenkort te vinden op de markt, met VVD-sjaal. Maar omdat hij
een politieke functie heeft, is hij eigenlijk continu op campagne. Op zijn website schrijft hij over wetenschappelijk
en politiek werk en op Twitter is hij direct aan te spreken.
Meerburg: ‘Zo kunnen geïnteresseerden volgen wat ik
doe. Bovendien kan ik zo niet het verwijt krijgen dat ik
geen verantwoording aﬂeg. Je hoort dat maar al te vaak op
de markt: “We zien jullie nooit en tijdens de campagne sta
je hier weer”.’ Ook de andere lokale afdelingen maken in
hoog tempo Facebookpagina’s en Twitteraccounts aan.
Toch zweert iedereen nog bij een goed gesprek waarbij je
de kiezer in zijn ogen kan kijken. ‘De basis van campagne
voeren was dertig jaar geleden bijna hetzelfde,’ zegt Bijl.

‘Zodra je tenen eraf
vriezen is campaignen
niet zo leuk meer’
‘Mensen kennen nu misschien de standpunten en de
media spelen een grote rol. Maar het draait om discussie
en praten. Het blijft allemaal handwerk.’
Ondanks de politieke verschillen lijken de interesses
en motieven veel op elkaar. Onderling zijn de vrijwilligers
dan ook hoffelijk en zien vooral de sport van het discussieren. In Wageningen dus geen pesterig overplakken van
elkaars afﬁches, zegt Bijl. ‘We kunnen heel goed met
elkaar door één deur’, beaamt Horsman. ‘Politiek zijn er
scherpe verschillen, maar op persoonlijk vlak gaat het
goed.’ SP’er Bijl merkt dat het zelfs verleidelijk is om
vooral met andere partijen te praten. Zij zijn immers veel

D66-campaigner Sina
Salim: ‘Mensen overtuigen is het leukste aan
campagne voeren’.

Kiezers moeten met een ﬁjn gevoel terugdenken aan het
gesprek.

meer in politiek geïnteresseerd dan toevallige passanten.
Bovendien is het amusant om met bijvoorbeeld VVD’ers te
kibbelen. Bijl: ‘Ze staan zo ver weg van jouw standpunten.
Dan begin je: “Gaat lekker met die marktwerking? Hele
goede posterijen, zorg goedkoop, betrouwbare spoorwegen...” Dat is leuk.’
VERHARDING
Niet alle kiezers zijn anno 2012 zo vriendelijk. Zeker PvdAcampaigners ondervinden dit aan den lijve, vertelt Horsman die regelmatig wordt uitgescholden. Dit wijt ze aan
de tirades van PVV-voorman Wilders die de PvdA veelvuldig gebruikt als boeman. Horsman: ‘Als je in een rood
jasje over de markt loopt in Ede, dan krijg je het voor je
kiezen. Als je die mensen uitnodigt om te komen praten,
dan schelden ze je nog een keer uit.’ Zulke reacties zijn in
Wageningen veel zeldzamer, maar Horsman bespeurt een
algemene verharding. ‘Mensen mogen best negatief zijn,
maar ik stoor me aan de onredelijkheid. Om het niet te
laten escaleren moet je zelf redelijk blijven, dat is niet
altijd gemakkelijk.’ Ook het weer kan een campagnedag
vergallen. Als het regent, houden zelfs doorgewinterde
campagnevoerders er een uurtje eerder mee op. VVD’er
Meerburg: ‘Zodra je tenen eraf vriezen is het ook niet zo
leuk meer.’
Ook hoe de partij ervoor staat beïnvloedt het plezier.
‘Tijdens de enorme tweestrijd tussen Rutte en Verdonk
was het heel anders campagne voeren’, zegt Meerburg.
‘Mensen vinden één van de twee niets en komen dat even
melden: “Rita is echt tuig”.’
Daarentegen is het aangenaam campagne voeren wanneer een klinkende overwinning in het verschiet ligt, zoals
nu bij de SP. ‘Het is ook voor mij leuk dat we steeds meer
zetels hebben. Je krijgt toch het gevoel dat je bij de goede
partij zit’, zegt Bijl. ‘Ik heb wel eens medelijden met mensen bij partijen die alleen nog maar krimpen. Nu het voor
deze verkiezingen zó goed gaat, wordt het op een andere
manier spannend. Je moet mensen blijven inprenten dat
ze vasthouden aan hun stem en niet uiteindelijk toch
anders stemmen.’
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‘DOOR TE FLYEREN LAAT JE ZIEN: WIJ
HEBBEN EEN BETROKKEN ACHTERBAN’
Niet de ﬂyers zelf, maar het feit dat mensen ze
uitdelen is belangrijk voor de campagne, weet Cees
van Woerkum, emeritus professor communicatie en
betrokken bij eerdere campagnes van de PvdA. Maar
zelfs dat betekent niets wanneer de politiek leider het
laat afweten. ‘De lijsttrekker staat centraal.’
Bij de politieke outdooractiviteiten gaat het vooral om
noise around the brand, legt van Woerkum uit. ‘De ﬂyers,
huis-aan-huis bladen en posters zijn in zichzelf niet zo
belangrijk. Maar ze stralen één belangrijke boodschap
uit: wij hebben een betrokken achterban. Mensen vinden
ons belangrijk. De daad is de boodschap zelf.’
Online werkt dat net zo. Sympathisanten die berichten
retweeten of op Facebook zetten geven betrokkenheid
aan. Toch lijken de online activiteiten vooral bedoeld om
de oude media te bereiken. Van Woerkum: ‘Die geven
meer proﬁel en kader, ze versterken de boodschap extra.
Sociale media zijn nog erg diffuus.’
Een gevaar van campaigners is dat ze soms zelf ook verder willen in de politiek. ‘Dat zijn fanatici die op willen vallen binnen hun partij en daarom meedoen. Ze zijn niet
authentiek en praten in beleidstaal. Vreselijk.’
PROFIEL VAN DE LEIDER
Maar hoe hard de noeste folderaars ook hun best doen,
hun werk is tevergeefs wanneer het aan de top van hun
partij niet deugt, meent Van Woerkum. Want alle campagneteams zetten de lijsttrekker centraal in de campagne.
Politici klagen daar wel eens over, maar ze werken er zelf
om het hardst aan mee. Van Woerkum legt uit: ‘De campagneteams zoeken thema’s die goed passen bij die persoon, waar diegene authentiek in is. Bij Kok hoefde je bijvoorbeeld niet over culturele vernieuwingen te beginnen.
Maar als hij over minderheden sprak dan ging er een vlam
aan, dan was hij echt een ander mens. Dat zoek je.’ Een
ideale voorbereiding op een debat is om een tabel te
maken met de lijsttrekkers en thema’s. Elke leider geef je
per thema een cijfer. Dat maakt inzichtelijk waar je kunt
winnen van je concurrenten.

WIE WETEN HUN THEMA’S VOLGENS VAN WOERKUM
OP DE AGENDA TE KRIJGEN?
Wel
‘Roemer zit gebeiteld op
Europa, hij meent het
echt. Hij speelt in op de
angst voor het oncontroleerbare, en daarmee
neemt hij Wilders de wind
uit de zeilen. Hij heeft een
interessant voordeel: dat
hij niet uit de Randstad
komt. Mensen keren zich
af van het establishment
in Den Haag. Hij staat
daarbuiten.’
‘Rutte kan teren op het
prestige dat hij heeft
opgebouwd als premier,
dat is een aangetoond
eﬀect. Daardoor kan hij
later aan zijn campagne
beginnen en zo lang mogelijk boven de partijen blijven staan. De VVD heeft
een pittige slogan: “Handen uit de mouwen, in
plaats van handje ophouden”. Dat is misschien te
ruig voor een deel van de
VVD-aanhang, maar het
past goed bij Rutte. Hij
kan met de juiste woorden
de scherpe kantjes er wel
vanaf halen.’

Niet
‘Samsom zit in een lastig

EIGEN THEMA’S
In de aanloop naar de verkiezingen proberen partijen hun
eigen onderwerpen warm te houden en steeds te verversen. De lijsttrekker stelt die thema’s steeds centraal in
debatten, terwijl de spin doctors de media bewerken. ‘De
hele partij draaft op om ze in de lucht te houden, en dag in
dag uit novelty in te bouwen’, vertelt van Woerkum.
Nog beter scoor je wanneer je kunt inspringen op actuele gebeurtenissen: een natuurramp, een oorlog, een
geval van fraude. Vaak moet een lijsttrekker daar binnen
een uur op reageren. De kunst is dan om het tóch aan de
eigen thema’s op te hangen.

Roemer en Rutte beheersen het campagnespel het best.

parket, want hij heeft geen
onderscheidende thema’s.
“Sterker en socialer” is
zijn slogan. Maar wat betekent sterker? En socialer,
daarvoor kun je beter naar
de SP of de PVV. Op geen
enkel thema scoort hij
beter dan de concurrentie.
PvdA heeft goede bestuurders, kan goed regeren,
maar daar heb je op dit
moment niks aan. Bij Samson mis je het relaxte. Hij
komt betweterig over en

hij probeert zich te veel te
bewijzen.’
Wilders heeft zich voor zijn
doen lang stil gehouden.
Hij kwam laat op gang met
zijn campagne, wat een
risico met zich meebrengt.
Als een actiepartij niet te
zien is, lijkt het net of het
vuur er een beetje af is. Dat
tast de geloofwaardigheid
aan. Ze moeten wel iets in
petto hebben, anders gaan
ze roemloos ten onder.

Uiteraard kan het ook mis gaan. ‘Roemer maakte een uitglijder over een mogelijke boete van Europa. Maar hij
bedenkt nu alvast hoe hij dat nog een keer kan zeggen op
een iets andere manier.’ Toch doet Roemer het volgens Van
Woerkum niet slecht. In elk geval weet hij het initiatief te
houden en zelf te bepalen waarover hij praat , in tegensteling tot bijvoorbeeld Samsom van de PvdA. Van Woerkum:
‘Journalisten vragen hem steeds om een reactie op de thema’s van anderen. Dat is dodelijk.’ Nicolette Meerstadt
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LICHTING 2012
Het is een traditie die tot diep in de jaren negentig teruggaat. Achter het
sportcentrum vormen eerstejaars de letters AID plus jaartal, wat wordt
vastgelegd door een fotograaf bovenop de sterﬂat Hoevestein. Wij zien
GvC, foto AID
hier een stukje 2012. En zes paraplu’s. Tegen de hitte.
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Bij mais zijn al 3.000.000 interessante genen gemerkt

Midden in een revolutie
Het onderzoek naar plantenveredeling bestaat 100-jarig. Zeventig jaar lang bestond
het werk vooral uit kruising en selectie om tot betere rassen te komen. Maar nu
zitten de onderzoekers en veredelingsbedrijven midden in een DNA-revolutie met
duizelingwekkende hoeveelheden genetische data. Worden nieuwe gewassen straks
volledig in het lab ontworpen?
tekst: Albert Sikkema / foto: Guy Ackermans/Plantenveredeling

W

at moet je vertellen over 100 jaar Nederlandse plantenveredeling als je midden
in een technologische revolutie zit? Rob
Dirks, onderzoeksleider van groenteveredelaar Rijk Zwaan, hoeft niet lang na te
denken. ’Zo’n 95 procent van de plantentechnologie is in
de afgelopen 5 jaar ontwikkeld. Zeventig jaar lang was het
alleen maar: kruising en selectie. Veredelaars hadden
altijd grote aantallen plantjes over meerdere generaties
nodig om een beter ras te ontwikkelen. Kruising en selectie is zeer succesvol geweest, het werkt nog steeds, maar
het is niet erg efﬁciënt.’
Dirks trad op een historisch moment de Nederlandse
veredelingswereld binnen. Hij kwam in 1986 in dienst bij
veredelingsbedrijf Nunhems. Toen waren net de recombinant-DNA-technieken ontwikkeld waarmee je genen van
de ene naar de andere soort kon overplaatsen. Biotechnologie zou de traditionele veredeling gaan vervangen en de

VAN GELUK NAAR WIJSHEID
Groningse graanboeren
stonden aan de basis van
het Instituut voor Plantenveredeling dat in 1912 in
Wageningen werd opgericht. Ze wilden, naar
Zweeds voorbeeld, een
nationaal veredelingsinstituut dat niet alleen
cultuurgewassen ging
kweken, maar daar ook
wetenschappelijk onderzoek aan deed. Toen waren
er al individuele kwekers
die interessante rassen in
hun achtertuin hadden
ontwikkeld. Zoals schoolmeester Kornelis de Vries
die het Bintje kweekte met
weinig aardappelzaadjes.

Dat gebeurde met meer
geluk dan wijsheid.
Het instituut kweekte in
de navolgende jaren overwegend gerst- en tarwerassen voor de Nederlandse akkerbouwers. Ook
leverde het kweekmateriaal aan veredelingsbedrijven, omdat nadrukkelijk
was vastgelegd dat het de
particuliere kwekers
moest stimuleren. Dat
waren aanvankelijk kleine,
op Nederland gerichte veredelaars, maar de laatste
25 jaar zijn dat wereldspelers. Nederland ontpopte
zich toen als marktleider
op het gebied van groente-

zaden en pootaardappelen
– de granen worden nu
buiten Nederland veredeld.
De vakgroep Plantenveredeling telde 25 jaar geleden vijftig medewerkers,
waarvan slechts tien
wetenschappers – het was
vooral een onderwijsvakgroep. Maar toen waren er
ook meerdere veredelingsinstituten bij DLO. Al deze
groepen zijn bijeen
gebracht in Wageningen
UR Plant Breeding, dat
250 onderzoekers telt. Die
doet contractonderzoek
voor alle Nederlandse
veredelingsbedrijven.

Wageningse veredelingsonderzoekers werden verrast
door kennisbedrijfjes die – zonder veel verstand van veredeling – gingen sleutelen aan plantengenomen. Dirks
was ook zo’n buitenstaander. ‘Toen ik begon, dacht ik dat
plantenveredelaars wisten welke genen voor welke eigenschappen op welke chromosomen lagen, maar dat was
niet het geval. Ze selecteerden op uiterlijk, op het fenotype. Ik vond het maar vaag.’
Eind jaren tachtig namen de veredelingsbedrijven
genetici in dienst en richtte een groep van vijf veredelingsbedrijven het bedrijf Keygene op in Wageningen, om de
nieuwe technieken toepasbaar te maken voor de veredelaars. Keygene ontwikkelde de AFLP-techniek, waarmee je
‘vlaggetjes’ hangt aan de genen met eigenschappen die je
wilt behouden in de volgende generatie. Deze zogeheten
merkertechnologie is een belangrijk element in de revolutie die nu gaande is, zegt Dirks. Omdat het aanbrengen
van vlaggetjes steeds sneller en goedkoper kan, kunnen
veredelaars nu heel veel eigenschappen van gewassen tijdens de kruising en selectie volgen. ‘Daarmee is selectie
van planten eigenlijk genetica geworden’, zegt Dirks.
Aanvankelijk ging het om tientallen tot hooguit honderden merkers. Maar veel interessante eigenschappen,
zoals de smaak, worden bepaald door vele genen. ‘Ik kom
net uit de bespreking van een onderzoek waarin we
500.000 merkergenen relateren aan genetische variatie in
tien seconden’, vertelt de Wageningse statisticus Fred van
Eeuwijk. Hij helpt Dirks om uit de enorme databestanden
de relevante informatie te halen. Want met 500.000 vlaggetjes is het lastig selecteren, het zijn er teveel. De statisticus rekent uit hoeveel invloed ieder gevlagd gen heeft. De
genen met grote invloed zijn natuurlijk het interessantst.
Ondertussen gaat de explosie aan genetische data
gewoon verder. Van Eeuwijk: ‘Bij mais zijn al meer dan 3
miljoen genen gemerkt. En steeds meer willen we DNAnetwerken, waarbij meerdere genen in interactie een
eigenschap aansturen, analyseren. Dat leidt tot nog veel
ingewikkelder statistiek. En de analyse moet wel in een
dag klaar zijn, want de kennisopbouw gaat razendsnel.’
Toch doet Van Eeuwijk in de kern nog hetzelfde werk
als twintig jaar geleden. ‘Ik geef nog steeds advies over de
proefopzet, om de kans te vergroten dat we genetische verschillen vinden. Stel: je hebt een veldproef met drie plot-
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Ook nu nog worden de plantjes op het oog geselecteerd, maar dat lijkt de enige overeenkomst tussen 2012 en 1948.

jes van hetzelfde genotype. Dan krijg je verschillen tussen
die plotjes onder invloed van de milieuomstandigheden.
Als de verschillen tussen twee genotypes groter zijn dan
die ‘milieuruis’, dan heb je genetische variatie. Een goede
proefopzet minimaliseert de milieuruis.’
Veel genen met een groot effect, die bijvoorbeeld in
sterke mate de opbrengst verhogen of een plant resistent
maakt tegen een ziekte, zijn al op die ‘ouderwetse’ manier
gevonden waarbij de onderzoekers – zonder in het DNA te
kijken – de planten met die krachtige genen selecteerden.
‘De winst van de DNA-revolutie is dat we nu ook kleine en
complexe genetische effecten zichtbaar kunnen maken,’
zegt Van Eeuwijk.
Waar Dirks een soort einde van de traditionele plantenveredeling voorziet – gewassen worden voortaan ont-

Nieuwe technieken zijn vooral
een belangrijke versnelling
voor veredelingsonderzoek
worpen in het lab in plaats van geselecteerd op het veld –
relativeert Richard Visser de DNA-revolutie. Visser,
hoogleraar Plantenveredeling, wijst erop dat Dirks vooral
met kasplanten werkt, waarbij milieu en management
worden aangepast aan het gewas. Bij de landbouwgewassen zijn milieu en management variabel en bovendien
zijn complexe eigenschappen als droogte- en zouttolerantie – aanpassingen aan het milieu – erg lastig te realiseren.

‘Over tien jaar zal blijken of deze revolutie de oplossing is
voor al onze problemen’, zegt Visser diplomatiek.
Hij wijst op eerdere ‘revoluties’ in de afgelopen 100
jaar, zoals de mutatieveredeling met bestraling, de weefselkweektechnieken en de recombinant DNA-techniek.
‘Telkens zijn die nieuwe technieken een belangrijke versnelling voor het veredelingsonderzoek, maar niet het
antwoord op complexe problemen met onze voedselgewassen.’
De huidige genomics-revolutie is veelbelovend, vindt
Visser. ‘Door de nieuwe kennis kunnen we nu veel gerichter aan de slag, je kunt nu op de computer je kruising
maken.’ Een voorbeeld van deze design-veredeling is
reverse breeding, waarover Dirks vorig jaar met Wageningse genetici publiceerde. ‘Dit betekent dat we kunnen
gaan veredelen per chromosoom’, licht Dirks toe. ‘Je
behoudt de eigenschappen die je wilt behouden en verandert alléén de chromosomen waar eigenschappen op liggen die je wilt veranderen.’
Maar wellicht zijn er grenzen aan de nieuwe technologie, aldus Visser. ‘Veel planten zijn polyploïd – ze hebben
bijvoorbeeld vier of acht kopieën van hun chromosomen,
waardoor je zeer veel combinaties van het erfelijk materiaal kunt krijgen. We hebben het genoom van de aardappel, die vier kopieën heeft, nu opgehelderd, maar daarvoor moesten we de aardappel eerst monoploïd maken.
We doen nu fundamenteel onderzoek hoe we de genetica
in zo’n polyploïd gewas kunnen toepassen – dat kunnen
we nog niet.’

Vrijdag 31 oktober, van 13 tot
19 uur in Radix: open dag
met demonstraties, lezingen
en een tentoonstelling over
100 jaar Plantenveredeling.
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Opwarmen voo
nieuwe jaar
SPORTDAG
Uit een kleine peiling van Resource blijkt dat de
eerstejaars tijdens de sportdag het minste plezier
hadden. Het was geen weer om lekker actief bezig
te zijn. In Wageningen tikte de thermometer de
37 graden aan. De sprinklers na aﬂoop van al die
fysieke ellende maakten echter een hoop goed.

CAMPUS GAMES
De eerste dag van de AID staat traditiegetrouw in
het teken van de Campus Games. Met allerlei
bizarre spelletjes leren de kersverse Wageningers

Het was er weer eentje voor in de boeken: de AID 2012.
Een recordaantal van 1638 eerstejaars dompelden zich
onder in het Wageningse studentenleven. Een impressie
van een bloedhete, overvolle week.
tekst: Linda van der Nat / foto’s: AID, Guy Ackermans, Emma Teuling

elkaar kennen. Het is ook de vuurdoop van het
AID-bestuur, dat het hele jaar naar dit moment
heeft toe geleefd en gewerkt. Gelukkig gebeuren
er geen grote ongelukken deze eerste dag. ‘Ik ben

vooral bezig met het herenigen van verdwaalde
AID-lopers met hun mentorfamilie’, aldus AIDbestuurslid Elyn den Hollander.

RESOURCE — 30 augustus 2012

5(6SDFKWHUJURQGLQGG



achtergrond << 21

oor het

INFOMARKT?
Folders, brochures, pennen, gratis cursussen, kauwgum, condooms, zonnebrand. Het is weer ouderwets gadgets verzamelen
op de informatiemarkt. Wageningse studenten- en andere clubs,
bedrijven, ngo’s en zelfs knappe brandweermannen en politieagenten wachten de eerstejaars op in het Arboretum met allerhande goodies. Resource deelde zo’n duizend condooms uit.
Sexy times!

STRAATTHEATER
Een jonge vrouw, wandelend op een reusachtige wereldbol. Een man, behangen met nauwkeurig gestemde toeters, elk denkbaar deuntje spelend. Goochelaars, clowns, acrobaten.
Er is elk jaar weer genoeg te zien tijdens het straattheaterfestival. Niet alleen studenten,
maar ook Wageningers en mensen uit de omgeving van de stad komen dan naar het centrum
van Wageningen. Wel jammer dat het zicht door die mensenmassa niet overal even goed is.

BIERCANTUS
Vorig jaar eindigde de Biercantus nog voortijdig toen een onverlaat een teil water leeg
kiepte over de muziekinstallatie. Dit jaar gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe. Netjes blijven de eerstejaars zitten wanneer ze moeten zitten, gaan ze staan wanneer ze moeten staan, en ach… Het is zo warm dat een nat pak bij een foute handeling eigenlijk heel
erg welkom is.

EINDFEEST
De hele week staat ’s avonds in het teken van feesten. Tot diep in
de nacht dansen op het dubstepfeest bij Unitas of lekker de verkoeling opzoeken tijdens het zwembadfeest van Ceres. De Wageningse nachten zijn deze week lang, langer, langst. Tegen het
einde is de meute nog maar moeilijk in beweging te krijgen, zo
merken The Hype en Handsome Poets tijdens het muziekfestival.
Deze bands treden op tijdens het eindfeest, in de grote tent op
het grasveld tussen Forum en Atlas. De eerstejaars aan het dansen krijgen, dat lukt eigenlijk alleen Shantel met zijn balkanbeats. Maar liefst twee keer komen ze terug voor een toegift.
Daarna kunnen de eerstejaars er weer tegenaan. Of, zoals aankomend KSV-lid Max zegt: ‘Straks naar de studentenverengingen.
Dan gaat de avond echt beginnen.‘
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IK GA WEL/NIET BIJ EEN
STUDENTENVERENIGING
Er zijn hele goede redenen om je op te geven als lid van een
gezelligheidsvereniging. Net zoals er ook goede redenen zijn om
dat niét te doen. Hoe denken de eerstejaars erover, word je lid?
tekst: Gaby van Caulil / Illustratie: iStock

Linde Goedhart
bachelor Voeding en gezondheid, uit
Deventer
‘Sowieso! Ik twijfel tussen Ceres en
KSV. Ik woon in onderhuur in een
Cereshuis, dat is heel gezellig. Mijn
papa’s zitten bij KSV. Ze proberen
niet partijdig te zijn, maar dat lukt
niet altijd, haha! Ik zou me bij zowel Ceres als KSV thuis
voelen denk ik. Daarom vind ik het jammer om een van de
verenigingen te moeten uitsluiten. Het lijkt me ideaal om
dan weer eens naar de ene, dan weer eens naar andere vereniging te gaan. Maar dat kan straks volgens mij alleen bij
open feesten.’

master Food Technology, uit Duitsland
‘Ik weet het nog niet. Voor mij is het
fenomeen ook niet zo bekend, in
Duitsland is het niet gebruikelijk om
lid te worden van een gezelligheidsvereniging. Ik wil wel graag mensen
uit verschillende landen leren kennen, ik vermoed dat dat op een betere manier kan.’

Helga van der Jagt

Joep Smits

master biologie, deed bachelor bij VU
Amsterdam
‘Nee, ik ben 21 en ik heb niet zo’n zin
om tussen eerstejaars van 17 ontgroend te worden. Waarschijnlijk
ben ik ook te eigenwijs voor een gezelligheidsvereniging. Er zijn zoveel
verplichtingen, dat ik denk: nou nee. Mijn mentormama’s
zijn ook geen lid.’

bachelor Biologie, uit BenedenLeeuwen
‘Nee, ik woon nog thuis, dus dat is
lastig. Het is wel gezellig en goed om
nieuwe mensen te leren kennen.
Eerst ga ik eens rustig kijken hoe het
gaat met studeren, het is allemaal
nieuw. En ik ga wel lid worden van de studievereniging en
een sportvereniging. Mijn papa’s zijn lid van Ceres maar
ze laten ons zelf kiezen. De langstudeerboete speelt niet
mee, ik denk dat ik het wel ga halen.’

Moritz Hunsicker
bachelor Toegepaste communicatiewetenschappen, uit Hilversum
‘Ik word zeker lid, ik wil zo actief mogelijk zijn. Als je lid wordt, leg je
makkelijk contact. Beter dan thuis
zitten. Hier is het heel anders dan op
de middelbare school: veel opener.
Ik wil kijken wat er is, ben gewoon nieuwsgierig. SSR heeft
de beste indruk op me gemaakt. En ze hebben een tuin!
Mijn mentormama’s zijn lid van SSR. Ofﬁcieel moeten ze
neutraal blijven. Dat proberen ze ook wel maar het is natuurlijk onmogelijk helemaal objectief te zijn. Logisch

want over hun eigen vereniging kunnen ze meer vertellen.
Je ziet vaak dat de kindjes hetzelfde doen als de mentoren.’

Marijke Hunold

Lucia Velanzela
Food technology VHL, uit Mexico
‘Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Het kan je natuurlijk helpen om mensen beter te leren kennen, maar omdat ik geen Nederlandse ben zal het moeilijker worden om
bij het verenigingsleven betrokken
te raken. Dan zal ik Nederlands moeten leren. Ik denk wel
aan een zwemvereniging, ik heb altijd van sport gehouden
en thuis heb ik ook gezwommen.’
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Koen Kloosterboer
bachelor Levensmiddelentechnologie,
uit Sint-Oedenrode
‘Ja. Ik ben hier nieuw, ik moet mensen leren kennen. Dat kan via je studie, maar ik wil mijn horizon verbreden. Je kunt niet alleen maar studeren, je hebt ook ontspanning. Of ik te
maken krijg met de langstudeerboete, is nog niet duidelijk. Maar het speelt voor mij geen rol. Ik logeer nu in een
KSV-huis, dat is erg gezellig. Ik ga nog kijken bij Ceres en
SSR en beslis aan het einde van de AID. Mijn mentormama is lid van SSR, maar zij zegt dat ik naar de vereniging
moet gaan die ik zelf het leukst vindt.’

Arna Danklof
Plattenlandsvernieuwing VHL, uit
Veghel
‘Nee, waarschijnlijk niet. Je moet je
nu al inschrijven terwijl ik echt nog
niet weet wat het inhoudt. Misschien
volgend jaar. Studeren is nu het belangrijkst. Daarom wil ik geen verplichtingen, ik heb het idee dat je daar bij de gezelligsheidsverenigingen meer mee te maken krijgt dan bij an-

dere verenigingen. Ik ga wel kijken bij de toneelvereniging.’

Julia Baas
bachelor Internationale Ontwikkelingsstudies, uit Oosterbeek:
‘Ik twijfel nog tussen KSV en Ceres.
Ik ben niet bang voor de langstudeerboete. Je ziet wel dat verenigingen er rekening mee houden. Terecht, ze moeten niet moeilijk doen
als je een keer een borrelavond mist omdat je de dag erna
een tentamen hebt. De meeste activiteiten zijn ook vrijwillig, volgens mij is alleen de introductieweek verplicht. En
je kunt zelf kiezen hoeveel tijd je erin stopt.’

Dennis Bellert
bachelor Biologie, uit Apeldoorn:
‘Ik blijf thuis wonen. Ik vind het wel
makkelijk dat alles dan geregeld is,
maar ik moet nog zien of het reizen
te doen is. In elk geval is bij een studentenvereniging gaan voor mij niet
handig.’
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SUCCESVOLLE KAMERBEMIDDELAAR
GAAT TOCH DOOR
Met de komst van 2000 nieuwe
studenten is er weer een grote
vraag naar kamers in Wageningen. De doorstart van de Kamerbalie haalt de druk enigszins van
de ketel.
Het is erg druk bij de Kamerbalie,
ofwel de Pulse Housing Desk. Particulieren die een kamer aanbieden, kunnen dezelfde dag nog reacties van zeker twintig woningzoekenden verwachten. In deze periode komen er gemiddeld zo’n zeven nieuwe kamers per dag
binnen. ‘Die zijn gelijk weg’, zegt
baliemedewerker André Luiten.
Even leek het erop dat de Kamerbalie met zijn laatste seizoen
bezig was. Het voortbestaan van de
belangrijkste bemiddelaar van particuliere kamers in Wageningen
stond op het spel omdat de studentenvakbond Pulse – die de balie beheerde – ter ziele is. Half augustus werd echter duidelijk dat de
Kamerbalie een doorstart maakt
als zelfstandige stichting. Pulsevoorzitter Romy Appelman is er
blij mee. ‘Het is een goedlopende
service waar veel vraag naar is.’
Dat blijkt ook dit jaar weer. De
vraag naar kamers is enorm, na opnieuw een recordaantal nieuwe
studenten in Wageningen, zo’n
2000. Maar het aanbod groeit ook.
Steeds meer particulieren uit Wageningen en Ede bieden een stu-

Ooit was de Kamerbalie een kaartenbak, nu is de service vooral digitaal.

dentenkamer aan, mede door wervingsacties van de Kamerbalie.
Daarnaast zijn er zestig tijdelijk kamers gerealiseerd bij theater Junushoff. Luiten schat de hoeveelheid studenten zonder kamer even
groot als vorig jaar.
APPARTEMENT KOPEN
Een kleine peiling van Resource tijdens de introductiedagen onder
een tiental AID-groepjes laat zien
dat ongeveer de helft van de eerstejaars nog een kamer zoekt. Veel
studenten overbruggen de periode

dat ze nog geen kamer hebben met
een tijdelijke kamer in onderhuur.
Het aantal studenten dat een kamer heeft kunnen vinden via studentenhuisvester Idealis is klein.
Een studente die het wel is gelukt,
heeft zich gelijk na oud en nieuw –
toen de inschrijving voor eerstejaars opende – ingeschreven bij
Idealis.
Andere studenten hebben geluk
gehad – ze mochten op gesprek in
een studentenhuis en werden gelijk aangenomen als medebewoner. Hoe dan ook, vrijwel niemand

kiest ervoor om op en neer reizen
vanuit het ouderlijk huis. Vier eerstejaars melden ons dat ze zelfs
overwegen om samen een appartement te kopen.
Welke tips heeft de Kamerbalie
voor de woningzoekenden? ‘Als je
een aanbod ziet, moet je gelijk telefonisch reageren’, weet Luiten.
‘Maar je moet ook geduldig zijn.
Ga bijvoorbeeld op de camping in
Wageningen staan. En leg contacten binnen je AID-groepje, wellicht
kom je via via aan een kamer.’ AS

KSV heeft meeste aanmeldingen nieuwe leden
KSV Franciscus heeft goed
geboerd tijdens de AID. De vereniging wist maar liefst 172
nieuwe aspirantleden te werven.
SSR-W mocht 153 inschrijvingen
noteren, terwijl Ceres volgens
onbevestigde berichten bleef
steken op 143.
KSV is erg tevreden, vertelt praeses
Koen Smid. ‘Een bijzonder goed

resultaat. We zitten altijd tussen
de 130 en 150 inschrijvingen, dus
dit is een mooie uitschieter naar
boven. Het is een mooie dag voor
KSV.’
Volgens Smid is de groei te danken aan het samenspel van de
grootschalige verbouwing aan het
pand en de enthousiaste werving
tijdens de AID. ‘Ons pand aan de
Stadsbrink is van binnen en buiten

ﬂink opgeknapt. En de hele vereniging, de leden, alle commissies, we
hebben allemaal extra ons best gedaan om nieuwe leden te werven.’
De inschrijvingen zijn voorlopig. Pas na de introductietijd is
duidelijk hoeveel aspirantleden
daadwerkelijk bij de vereniging
blijven. ‘Onze intentie is uiteraard
om iedereen erbij te houden, maar
de ervaring is dat er altijd wel en-

kelen van het lidmaatschap afzien,
om wat voor reden dan ook.’
Unitas heeft 45 nieuwe leden.
‘Dat is ongeveer het aantal wat we
verwacht hadden, dus we zijn er
blij mee,’ aldus voorzitter Mies van
Aar. Ook SSR-W laat weten ‘erg tevreden’ te zijn met de aanmeldingen. Ceres was niet bereikbaar
LvdN
voor commentaar.
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‘IK BAAL VOORAL VAN
ALLE ONDUIDELIJKHEID’
De hele zomer heeft-ie hard
doorgewerkt om de boete te
ontlopen. Toch gaat het Tom
Rijntjes net niet lukken om zijn
bachelor Communicatiewetenschappen op tijd af te ronden.

lijk geen porem dat je zo’n maatregel tussentijds invoert. Ik heb mijn
vertraging vooral in het eerste jaar
opgelopen. Ik moest nog leren studeren en ben druk bezig geweest
in het verenigingsleven van Ceres.
Als ik dit had geweten, had ik mijn
studie heel anders ingericht.’

CREDIT FOTOGRAAF

‘Ik heb alle vakken in principe binnen’, legt Rijntjes uit. ‘Ik moet alleen nog de literatuurstudie van
mijn scriptie afronden.’ Een
maandje denkt hij nog nodig te
hebben. De rekening voor die vertraging is evenwel al binnen. ‘Het
collegegeld plus drieduizend euro
boete. Samen iets van 4500 euro,
geloof ik. Ik heb het advies gekregen om in termijnen te gaan betalen en dan het teveel betaalde geld
terug te vragen. Maar het is nog helemaal niet duidelijk hoe dat allemaal gaat. Moet je nou wel of niet
betalen? Iedereen adviseert maar
wat, maar niemand weet het precies.’
Tom Rijntjes: ‘Veel studenten zijn zich te pletter geschrokken’.

GESCHROKKEN
Dat is wat Rijntjes nog wel het
meeste stoort aan die hele langstudeerboete: de onduidelijkheid en
het gedoe. Het principe van een

boete als stok achter de deur om
wat vlotter de studie af te ronden,
vindt hij ‘wel oké’. ‘Eigenlijk is die
boete verrassend doeltreffend’,

vindt hij. ‘Veel studenten zijn zich
te pletter geschrokken en hebben
de hele zomer hard doorgewerkt.
Dus het werkt. Maar het is natuur-

KAFKA
De verkiezingsretoriek rond de
langstudeerboete laat Rijntjes min
of meer koud. ‘Laat ze maar lekker
stunten.’ De consequenties van de
boete vallen volgens hem nog wel
mee. ‘Als het maar bij een maand
blijft, betalen mijn ouders die boete. Ik heb bovendien bestuurswerk
gedaan en krijg daar mogelijk een
tegemoetkoming voor uit het FOS
om de opgelopen vertraging te ﬁnancieren. Daardoor kan ik mogelijk ook een bepaald percentage
van de boete terugvorderen. Maar
ik vermoed dat dat formulier nog
opgesteld moet worden. Heb je
Kafka’s Het Proces wel eens gelezen? Ik zit er helemaal niet op te
wachten om dat allemaal uit te
zoeken. Daar heb ik helemaal geen
zin in.’ RK

DE BOETE DIE EIGENLIJK NIEMAND MEER WIL
‘Om het studierendement te verhogen, zal van
langstudeerders een hoger collegegeld worden
gevraagd.’ In het regeerakkoord dat VVD en
CDA (met gedoogsteun van PVV) in september
2010 sloten, staat het nog heel omﬂoerst.
Maar de aap komt al snel uit de mouw: 3000
euro meer collegegeld voor elk jaar dat studenten te lang over hun studie doen. Het idee
is van het CDA, als alternatief voor het vervangen van de studiebeurs door een leenstelsel.
De maatregel moet het studierendement in het
hoger onderwijs vergroten. Een boete dus,
voor traagheid.
Studenten en universiteiten (die eenzelfde forse korting per langstudeerder opgelegd krijgen) verzetten zich van meet af aan hevig
tegen de opgelegde kortingen. Kop van Jut is

staatssecretaris voor onderwijs Halbe Zijlstra,
die de boete naar zich vernoemd krijgt: de Halbeheﬃng. Het verzet leidt op 21 januari vorig
jaar, niet toevallig de verjaardag van Zijlstra,
tot een massale demonstratie. Op het Malieveld in Den Haag protesteren vijftienduizend
studenten. Zij krijgen bijval van meer dan duizend hoogleraren, die in toga rond de Hofvijver
trekken onder leiding van rector magniﬁcus
Martin Kropﬀ van de Wageningse universiteit.
Het verzet loont. Het gedoogkabinet moet
water bij de wijn doen om het voorstel zowel
door de Tweede (april 2011) als Eerste Kamer
(juni 2011) te krijgen. Op verzoek van de SGP
wordt de invoering een jaar uitgesteld tot 1
september dit jaar. Met extra regels voor uitzonderingsgevallen (ziekte, zwangerschap,

handicap, etc.) schaart ook de ChristenUnie
zich achter de boete. De rechter verwerpt in
juli dit jaar ten slotte de juridische bezwaren
van de studentenvakbonden tegen invoering.
Daarmee lijkt het pleit deﬁnitief beslecht.
Totdat plotseling CDA, nota bene de bedenker,
zich tijdens de verkiezingscampagne afkeert
van de maatregel. Een meerderheid in de huidige Tweede Kamer is daarmee tegen de langstudeerboete. Toch blijft ze voorlopig bestaan.
Afschaﬀen voor 1 september blijkt niet haalbaar. De partijen komen er onderling bovendien niet uit waar het geld vandaan te halen
om de afschaﬃng ﬁnancieel te dekken. De
langstudeerboete gaat dus in ieder geval door.
De vraag is alleen: hoe lang nog?
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VAJAZZLING
De Oxford English Dictionary
ouderwets? Check de woorden die
sinds vorige week in de online versie te zien zijn. Tweeps zijn volgers op Twitter, Lolz is een uitdrukking van plezier, ridic is een hippe
afkorting van ridiculous. Minder
bekend bij de Resource redactie is
het kleurrijke woord vajazzling.
Kent u het? Het versieren van de
vrouwelijke schaamstreek met
kristallen, glitter of andere decoraties. Pretty ridic.

‘Grootste groene leslokaal’
voor eerstejaars VHL
Hogeschool Van Hall Larenstein
in Velp wil het grootste groenste
leslokaal van Nederland realiseren. Tijdens de introductie, die in
de laatste week van augustus
plaatsvindt, gaan drie docenten
college geven op het grasveld
achter het schoolgebouw.
Op het terrein waar eerst het klooster stond, komen nu zo’n driehonderd stoeltjes te staan, vertelt Inge
Bosma, die de introductiedagen
bij de hogeschool coördineert.
‘Drie docenten vertellen vanuit
hun eigen vakgebied iets over het

landgoed. Een logische keuze want
we geven les op een buitengewoon
inspirerende locatie.’ Gekscherend: ‘We verwachten dan ook dat
iedereen goed zal opletten.’
Het klaslokaal is toegankelijk
voor de ongeveer tweehonderd
aankomende eerstejaars, hun
mentoren tijdens de introductieweek en andere geïnteresseerden.
De docerende VHL’ers zijn Jan van
Merriënboer (Tuin- en landschapsinrichting), Roos van Doorn (Bos
en natuurbeheer) en Dan Assendorp (Land- en watermanagement).

Een vermelding in het Guinness
Book of Records zal dit VHL niet
opleveren, maar volgens Bosma
gaat het er vooral om het schooljaar ludiek te beginnen. Na aﬂoop
van de colleges verplaatst de groep
zich naar het ﬁetsenhok aan de
voorkant van het schoolgebouw,
alwaar het jaarlijks terugkerende
Laarpop zal plaatsvinden. Dit muziekfestival is voor het eerst ook
toegankelijk voor docenten en medewerkers van VHL. Bosma: ‘We
willen hen ook een leuke start van
LvdN
het collegejaar bieden.’

WELTERUSTEN
Leren terwijl je slaapt is mogelijk,
tonen wetenschappers van het
Weizmann Institute of Science aan.
Zij stelden slapende proefpersonen
bloot aan combinaties van tonen
en geuren. Eenmaal wakker bleek
een toon voldoende om de bijbehorende reactie op de geur op te roepen. Klassieke conditionering dus.
De vraag is nu wat je allemaal slapend kunt leren. Einddoel: slapen
in de collegebanken.

REKEN MAAR
De jeugd rekent slecht. Maar dat
geldt natuurlijk niet voor jou,
hooggeschoolde lezer. Testje?
Rekenbeter.nl levert elke nieuwe
werkdag een paar sommetjes. In je
mailbak. Om de grijze massa op
gang te brengen. Drie sommen plus
een doordenker. Als je een getal
van 800 vijven deelt door zeven,
wat is dan de rest?

SEKSSTAKING
Vrouwen uit Togo gaan een week
lang niet met hun echtgenoten
naar bed, als de president niet vertrekt. ‘We hebben veel middelen
om mannen te doen inzien wat
vrouwen in Togo willen’, aldus een
van de organisatoren. De logica
van deze actie ontgaat ons een
beetje, maar we vragen ons wel af
of je iets dergelijks kunt inzetten
om bijvoorbeeld de langstudeerboete van tafel te krijgen.

Marlies Bos (type linkse pluis) en Jillis Herweijer (type rechtse bal) staan op het gebied van
politiek, natuur en studentenleven vaak lijnrecht tegenover elkaar.

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Studentenleningen moeten aan banden worden gelegd.
Studenten lenen te veel en te gemakkelijk.
MARLIES: Reclames over het kopen op afbetaling
zijn tegenwoordig verplicht voorzien van een waarschuwing, bij de bank krijg je alleen een lening als
ze er zeker van zijn dat ze het geld terug zullen zien.
Toch kun je bij DUO slechts met enkele muisklikken maandelijks honderden euro’s extra op je rekening gestort krijgen. De regels wat betreft het terugbetalen hoef je niet eens gezien te hebben. Natuurlijk is, wanneer je geen tijd hebt voor een bijbaan en
ook weinig bijdrage van je ouders krijgt, lenen onvermijdelijk en moet zeker mogelijk blijven. Echter,
vele studenten gebruiken het geld ook voor wintersportvakanties, smartphones en andere bepaald
niet noodzakelijke dingen. Uiteraard zouden studenten slim genoeg moeten zijn om na te denken
over de consequenties. Echter, door het gebrek aan
voorlichting en het feit dat een lening zo makkelijk
geregeld is, lijkt dit lang niet altijd te gebeuren.
REACTIE JILLIS: Ik ben niet zo van het denken voor
andere mensen. Laat studenten zelf maar beslissen
of ze geld willen lenen voor een lange vakantie of
niet. De consequenties kun je op die leeftijd met
die intelligentie best overzien. Geef wat vertrouwen
en gun studenten de vrijheid.

JILLIS: Binnen de samenleving (de politiek en het Nibud bijvoorbeeld) is wat paniekerig gereageerd op de
constatering dat de helft van de studenten een studieschuld heeft. Ik vraag me af waarom. Lenen is
vaak een bewuste keuze van studenten. Deze mensen zouden gezien hun opleiding over hersenen
moeten beschikken en kunnen geacht worden die
keuze weloverwogen gemaakt te hebben. Of ze nou
lenen om de eindjes aan elkaar te knopen of om niet
elk dubbeltje om te hoeven draaien; de keuze is vrij
(je kan ook een bijbaan nemen) en de rente is laag.
Daarnaast kun je het zien als investering in je studententijd die – mits je geen onzincursus hebt gekozen – later een goed salaris op zal leveren. Kortom, ik
maak me niet zo druk om dit gegeven. Om er nou
weer een voorlichtingscampagne tegenaan te gooien
lijkt me zonde van het geld en de moeite.
REACTIE MARLIES: Bewuste keuze? Veel studenten
blijken helemaal niet zo bewust met geld en lenen
bezig te zijn, zo blijkt uit onderzoek. Ik ken ook genoeg ex-studenten die achteraf gezien liever minder
hadden geleend. En garantie op een baan is er in deze tijd ook lang niet altijd, dus of je later een goed salaris zult krijgen is nog maar de vraag.
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AFSCHEID. Nog één keer konden roeiers en oud-roeiers van Argo een bezoekje brengen aan hun oude, vertrouwde pand aan de Grebbedijk.
Afscheid nemen van de kleedkamers, de natte ruimtes, de kantine en het te krappe bestuurshok. En tekeningen bekijken van het nieuwe gebouw.
Het oude onderkomen, dat zo lek is als een mandje is en niet voldoet aan de eisen van NOC*NSF, wordt vanaf 27 augustus gesloopt. Aan het einde
van het jaar moet het nieuwe gebouw opgeleverd worden. De roeivereniging, die in 2013 honderd jaar bestaat, groeit de laatste jaren ﬂink. Het
LvdN, foto Guy Ackermans
aantal aanmeldingen voor de komende afroeiperiode, die begin september plaatsvindt, gaat richting de tweehonderd.

EXIT WAGENINGSE STUDENTENVAKBOND
Wat gebeurt er met de bakﬁets?
‘Die gaan we verkopen, net als de stencilmachine en materiaal om pasfoto’s te maken. Onze winkel voor tweedehands boeken wordt voortgezet door het Wageningen
Environmental Platform. Dat was een werkgroep van
Pulse, die nu zelfstandig verder gaat. De Kamerbalie blijft
open.’

Wie? Romy Appelman,
oud-voorzitter van
studentenvakbond Pulse
Wat? De vereniging
wordt, na ruim 45 jaar,
deze week opgeheven
Waarom? Pulse kon geen
bestuursleden vinden
en houdt op te bestaan

En het archief?
‘Een klein deel gaat naar het universiteitsarchief, de rest
gaat weg. Daarbij zitten een hele hoop spandoeken en fantastische posters van soms wel dertig jaar geleden. We
hebben nog een plank met spullen uit de jaren ’70 die uit
de WSO-barak op Droevendaal komt. Voor de geïnteresseerden hebben we nog zestien ﬂuorescerend oranje hesjes, van het grote studentenprotest van vorig jaar. ’

Veste behartigt toch de belangen van studenten? Wat gaan
we missen zonder Pulse?
‘Veste is een fractie in de studentenraad, een verplicht ofﬁcieel orgaan. Zij hebben inspraak in het beleid van de universiteit. Een vakbond heeft een veel bredere taak, en is
onafhankelijker van het bestuur. Ze komen op voor studenten op praktisch gebied, bijvoorbeeld door huursubsidie te regelen voor buitenlandse studenten, demonstraties
te organiseren, een bakﬁets beschikbaar te stellen en te
strijden voor meer afstudeerwerkplekken.’
Kan Pulse ooit weer worden opgericht?
‘We zijn een stichting aan het oprichten, Stichting Arion.
Die gaat het geld beheren dat er nog is. Wie in de toekomst een studentenvakbond wil oprichten kan bij hen terecht.’ NM
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>> CULT
Wat? Lezing over de psychologie van succes Door wie? Ian Robertson,
hoogleraar Psychologie aan Trinity College, Dublin Wanneer? Donderdag 6 september, 20.00 uur Waar? Impulse, gebouw 115 op de campus
Hoeveel? Gratis

Dronken van macht
De nieuwe ontmoetingsplek op de campus, Impulse, wordt binnenkort
ofﬁcieel geopend. Dat is tevens het startsein van een uitgebreid programma van debatten, evenementen en lezingen die in haar hippe zalen zullen plaatsvinden. Een van de eerste sprekers, de Ierse psycholoog Ian
Robertson, gaat hier vertellen over de effecten van macht en succes. Wat
zijn de positieve effecten op onze gezondheid? Gaan vrouwen en mannen
er verschillend mee om? En waarom richten mensen die dronken zijn
van macht zulke enorme schade aan?
Robertson houdt het niet alleen bij laboratoriumexperimenten, hormonen en hersenscans, maar speculeert over de psychologische mechanismen achter bekende gebeurtenissen. Zo ging Tony Blairs ego met hem
op de loop na enkele klinkende overwinningen, waarop hij prompt zijn
relatie met President Clinton verziekte. Maar ook relevant zijn hebzucht
en wereldvreemdheid in internationale zakenbanken, die de wereld in
een crisis stortten. Ook voor de vele Nederlandse liefhebbers van populaire psychologie is er genoeg te halen. En alle anderen? Die moeten
vooral komen voor de uitstekende kofﬁe die Impuls schenkt, een unicum
op de campus. RR
< Ian Robertson

>> HET ECHTE WERK
BIOLOGISCHE
BESTRIJDING IN BENIN
Wie? Tim Möhlmann, MSc Biology
Wat? Stage over wevermieren als biologische bestrijding tegen
fruitvliegen in mango’s
Waar? International Institute of Tropical Agriculture, Cotonou,
Benin
Waarom? Ik vind het leuk om met insecten te werken
‘Fruitvliegen zijn een groot probleem in mangoplantages, ze maken 18
tot 80 procent van de oogst onverkoopbaar. Pesticiden zijn niet effectief
genoeg en schadelijk voor mens en natuur. Maar fruitvliegen blijken
veel minder schade aan te richten wanneer wevermieren in de boom
leven. Waarschijnlijk laten die een signaal achter op de mango’s dat de
fruitvliegen afstoot. Tijdens mijn stage onderzocht ik hoeveel van het
wevermierensignaal nodig is voor effectieve bestrijding en hoe lang dit
signaal actief blijft. Die informatie kan helpen om de mieren in te zetten als biologische bestrijding.
Beniners zijn een vrolijk volk. Ze begroeten je op straat altijd met ‘bonjour’. De kinderen daar wilden me elke keer een hand geven, niet om
geld te krijgen, maar omdat ik een “jovo” (blanke) was. Het voelde soms
alsof ik een beroemdheid was , wanneer ze al “jovo, jovo” roepend op
me afgerend kwamen.
Met een Duitse jongen uit mijn complex heb ik Quidah bezocht.

Ouidah is de voodoo-hoofdstad van de wereld, vroeger werden daar slaven verkocht en afgescheept. We hebben er een slangentempel bezocht
en de route bekeken die de slaven moesten lopen als ze werden afgevoerd naar Brazilië. Wel even slikken als je daar loopt en bedenkt dat zo
velen daar hun dood tegemoet gingen.
Het geloof in voodoo en het christendom wordt veel gecombineerd in
Benin. Daarnaast zijn er ook veel moslims, maar niks botst. Het land is
heel stabiel. Ik heb me er geen moment onveilig gevoeld. Ik denk dat
het komt omdat veel mensen in voodoo geloven: wat jij een ander aanTM
doet krijg je ook weer terug.’
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Future Challenges

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

Opening Academic Year 2012-2013

Hokjesdenken
Een makkelijke puzzel vonden de meeste hokjesdenkers. Fijn om even rustig
in te komen na de lange vakantie. De oplossing, tuinameublement, hadden
dan ook alle inzenders goed. Aan alle nieuwe puzzelaars: welkom. Dit is dé
manier om met je naam in Resource te komen...

With
– Ellis Rubenstein, President and CEO of New York
Academy of Sciences
– Loek Hermans, Frontman of the Dutch horticultural sector
– Aalt Dijkhuizen, President and Chairman Wageningen UR
– Martin Scholten, Managing Director Animal Sciences
Group Wageningen UR
All are welcome!
3 September 2012, Aula Wageningen UR
Register: www.openingacademischjaar.wur.nl

Opgelost door: Renée en Susan van der Salm, Willem Menkveld,
Milieutechnologie, Ans Lijftogt, Ditje van der Vossen, Tape&Tie-wraps,
Leerstoelgroep Nematologie, Esmeralda Kortland, Helena de Weerd, Marianne
van der Gaag, Anton Korteweg, Gert-Jan Steeneveld, Mart Fransen, Gosse
Schraa en Hanneke Pompe, Ellen Slegers, Janna van Hoek, Marie Curie, Theo
Viets, Ben van de Weerd, Jacques Jansen, Ja-dit-is-het team, Dennis Bast.

Horizontaal
1 Proberen mensen te overtuigen 9 Gezelligheidsvereniging 12 Aﬂopende
zaak 13 Kabelbedrijf 14 Tennisclub 16 Staat op een koninklijk nummerbord
17 Kan nu geen omstreden besluiten nemen 20 Onze jongste hoogleraar
22 Architectenbureau van Rem Koolhaas 23 Wordt op een bord gedaan
25 Verongelukte lady 31 Code die je op de neus kan zetten 32 Voor jong
en oud 33 Rund met een bult in de nek 36 Kolvenrijk gebied
40 Ontmoetingsplek op de campus 43 Leggen strebers hoog 44 Bewoner
van Het Loo 45 Titel 46 Hobby van Floor Quirijns

Taalcursussen
Start vanaf 17 september

Language Services

Verticaal
1 Wageningse gezelligheidsvereniging 2 Voetballegende 3 Katachtige
4 Gisteren (N-F, N-F) 5 Moeten er volgende zomer 180.000 van worden
opgeruimd 6 Ligt tussen Tsjaad en Mali 7 __ Deal, met Schwarzenegger
8 Kun je eten in een house 10 Zenuwgas 11 Snelle ondersoort 15 Relikleding
18 Hip stukje India 19 Waarschuwing 21 Deelt iets met Wageningen
24 De helft van deze opgave 26 Bouwmateriaal 27 Daar grapt Van der
Gijp 4 ton bij elkaar 28 Brengt Ton en Canetti bij elkaar 29 Wageningse
gezelligheidsvereniging 30 Geen woorden 33 Het nut van woorden
34 Dansritme 35 __ House, Madness 37 __ Sutcliﬀe, vroege Beatle
38 Wordt met klompen betreden 39 Stroomt door Cork 41 Was Luns lang
van de NAVO 42 Zendt met de VARA Eén voor de verkiezingen uit
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

1LHXZ
&DPEULGJH

Engels
(QJHOVFXUVXVVHQ
 3UDFWLFDO(QJOLVK,,, ,,,
 $FDGHPLVFK6FKULMYHQ,,, ,,,
Nederlands voor anderstaligen
 1HGHUODQGVYRRUEHJLQQHUVGHHO, ,,
 1HGHUODQGV3OXV
Frans
 )UDQV,,,
Spaans
 6SDDQV,,,

6FKULMIMHQXLQ
,QWHUHVVHLQHHQDQGHUHWDDO"
www.languageservices.wur.nl
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in memoriam

mededelingen
Mededelingen van en voor studenten en medewerkers. Lever maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Mededeling’.

Mulatu Wakjira Jalata (MSc)
On August 10, we received the sad
news that, in his home country, our
PhD-student Mulatu Wakjira Jalata
had died of a meningitis infection.
Mulata was employed as a lecturer
at Jimma University, College of
Agriculture and Veterinary Medicine (JUCAVM; Ethiopia) and passed
away at the age of 39. In September 2007 he started an MSc-study
Organic Agriculture at Wageningen
University. After successful completion of this study, Mulatu obtained a grant from Wageningen
University to pursue a PhD-study
on Ecological weed management in
coﬀee production systems in Ethiopia at the Centre for Crop Systems
Analysis (CSA). His PhD-track started in March 2010. Early 2012 Mulatu visited CSA after his ﬁrst ﬁeld
season. He submitted his ﬁrst paper, started working on a second
manuscript and prepared for a new
ﬁeld season. When in May he was
informed that his research grantapplication with Nuﬃc was approved, it seemed that nothing could
stop him from obtaining his much
desired PhD-degree.
We came to learn Mulatu as a talented, modest and committed student and a friendly and amiable
person. We will all miss him. Our
thoughts are with his wife and son.
We particularly wish them and his
friends and colleagues from JUCAVM a lot of strength in dealing with
this great loss.
Lammert Bastiaans, on behalf of
the Centre for Crop Systems
Analysis

Ruben Ossewaarde
Op 14 augustus 2012 bereikte ons
het verdrietige bericht dat Ruben
Ossewaarde op 20-jarige leeftijd
plotseling is overleden.
Ruben was sinds 2010 student
aan Hogeschool Van Hall Larenstein, waar hij Forensic Sciences
studeerde.
Wij hebben Ruben leren kennen
als een vriendelijke en intelligente, maar gesloten jongeman. Over
zijn persoonlijke leven liet Ruben
zich niet uit. Hij maakte daarin
een bewuste keuze om privé en
school duidelijk van elkaar te
scheiden.
Ruben was altijd serieus met zijn
studie bezig. Hij had duidelijk een
eigen beeld voor ogen waar hij
met de opleiding naartoe wilde.
Hij was bezig om uit te zoeken
welke minoren, als specialisatie
binnen de opleiding, het beste bij
hem en zijn doelstellingen zouden
passen. Helaas zullen deze niet
meer gerealiseerd worden.
Wij wensen de familie en vrienden
van Ruben veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Inspiratieworkshop en schrijfdokter in bblthk Wageningen
Op maandag 3 september van 2022 uur krijgen deelnemers aan de
workshop sprankelende schrijfoefeningen om inspiratie op gang te
brengen. Waar haal je ideeën vandaan en hoe zet je ze om in verhalen of gedichten? Zowel mensen
met als zonder ervaring kunnen
meedoen. Kosten: 5 euro.
Schrijfster Annie van Gansewinkel
treedt op vrijdag 7 september ook
op als schrijfdokter. Van 18.3020.30 uur houdt ze gratis spreekuur in de bblthk voor iedereen die
al schrijft of wil schrijven. Het kan
gaan om algemene vragen als: hoe
vind ik een uitgever of hoe eerlijk

kan ik zijn in mijn levensverhaal.
Maar bezoekers mogen ook eigen
werk meenemen voor een concrete
vraag of een globale scan.
INFO EN AANMELDEN: WWW.BBLTHK.NL EN
INFO@ANNIEVANGANSEWINKEL.NL.

WEP vervolgt tweedehands boekwinkel Pulse
Bij het verdwijnen van Pulse aan
het eind van augustus zal het Wageningen Environmental Platform
(WEP, een werkgroep van Pulse) de
oude kamer van Pulse in Forum
overnemen (kamer 239). De tweedehands boekwinkel voor studieboeken (de enige in Wageningen)
blijft dus gewoon bestaan! WEP
begint vanaf begin september ook
met een eigen service vanaf dezelfde locatie: Veggiebags. Een Veggiebag is een tas lokaal geteelde
biologische groente waar je een
abonnement op kunt nemen, en dan
wekelijks een tas krijgt. Voor meer
info over de services mail je naar
wep@wur.nl, of kijk op de site.
WWW.WAGENINGENENVIRONMENTALPLATFORM.NL

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.
Zie resource.wur.nl/page/colofon.

Namens de unit Life Sciences &
Technology,
Natascha van de Bosch, zijn SLB-er
en Wendy Zuidema-Haans, directeur

>>
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Wageningen UR zoekt:
Assistant Professor in Organic Surface Chemistry (Tenure Track)
AFSG Organische Chemie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0023

Wat vind jij van je
dagelijks werk bij
Wageningen UR?

Beleidsmedewerker Internationaal
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0014

Medewerker

monitor

2012

Beleidsmedewerker (Inter)nationale strategie
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0015

Full Professor Strategic Communication
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL009

Full Professor Philosophy
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL010

PhD position Towards the development of carbondioxide neutral
renewable cement (Biocement)
ESG Centrum Bodem, Petten / Wageningen
Vacaturenummer: ESG CB-0096

Applicatie Ontwikkelaar .NET
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0026

Technisch (applicatie) beheerder
FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0027

Technisch (applicatie) beheerder, Linux/Tomcat/Apache

Wat vind jij van je dagelijks werk bij Wageningen UR?
Geef je mening via de Medewerkermonitor 2012. Hierin vragen
we je mening over onder meer de organisatie, leidinggeven en
sfeer op je afdeling.
Je ontvangt de monitor per mail op dinsdag 4 september.
Invullen kost je 10 minuten en kan van 4 t/m 18 september!
Hoe meer reacties, hoe duidelijker zaken zichtbaar worden.
Zo kunnen we met elkaar gericht aan de slag om de kwaliteit van
het werk te verbeteren.
Kijk op intranet wat er met de resultaten van de Medewerkermonitor 2010
is gedaan: intranet > people > welzijn&gezondheid > medewerkermonitor

FB IT Information Systems, Wageningen
Vacaturenummer: FB-0028

Technisch manager elektronenmicroscopie
PSG Elektronen Microscopie Centrum, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-EMC-0000

PhD-project - From Diagnosis to Design
PSG Plantaardige Productie Systemen, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-PPS-0007

Specialist food safety, standards and technical barriers to trade

Reageren?
Benieuwd wat anderen van het nieuws vinden? Heb
je zelf commentaar? Op resource.wur.nl gaan we
door met nieuws én discussie.

SSG Centre for Development & Innovation, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0015

Assistant professor in Climate and Energy Policy/Governance
(Tenure Track)
SSG Milieubeleid, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENP-0013

Secretaresse
SSG LEI Secretariaat Onderzoeksvelden, Den Haag
Vacaturenummer: SSG-LEI-SECR-0004

PhD position: Novel protein foods: what do elderly need, what do
elderly want?
SSG Marktkunde en consumentengedrag, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-MCB-0006

Lecturer (docent) at Rural and Environmental History Group
SSG Agrarische Geschiedenis, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-RHI-0000

Docent Tuin en akkerbouw
VHL Landbouw, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL LB0012
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

SORRY I’M LATE
It really surprises me when people in the Netherlands tend to apologise for being even a minute
late. In Ghana, where I come from, not being time conscious is a national issue. People simply do
not respect time and this is reﬂected in delays in the commencement of well-drawn programmes
with strict schedules. Usually these are mere paperwork and people rarely pay attention to punctuality. In Ghana you owe nobody an apology even if you are 30 minutes late.

Coming from this background, I could not help but ask my Dutch colleagues why one of our lecturers at the university had to apologise for being only two minutes late. It was so surprising and I
still get shocked at how my group work colleagues will quickly apologise for being even a minute
late. My Dutch friends tell me that a Dutch person goes by the clock day and night. This is seen in
the way almost every Dutch person has a planner to keep up to time. This is not part of the Ghanaian culture. I have tried keeping a planner for myself on countless occasions but have always
failed to consistently write in my schedules.
My ﬁrst shock with regards to ‘Dutch time’ has helped to reorient myself in my time consciousness. Now, in my second year of studying in the Netherlands, I try to always be on time. And if I am
Paulina Ayawah , Ghanaian MSc student of International Developlate, I simply say, ‘Sorry I’m late, guys’.
ment Studies, Wageningen University.

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

5(6SVHUYLFHLQGG

SORRY, IK BEN TE LAAT
De Ghanese Paulina
merkt op dat Nederlanders ontzettend veel met
de tijd bezig zijn. Als ze
ook maar een minuut te
laat zijn, verontschuldigen ze zich heftig. Waarom moet een universitair docent die twee minuten over negen aankomt door het stof?
In Ghana hebben mensen
geen respect voor de tijd.
Ze komen rustig te laat,
zelfs bij strakke schema’s
en goed uitgedachte programma’s. Paulina zelf
probeert na een jaar in
Nederland zelf ook goed
te plannen, maar vaak
vergeet ze afspraken op
te schrijven. Nu zegt ze
gewoon ‘sorry’, als ze te
laat is.



