‘Als soort stellen
we niets voor’

Losse eindjes

This is the end…

Vier hoogleraren over de hoogte- en
dieptepunten van de mens. | p.12 |

Hoopvol onderzoek in 2012: worden de
beloften ingelost voor ‘het’ einde? | p.18 |

Joop Schaminée spreekt de grafrede bij
het verdwijnen van de mensheid. | p.20 |
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liefdewerk

>> PETER + NATIONALE RESERVE
Peter Blom, project controller SSG

‘Met zo’n groep optrekken vind ik geweldig’
Hopen op een ramp? Nee, natuurlijk doet hij dat niet. ‘Maar dat je
je steentje kunt bijdragen, dienstbaar kunt zijn, is wel mooi’, vindt
reservist Peter Blom. Deze zomer rondde hij zijn opleiding af als
onderofﬁcier vastlegger (van alle in- en uitgaande communicatie)
bij de 43-ste gemechaniseerde brigade. Standplaats Havelte. Als
oud-Uniﬁller heeft het leger hem nooit echt losgelaten. En nu mag
RK / Foto: Guy Ackermans
hij dus weer. Eén zijn met de jongens.
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BEDREIGD
De Europese rivierkreeft leeft nog
maar in één Nederlands vijvertje:
tijd voor een reddingsplan.

EN VERDER
2 Liefdewerk
hobby
4 Nieuws & opinie
8 Wetenschap
11 Resource.wur.nl
12 Einde mensheid
16 Beeld
tijdcapsule
18 Onafgemaakt
19 Mayakalender
20 Grafrede
22 Nieuwsquiz
24 Student
29 Puzzel
30 Advertenties
32 Typical Dutch
cultuur

16

HIJ/ZIJ
We nemen afscheid van duel-columnisten Jillis en Marlies met een
allerlaatste meningenstrijd. Hij
over haar en zij over hem.

>>

32

KERSTGEEST
Française Emilie maakte afgelopen jaar
een aantal exquise taartjes voor Nederlandse huisgenoten. Paarlen voor de
zwijnen.

TOT SLOT
Het is een even interessant als onzinnig gedachtenexperiment. De mensheid verdwijnt. Waar zijn dan we trots op? Nou, we waren toch wel even heerser van deze
wereld. Van machtige leeuwen tot minuscule pestbacteriën, we waren ze de
baas. We konden onze omgeving beïnvloeden en daarmee ons leven verlengen.
Denk landbouw, riolering en antibiotica. We hebben zelfs nog een blauwe maandag geprobeerd onze soort te zuiveren, maar dat mondde uit in een moreel dieptepunt.
Wat laten we achter? Kennis? Kunst? Liefde? In het licht van pest en holocaust
klinkt dat bijna verheven. Laten we het allemaal in een tijdcapsule stoppen. Een
volgende mensheid mag erover oordelen.
Het was ﬁjn je gekend te hebben. Vaarwel!
Gaby van Caulil

>> Heb jij in 2012 altijd Resource gelezen?
Beantwoord alle 20 vragen over het Wageningse
nieuws en win een dinerbon van 100 euro. p. 22
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Hoe kunnen we meer voedsel produceren met minder hulpbronnen
om 7 miljard mensen te voeden?
Dat was de centrale vraag tijdens
het debat over voedselzekerheid
met Aalt Dijkhuizen, meerdere
hoogleraren en een volle zaal met
studenten op 11 december in Forum. Het debat was een vervolg op
de uitlatingen van Aalt Dijkhuizen
in september in Trouw, toen hij
pleitte voor wereldwijde intensivering van de landbouw. Medewerkers en studenten van Wageningen
UR gingen daar toen fel tegenin.
Maar drie maanden later blijken de gemoederen weer aardig
bedaard, want van een felle discussie was tijdens het debat nauwelijks sprake. Wel kwamen veel verschillende gezichtspunten aan
bod, bijvoorbeeld over de duurzaamheid van kleinschalige versus
grootschalige landbouw, en over
de voor- en nadelen van biologische ten opzichte van gangbare
landbouw. Een student kan niet
geloven dat de biologische landbouw slechter is voor de biodiversi-

FOTO: GUY ACKERMANS

ð 6WXGHQWHQHQRQGHU]RHNHUV
GHEDWWHUHQRYHURPVWUHGHQ
LQWHUYLHZYDQ'LMNKXL]HQ
ð è%HVWHODQGERXZV\VWHHP
KDQJWDIYDQORNDOH
RPVWDQGLJKHGHQé

+HWGHEDWPHW$DOW'LMNKXL]HQZHUGXLWVWHNHQGEH]RFKWPDDUHHQVWHYLJHGLVFXVVLHEOHHIXLW

teit dan de gangbare, als hoogleraar Imke de Boer heeft uitgelegd
dat de biologische sector 40 procent meer land nodig heeft om dezelfde opbrengst te halen. ‘Zet je
overtuiging om in een onderzoeksvraag’, adviseert hoogleraar Lijbert
Brussaard hem. ‘Ga na onder welke condities voedselproductie en
ecosysteemdiensten het beste renderen.’
0,1'(59/((6&2168037,(
Brussaard zet de toon tijdens de
bijeenkomst. Wetenschappers
hebben ook overtuigingen en

waarden, stelt hij, en die gebruiken ze om onderzoeksvragen te
formuleren. De uitkomsten daarvan vergrote de mogelijkheden bij
politici en burgers om hun menig
te vormen en besluiten te nemen.
Zij bepalen immers of dierenwelzijn in de veehouderij belangrijker
is dan milieubehoud en of we moeten streven naar minder vleesconsumptie en minder verspilling.
De andere sprekers benadrukken dat Wageningen UR niet moet
kiezen voor een productiesysteem
voor de wereldvoedselvoorziening,
maar dat de beste landbouw af-

hangt van de omstandigheden per
land of gebied. Dat de landbouw in
algemene zin intensiever moet, zoals Dijkhuizen bij de aftrap aangeeft, betwist niemand. Maar niemand zegt Dijkhuizen na dat het
Nederlandse productiemodel een
voorbeeld voor de wereld is.
Rector Martin Kropff praatte de
verschillende bijdragen vlotjes aan
elkaar. Hij pleit voor integrale onderzoeksvragen, waarbij technische en sociale wetenschappen samenwerken, en oppert een nieuwe
multidisciplinaire Wageningse opleiding: Voedselzekerheid. AS

$1$/<6(

MARKS HAD GEEN STEUN MEER BIJ HOGESCHOOL

A

ls een verrassing kwam het niet, het vertrek van directeur Ellen Marks bij Van Hall
Larenstein. Ze meldde zich de afgelopen weken vaak ziek als er intern of extern bestuurlijk
overleg op de agenda stond. Dat leek te wijzen
op afnemende motivatie bij Marks.
Een maand geleden werd ze nog benoemd
tot interim-bestuurder door de kersverse raad
van toezicht van VHL, maar die benoeming
schoot de MR in het verkeerde keelgat. De medezeggenschap zegde twee jaar geleden het
vertrouwen op in Marks en dat vertrouwen is
nooit hersteld. De MR adviseerde dan ook negatief over de interimbenoeming van Marks.

Dat stelde de nieuwe toezichthouder voor een
dilemma: kiezen voor de aangeschoten manager of voor de personeelsvertegenwoordigers?
De uitkomst is duidelijk: na overleg met de
raad van toezicht heeft Marks haar vertrek aangekondigd.
Een half jaar geleden werd Marks nog herbenoemd door de raad van bestuur van Wageningen UR als algemeen directeur van VHL, tegen de wens van de MR, aan de vooravond van
de stemming over de ontvlechting. Nu VHL en
Wageningen UR bestuurlijk uit elkaar zijn, is
de Wageningse steun weggevallen. De MR, die
zijn zin heeft gekregen, noemt het vertrek on-

vermijdelijk. ‘Ik heb respect voor haar besluit,
voor haar is het niet leuk’, zegt MR-voorzitter
Michiel Hupkes. Marks wil zelf niet reageren.
De raad van toezicht moet nu snel een nieuwe interim-collegevoorzitter vinden, zodat
VHL een vertegenwoordiger heeft bij de onderhandelingen met Wageningen UR over de ontvlechting van de dienstverlening. Bovendien
krijgt VHL de komend voorjaar de onderwijsaccreditatiecommissie van de HBO-raad op
bezoek. Een gemeenschappelijke en breed gedragen onderwijsvisie is dan hard nodig en
daar ontbrak het de afgelopen jaren juist aan.
$OEHUW6LNNHPD
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De Wageningse DLO-instituten
zijn uitstekend bedeeld bij de toekenning van onderzoeksgeld vanuit de topsectoren Agrofood en
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Dat bleek afgelopen week bij het

vaststellen van de gehonoreerde
projecten voor komend jaar. Net
als vorig jaar draagt het ministerie
van Economische Zaken 13 miljoen euro bij. Daarnaast proﬁteert
Wageningen UR van de regeling
dat de overheid 25 eurocent toelegt
op elk euro die het bedrijfsleven
investeert. Dat levert zo’n vijf miljoen euro extra op. Ook het bedrijfsleven investeert meer, zo’n
vier miljoen euro, zodat DLO komend jaar naar schatting negen

miljoen euro meer te besteden
heeft dan dit jaar.
Het bedrijfsleven had vijf keer
meer onderzoeksvoorstellen met
Wageningse inbreng ingediend
dan de topsectoren konden honoreren. ‘Dat is een heel goed teken’,
zegt Martin Kropff, bestuurslid van
de topsector Agrofood. ‘Het laat
zien dat het bedrijfsleven graag
met ons wil samenwerken.’
Een goed resultaat was er vooral
voor projecten op het gebied van

duurzame veehouderij, plantenveredeling, resource efﬁciency
(meer voedsel met minder inputs), plantgezondheid en gewasbescherming. Voor voedselveiligheid is minder geld beschikbaar dan dit jaar. Door de
toekenning proﬁteren de kenniseenheid Plant, AFSG (biobased
economy) en Dier. Het LEI krijgt
wat minder opdrachten dan dit
jaar, Alterra evenveel. AS

NRUW
ǋǋ:('675,-'
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.ORRVWHU

De jaarlijkse Coverprijs van Resource
wordt dit keer in een ander jasje gegoten. Niet een jury, maar het publiek
krijgt de doorslaggevende stem in welk
proefschrift dit jaar de beste omslag
had. Een soort Cover-idols dus. Daarmee
verkast de verkiezing, die al weer zijn
vierde aﬂevering in gaat, naar de website van Resource. Dat wil niet zeggen
dat het publiek het helemaal alleen voor
het zeggen krijgt. De jaarlijkse oogst aan
proefschriften, in totaal ruim tweehonderd stuks, wordt ingedikt tot een voorselectie van tien stuks. Die selectie is gemaakt door Jack Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, en Roelof
Kleis wetenschapsredacteur van Resource. De deelnemende covers zijn te zien
op de website. Daar kan ook gestemd
worden op een van de omslagen. De winnaar wacht een oorkonde en eeuwige
roem. De Coverprijs is een initiatief van
Resource. Bekijk de shortlist en stem op
resource.wur.nl. RK

Precies nul studenten hebben een
voorstel gedaan waarmee de lege
plek op landgoed Larenstein in Velp
kan worden ingericht, na de sloop
van het klooster. Eind september
schreef Van Hall Larenstein daarvoor
een prijsvraag uit onder studenten,
maar tot grote teleurstelling en verbijstering van de jury kwam er geen
enkele inzending binnen. Juryvoorzitter Marianne van Lidth de Jeude
denkt dat de voorwaarden te strikt
waren. Elke inzending moest een coproductie zijn van studenten uit verschillende disciplines. ‘Maar studenten van verschillende richtingen kennen elkaar niet, storten zich niet in
het avontuur.’ VHL wil de prijsvraag
nu herhalen onder andere voorwaarden. /YG1

ǋǋ+27(/'(:(5(/'

,QWHUQDWLRQDOHHUNHQQLQJ
Een monument was het al, maar nu
heeft hotel De Wereld ook het zogenaamde ‘internationale kenteken’ gekregen van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Deze bijzondere
status benadrukt de ‘universele, geschiedkundige waarde’ van het pand,
aldus de Rijksdienst, ondanks dat het
architectonisch niet zo bijzonder is.
In Hotel de Wereld onderhandelde
prins Bernhard in 1945met de generaals Foulkes, Reichelt en Blaskowitz
over de Duitse capitulatie. Hotel De
Wereld is in bezit van Wageningen
UR en sinds 2004 in gebruik als hotel-restaurant. RR

SCHAMINÉE <<
6FKHOSHQSDGHQ
In de herfstvakantie was ik met mijn gezin op Schiermonnikoog, waar we genoten van het prachtige oktoberweer, de
wind, de zee en ... het knisperen van de schelpen die werden
vermalen onder onze ﬁetsbanden terwijl we door de duinen
suisden. Deze ervaring lijkt binnenkort verleden tijd. Op
Texel is men begonnen met de aanleg van betonnen ﬁetspaden en het ligt in de verwachting dat de andere eilanden zullen volgen. De betonnen paden vragen nauwelijks onderhoud en zijn derhalve goedkoper. In tijden van bezuinigen
een redelijk argument, zou je zeggen. Maar toch... De benodigde schelpen, zogenaamde kleischelpen, worden opgezogen in de vaarroutes tussen het vasteland en de eilanden,
maar Rijkswaterstaat geeft voor de winning ervan geen toestemming meer, om ecologische redenen. Om aan de vraag
te voldoen worden schone schelpen nu met klei gemengd.
Grauw beton in plaats van wit schelpgruis, ik kan daar moeilijk aan wennen. En er is nog iets: de kalk in de schelpen
zorgt er voor dat juist langs deze paden soorten als Stijve
ogentroost en de zeldzame Slanke duingentiaan groeien.
Vermesting, verdroging en verzuring gelden al vele jaren als
dé problemen in het natuurbeheer. Later zijn versnippering
en verstarring aan dit rijtje toegevoegd. Ik vrees dat we nog
een factor over het hoofd zien: het geleidelijk verdwijnen van
lokale verscheidenheid en streekeigen natuurwaarden. Friese blaarkoppen en Lakenvelders; alleen in Zuid-Limburg bestonden meer dan zestig kersenrassen. Ieder gebied kende
zijn eigen gebruiken, kalender, gebouwen en werktuigen. Deze diversiteit lijkt stap voor stap te verdampen, om een ander
ver-woord te gebruiken. Ook de schelpenpaden van de Waddeneilanden zijn hiervan een voorbeeld. -RRS6FKDPLQ«H
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Alle leidinggevenden van ESG
krijgen training in sociaal leiderschap. Dat is de meest in het oog
springende maatregel die de directie van ESG wil doorvoeren in de
strijd tegen ongewenst gedrag en
intimidatie. Voor alle medewerkers komen er daarnaast workshops ‘Omgangscultuur en Sociale
veiligheid’ en ongewenst gedrag
wordt een vast onderwerp van gesprek in functioneringsgesprekken.
De voorgenomen maatregelen
zijn het antwoord van de directie
van ESG op het onderzoek van Bezemer & Kuiper naar de omgangscultuur binnen de organisatie.
Eén op de drie deelnemers aan het
onderzoek heeft ongewenst gedrag
ervaren. Eén op de drie vindt ook

dat er bij ESG sprake is van een afrekencultuur. Eén op de vijf is zelfs
bang voor collega’s. Dat liegt er
niet om, erkent directeur Bedrijfsvoering van ESG Auke de Bruin.
‘Het rapport heeft mij geraakt. En
ik ben er ook door verrast: de percentages zijn hoger dan ik had ingeschat. En dat is niet leuk, maar
wel goed om te weten. We kunnen
er nu gericht iets aan doen. We willen dit absoluut niet onder het tapijt vegen. We willen uitdragen dat
we ongewenst gedrag een heel belangrijk issue vinden.’
35(67$7,('58.
Het onderzoek van Bezemer & Kuiper kwam tot stand als reactie op
de Medewerkersmonitor 2010. In
die monitor bleek dat ESG binnen
Wageningen UR uit de toon valt
wat betreft ongewenst gedrag. Ook
in de nieuwe monitor 2012 is dat
het geval: binnen ESG komt ongewenst gedrag de helft meer voor
dan elders in de organisatie. Naar
het waarom is het gissen. Prestatiedruk speelt mogelijk een rol. ‘De

academische cultuur is grimmiger
geworden’, denkt onderzoeker
Willeke Bezemer. Maar daarin is
ESG niet uniek. Bezemer consta-

è:HZLOOHQGLW
DEVROXXWQLHW
RQGHUKHW
WDSLMWYHJHQé
teert dat ESG lijdt aan een non-interventiecultuur. ‘Ieder voor zich
en God voor ons allen. Het is apart
om te zien hoe weinig mensen inspringen (één op de zeven) als een
collega ongewenst gedrag vertoont. Dat is echt heel laag. Men
bemoeit zich niet zo met elkaar. Ieder is sterk betrokken op zijn eigen
werk.’
è&8/7885=$.(/,-.(5*(:25'(1é
Opvallend is volgens Bezemer bovendien dat bij ESG vooral leidinggevenden de bron zijn van ongewenst gedrag. Twee van de drie gevallen van ongewenst gedrag wordt

toegeschreven aan leidinggevenden. Directie en MT, samen een
tiental personen, hebben een relatief groot aandeel daarin. Directeur De Bruin zegt desgevraagd dat
beeld niet te herkennen. ‘In iedere
organisatie heb je stevige discussies en ontstaan spanningen. Maar
ik heb zelf nooit ervaren dat dit
ontspoort in ongewenst gedrag. De
cultuur is wel verzakelijkt binnen
ESG. Leidinggevenden sturen
meer op resultaat. Dit kan wellicht
bij medewerkers tot een gevoel van
onveiligheid hebben geleid.’
Cursussen, coaching en workshops moeten de omgangscultuur
bij ESG verbeteren. Ongewenst gedrag moet daarmee in de in de eerste plaats bespreekbaar worden.
Leidinggevenden krijgen training
in een socialer leiderschap waardoor ze meer inzicht krijgen in de
effecten van hun eigen gedrag. Bezemer: ‘Het zien is al de helft van
het werk.’ Daarbij blijft volgens De
Bruin vanzelfsprekend ook de directie niet buiten schot. RK

$33-(9225:((5'$7$
9((1.$03(1
(U]LMQWDOOR]HDSSéVLQRPORRSRPMHRSGHKRRJWH
WHEUHQJHQYDQKHWZHHU0DDUJHHQGDDUYDQ
JHEUXLNWGHYRRU:DJHQLQJHQHQRPJHYLQJPHHVW
QDXZNHXULJHJHJHYHQVGLHYDQZHHUVWDWLRQ9HHQNDPSHQYDQOHHUVWRHOJURHS0HWHRURORJLHHQOXFKWNZDOLWHLW6FKROLHU'HQQLV0RUUHQYDQKHW52&$
VSURQJLQGDWJDWLQGHPDUNW+LMPDDNWHHHQHHQYRXGLJHHQJUDWLVWHGRZQORDGHQDSSYRRUGH
:DJHQLQJVHZHHUGDWD'HDSSWRRQWGHKXLGLJH
JHJHYHQVRYHUWHPSHUDWXXUZLQGVQHOKHLGHQæ
ULFKWLQJOXFKWGUXNHQGHKRHYHHOKHLGJHYDOOHQ
UHJHQ+HWLVYHUVLHYHURQWVFKXOGLJW0RUUHQ
ODDWVWHMDDUHOHNWURWHFKQLHNQLYHDXYLHU ]LFK$OV
GHDSSHHQVXFFHVLVNRPWHUHHQYHUEHWHUGHYHUVLHEHORRIWKLM0RUUHQRQWZLHUSYRRUVFKRRODOHHQ
XLWJHEUHLGHDSSJHEDVHHUGRSGDWDYDQDFFXZHDWKHUFRP%HLGHDSSV]LMQJUDWLVWHGRZQORDGHQ
YDQ3OD\6WRUH=RHNRS'03URGXFWLRQVRI9HHQNDPSHQ 5.IRWR)ULWV$QWRQ\VHQ
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EN DAN LIJKT HET MET INTIMIDATIE WEL MEE TE VALLEN

W

ij werken in een paradijs op aarde? De
meesten van ons wel, want slechts een op
de vijftig medewerkers van Wageningen UR
heeft last van intimidatie. Grote uitzondering
is ESG, waar intimidatie een geaccepteerde
cultuur lijkt te zijn.
Maar om te beginnen, klopt die twee procent wel? Het lijkt namelijk een spectaculaire
daling. Had in 2010 nog 19 procent te maken
met intimiderend gedrag, uit de recentste mederwerkersenquête gaf slechts 2,5 procent aan
zelf te maken hebben gehad met intimidatie.
Te mooi om waar te zijn.
En dat blijkt ook zo te zijn. In de medewerkermonitor van 2012 werden namelijk andere
vragen gesteld dan in die van 2010. Dat maakt
ze feitelijk onvergelijkbaar, verklaart Astrid
Hendriksen van bureau Mixed Methodes.
De vraagstelling uit 2010 was beperkt in

‘WE SPEUREN
ALWEER
NAAR SNELLE
EERSTEJAARS’

reikwijdte. Bij het speciﬁceren van ongewenst
gedrag konden respondenten alleen een keuze
maken uit vijf categorieën: discriminatie, intimidatie en verbaal, fysiek of seksueel geweld.
Het zou best kunnen dat medewerkers ongewenst gedrag als ‘roddelen’ of ‘de labregels
niet naleven’ dan onder intimidatie scharen.
De monitor van 2012 is volgens haar een betere meting, omdat medewerkers in een open
vraag de intimidatie konden omschrijven. Dan
heeft de een het over roddelen, de een voelt
zich onder druk gezet, en een derde geeft aan
dat zijn leidinggevende hem publiekelijk afvalt. Beperk je intimidatie tot het onder druk
zetten door collega’s of leidinggevenden, dan
kom je tot die twee procent.
En dat is bijzonder weinig, als we dit benchmarken met TNO’s Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011. Het percentage

Jullie zijn hier maar met z’n zevenen, waar
is de rest?
‘We hoorden pas vier dagen geleden van
de nominatie, en niet iedereen kon nog
tijd vrijmaken.’
Blij met de prijs?
‘Ja, leuk om zo erkenning te krijgen. Wel
jammer dat we de enige genomineerde waren. Maar de echte beloning hebben we al
gehad, het feest na aﬂoop van de Bata.’

ondervraagden in de onderwijssector dat te
maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega’s ligt daar maar liefst
op 12 procent. Hendriksen concludeert dan
ook dat Wageningen UR er ‘positief uitspringt’.
Gemiddeld komt deze organisatie er goed
uit, stukken beter dan de naargeestige cijfers
van twee jaar deden vermoeden. Maar er ligt
wel een rotte appel in de schaal. Een maandag
verschenen studie van Bezemer & Kuiper bevestigt de resultaten van de medewerkermonitor: ongewenst gedrag en intimidatie vieren
hoogtij bij ESG. De ecologen en klimaatkenners kijken er niet meer van op. Een actieplan
moet de leidinggevenden bijspijkeren op hun
sociale vaardigheden. Terecht, de geschetste
bestuurscultuur past niet bij een open en lerende organisatie. *Y&

*(=(*'
‘Uiterst curieus dat Van der Sluijs dit op mijn bordje legt.
Hij dicht mij nogal wat macht toe’
Hoogleraar Paul van den Brink reageert op de aantijging van de Utrechtse
onderzoeker Jeroen van der Sluijs dat zijn werk de weg vrijmaakte voor het
gebruik van neonicotinoïden. (Vrij Nederland)

.,72

Zie dat jullie de Batabeker hebben meegenomen, wat een joekel. Hier kregen jullie
een oorkonde en één bosje bloemen voor
het hele team.
‘Ach, de oorkonde krijgt op verzoek van de
rector misschien een mooi plaatsje bij de
Wall of Fame bij de ingang van het sportcentrum, dat zou bijzonder mooi zijn.’

:LH"Mario van Telgen,
deelnemer WUR-team
Batavierenrace 2012
:DW"Team leverde
beste sportieve
prestatie van 2012.
:DDURP"Verkiezing
Wageningse ‘Sporters
van het Jaar’ in Sportcentrum de Bongerd

Al bezig met de volgende editie?
‘Tartlétos speurt alweer naar snelle
eerstejaars en goede wedstrijduitslagen.
Hopelijk gaat tijdens de Bata 2013 het
lopen en de logistiek weer zo goed als
naleving van de strenge regels als paspoort
meenemen en polsbandjes af laten
knippen. Het gaat immers om de
sportprestatie.’ <G+
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Anno 2012 is er nog exact één Nederlandse populatie van de Europese rivierkreeft: enkele honderden dieren die in een Arnhemse
vijver leven. Niet eens een ideale
plek, maar zo geïsoleerd dat kreeften overleefden. ‘Het is eigenlijk
een wonder dat het al zo lang goed
gaat,’ zegt onderzoeker Fabrice
Ottburg van Alterra. In het verleden leefde de kreeft nog door heel
Zuidoost-Nederland in beken, rivieren en plassen.
In november presenteerde Alterra, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een
rapport over het wegkwijnende waterdier. Zo’n twintig organisaties,
overheden, waterschappen en natuurorganisaties, schaarden zich
achter het plan, dat voorziet in de
monitoring, kweek en herintroductie van de enige oorspronkelijke Nederlandse kreeft. Samen met
Geldersch Landschap heeft Alterra
dit jaar de eerste kreeften gekweekt die komende zomer worden uitgezet. Dat geeft tien extra
leefplekken zodat de soort niet

FOTO: FABRICE OTTBURG

ð (XURSHVHULYLHUNUHHIWELMQD
YHUGZHQHQXLW1HGHUODQG
ð .ZHHNSURJUDPPDPRHWKHW
GLHUUHGGHQ

'H(XURSHVHULYLHUNUHHIWLVGHHQLJHRRUVSURQNHOLMNH1HGHUODQGVHNUHHIW

plotseling verdwijnt. ‘Risicospreiding’ noemt Ottburg het. Om de
overlevingskans voor de kreeft te
vergroten, kiezen de onderzoekers
uitzetlocaties zonder natuurlijke
vijanden.
35$&+7,*(%((67(1
Eerdere herintroducties in Duitsland waren zeer succesvol, vertelt
Ottburg. Er is dus reden voor optimisme. Bovendien zijn voorname
oorzaken voor de terugloop weggenomen; de kanalisatie van beken,

waterverontreiniging en de komst
van exotische rivierkreeften.
Ottburg: ‘De laatste tien, vijftien jaren krijgen beken juist weer ruimte om te meanderen en is de waterkwaliteit verbeterd, zo vormen zich
weer diverse leefgebieden.’ Toch
zijn er nog steeds bedreigingen.
Zoals concurrentie door invasieve
en soms ziekte dragende kreeftsoorten.
Opvallend is dat Alterra in 2003
al een rapport uitbracht over de rivierkreeft met een analyse en aanbe-

velingen die nog altijd actueel zijn.
‘Ik weet niet waarom het plan toen
niet van de grond kwam,’ vertelt
Ottburg, die in 2003 niet betrokken was. ‘Dit zijn vaak zaken van
de lange adem. Er moet een “gek”
zijn die de kar wil trekken en soms
is de politieke wil er niet.’ Ditmaal
wil Ottburg, met collega Ivo Roessink en het Geldersch Landschap,
het voortouw nemen: ‘Het zijn
prachtige beesten,’ zegt hij. ‘Ik
vind dat we dit niet door onze vingers moeten laten glippen.’ RR

de schade die dioxines aanrichten.
Ze stapelen zich op in ons vetweefsel en circuleren vervolgens in het
lichaam. Resultaten uit dierproeven laten zien dat ze de ontwikkeling van ongeboren leven schaden.
En ook na de geboorte treffen dioxines kinderen, omdat ze in de
moedermelk terechtkomen. Het is
daarom wrang dat vrouwen de klei
vooral eten tijdens de zwangerschap.

dat we niet precies weten wat de
inname van een hoge concentratie
dioxines met ons doet. ‘Onderzoekers bekijken vooral hoeveel je
elke dag binnen mag krijgen om
toch niet aan een risicovolle body
burden te komen.’ Toch raadt het
voedingscentrum vrouwen in Nederland af om klei te eten. Hoogenboom: ‘In Nederland zijn voor
problemen als mineraalgebrek en
misselijkheid genoeg andere middelen beschikbaar.’ RR

*,)672))(1,1((7%$5(./(,
ð è(HWNOHLéGRRULPPLJUDQWHQLQ
1HGHUODQGJH±QWURGXFHHUG
ð 3URGXFWHQEOLMNHQYHHO
GLR[LQHVWHEHYDWWHQ

Het eten van grond, oftewel geofagie, vindt wereldwijd plaats.
Porties klei en kalksteen zouden
onder andere helpen tegen darmklachten en zwangerschapsmisselijkheid. In het Westen valt die gewoonte traditioneel niet in goede
aarde. Toch is eetklei anno 2012
ook in Nederland verkrijgbaar,
meegekomen in het kielzog van
Afrikaanse en Surinaamse immi-

granten. Die moeten daar echter
mee oppassen. Eetklei kan namelijk hoge doses dioxines bevatten,
zo blijkt uit een onderzoek van Rikilt en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.
De studie richtte zich op dertien
producten die je in Nederland
kunt kopen als Pimba en Mabele.
Masterstudente Antonia Talidda
analyseerde verder twintig kleistenen die Afrikaanse WUR-studenten opstuurden uit onder
meer Zimbabwe, Nigeria en Ivoorkust. In beide categorieën werden
hoge dioxinegehaltes aangetroffen.
Een zorgelijk resultaat, gezien

=8,*(/,1*(1
Hoe gevaarlijk de eetklei is voor
zuigelingen blijft echter een vraagteken, vertelt Rikilt-onderzoeker
Ron Hoogenboom. Dat komt om-

De onderzoekers publiceren hun resultaten binnenkort in Chemosphere
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Kroonjuwelen van de Kaap

‘Een godsgeschenk’, zo omschrijft de Wageningse hoogleraar de prijs voor Natuurbehoud van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die hij in 2009 ontving. Hiermee
kon hij eindelijk aan de slag met iets wat
hij al langer in gedachten had: een boek
over de Kaapse ﬂora en de uitzonderlijke
biodiversiteit in dit gebied. Schaminée
schreef het (grotendeels) niet zelf, maar
schakelde fotograaf en journalist Liesbeth
Sluiter in. Het resultaat is Kroonjuwelen van
de Kaap, dat onlangs in Kaapstad werd gepresenteerd.
Die presentatie viel samen met de afronding van SynBioSys Fynbos, een onderzoeksprogramma waar Schaminée de projectleider is. In dit systeem is alle beschikbare geograﬁsche en ecologische informatie over het Fynbos gebied systematisch in
kaart gebracht. Fynbos is de internationale
aanduiding voor het soort struikgewas dat
alleen in de Zuid-Afrikaanse Kaapregio
voorkomt, en groeit op extreem zure en arme grond. Het Fynbos telt liefst 9000 plantensoorten, waaronder 5000 endemen,
soorten die nergens anders voorkomen.
Een uniek gebied dus. ‘Eén van de hotste

hotspots van biodiversiteit in de wereld’, typeert Schaminée het onomwonden. ‘Dit
gebied, zo groot als de Benelux, omvat één
van de zes ﬂorarijken op aarde.’
522,%26
Maar die soortenrijkdom wordt bedreigd.
De unieke biodiversiteit staat onder meer
op gespannen voet met de teelt van rooibos
in dit gebied. Oftewel: het kopje thee dat
wij drinken. Rooibos is een plant die alleen
in het fynbos gebied voorkomt. De kleine
boeren in het gebied, veelal kleurlingen,
hebben volgens Schaminée over het algemeen een duurzame productiewijze die de
biodiversiteit slechts in beperkte mate aantast. Maar het overgrote deel (95 procent)
van de teelt gebeurt op grond in handen
van grote (meestal) blanke boeren. En die
hebben minder boodschap aan biodiversiteit. Plantkundige Nick Helme, één van de
geïnterviewden in het boek, geeft aan dat
een boer in een middagje ploegen een
soort kan uitroeien.
‘Kroonjuwelen van de Kaap’ is gemaakt
als aanvulling op het wetenschappelijke
SynBioSys. Om kennis over de natuur en de
mens van de Kaap te populariseren. ‘We
wilden iets maken dat blijvend is, door een
breder publiek gezien wordt, en het bredere verhaal vertelt van zowel de natuur als de
mensen in de Kaapregio.’ Het boek is in
het Nederlands geschreven, maar een Engelse vertaling is vrijwel klaar. Daarmee is
Schaminée nog lang niet klaar met
Zuid-Afrika. Zo begeleidt hij twee
promovenda die onderzoek doen
in het Fynbos gebied. Eén van hen
is de Zuid-Afrikaanse Rhoda Malgas, aan wiens leven een hoofdstuk
is gewijd in het boek. Zij onderzoekt hoe op een duurzame manier
planten zoals Rooibos geoogst kunnen worden in het Fynbos gebied.
Verder wordt SynBioSys de komende jaren verder uitgebouwd. ED

9,6,(ǉǉ
*02YULMVWDDW1LMPHJHQ
1LMPHJHQZLOHHQJHQWHFKYULMHJHPHHQWH]LMQ,QKDDU
EHVWHPPLQJVSODQKHHIW]HHHQYHUERGRSJHQRPHQRS
GHWHHOWYDQJPRJHZDVVHQ'DWLVHHQSROLWLHNHNHX]H
GLHYHUPRHGHOLMNJHHQVWDQGKRXGWELMGHUHFKWHU]HJW
%HUQGYDQGHU0HXOHQKRRJOHUDDU5HFKWHQ%HVWXXU
Hoe belangrijk is dit besluit?
‘Het is symbolisch, maar in de politiek zijn symbolen heel belangrijk. Het is een politiek statement,
het is één stem in een Europees koor dat anti-gmo
is. De vraag is wel of de gemeente gmo-beleid mag
opnemen in het bestemmingsplan. Dat plan is primair bedoeld voor de ruimtelijke inrichting van de
gemeente. Ik zie niet in wat ruimtelijk gezien het
verschil is tussen een hectare gewone mais en gmomais. Of de gemeente bevoegd is dit besluit te nemen, betwijfel ik ernstig. Als iemand een procedure
tegen de beslissing aanspant, zal ie wel winnen.
Maar zolang niemand dat doet, blijft de gmo-bepaling in het bestemmingsplan staan.’
Heeft het besluit praktische gevolgen?
‘We verbouwen nauwelijks gmo-gewassen in Nederland en de aandrang om het areaal uit te breiden is
gering. De supermarkten hebben bepaald dat de Nederlandse consumenten geen gmo-voedsel willen,
dus is het er niet. Als je gmo-gewassen verbouwt,
kun je die alleen kwijt als veevoeder, maar dat geeft
een hoop gedonder. Voor de producenten is het sop
de kool niet waard, die verbouwen geen gmo’s. De
gmo-diervoeders worden geïmporteerd.’
Dus gaat niemand het besluit aanvechten?
‘Je hebt een belang nodig om het aan te vechten. Als
je een stuk land hebt in het gmo-vrije gebied, dan
kun je in actie komen. En de regering kan het aanvechten, vanwege haar bevoegdheid om het beleid
van de gemeenten te controleren. Ik weet niet of de
regering het laat passeren, ook dat is een politieke
keuze.’ AS

67(//,1*
‘When deadlines are not clearly set, perfectionism
leads to never ending research’
Het boek is voor € 29,95 te verkrijgen in de boekhandel en via
www.knnvuitgeverij.nl.

Paula Ximena Hurtado Lopez, promoveert op 12 december in Wageningen
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Terwijl de tuinbouw al jaren op
grote schaal gebruik maakt van
biologische methoden bij de bestrijding van vraatzuchtige insecten, was de veehouderij tot nu toe
terughoudend. Een enkele varkenshouder zet sluipwespen in tegen vliegenoverlast, maar meestal
worden plagen in de stal chemisch
bestreden. Tijden veranderen echter. De regels voor het gebruik van
chemische middelen zijn de laatste jaren stevig aangescherpt en
daarnaast worden veel van de
plaaggeesten resistent tegen de gebruikte middelen. In navolging
van de tuinbouw wil ook de veehouderijsector daarom gebruik
gaan maken van biologische bestrijding in plaats van pesticiden.
(,9$1&2/80%86
Als eerste plaag is de rode bloedluis aan de beurt. Thea van Niekerk van Livestock Research is betrokken bij een onderzoek naar de
natuurlijke vijanden van deze
hardnekkige vampier in de pluimveehouderij. Hij veroorzaakt
bloedarmoede en in extreme gevallen de dood bij legkippen. Als het
donker wordt en de kippen op stok
gaan, kruipt deze minuscule dracula uit de kieren en gaten van de
kippenschuur tevoorschijn op
zoek naar kippenbloed. Het is eigenlijk een mijt – hij heeft acht
pootjes – en wordt ofﬁcieel de vogelmijt (Dermanyssus gallinae) genoemd.
De groep van de Amsterdamse
bioloog Maurice Sabelis heeft in
nesten van wilde vogels twee roofmijten opgespoord die de rode
bloedluis op het menu hebben
staan. De Amsterdammers onderzochten met Livestock Research in

'HVFKDGHOLMNHEORHGOXLVNDQPRJHOLMNZRUGHQEHVWUHGHQPHWQDWXXUOLMNHYLMDQGHQ

een laboratoriumproef hoe goed
deze roofmijten hun werk doen. In
goed afgesloten kooien – er mocht
niets ontsnappen – kregen drie
kippen gezelschap van driehonderd bloedluizen en duizend natuurlijke belagers. Aan het eind
bleek dat de roofmijten veel, maar
niet alle bloedluizen hadden opgegeten. Het leek erop dat ze de
bloedzuigers vaak moeilijk konden
vinden.
Dit bleek ook een probleem
toen de labproef werd verplaatst
naar de stal. De onderzoekers konden de roofmijten na een tijdje
niet terugvinden in de kippenstal,
terwijl er nog wel rode bloedluizen
zaten. ‘De roofmijt weet zich niet
goed staande te houden, je moet
vaak nieuwe inbrengen’, zegt Van
Niekerk. ‘We hebben het ei van Columbus nog niet.’ De Amsterdammers willen nu schuilplekken voor
de roofmijten creëren op de route
van de bloedmijt naar de kip om
de pakkans te vergroten.

Het onderzoek van Van Niekerk
maakt deel uit van een pakket van
drie projecten om de bloeddorstige mijt te bestrijden. Het tweede
project werd uitgevoerd door de
Wageningse entomologen. Hun
benadering is om de rode bloedluis in de val te lokken en ze te doden met schimmels. Die aanpak is
afgekeken van het Wageningse
malaria-onderzoek, zegt entomoloog Sander Koenraadt. Een
schimmelsoort die wordt gebruikt
om de malariamug in Afrika te doden, blijkt ook de bloedluis te bestrijden, maar Koenraadt moet de
best werkende soort nog selecteren. De lokstof bleek complexer.
‘We hebben enkele geurstoffen gevonden, maar je hebt een mengsel
nodig van meerdere geurstoffen.’
En daar blijft het voorlopig bij,
want een aanvraag voor vervolgﬁnanciering van Entomologie bij
technologiestichting STW werd
twee jaar geleden afgewezen. ‘Ik
wil graag verder, maar we hebben

nu geen geld voor vervolgonderzoek.’
ALARMSSYSTEEM
Het derde onderdeel van het pakket ligt bij Monique Mul van
Livestock Research. Zij ontwikkelt
een alarmsysteem dat waarschuwt
wanneer het aantal bloedluizen in
de stal boven een bepaalde waarde
uitkomt. Dat is belangrijk omdat
de inzet van roofmijten het best
werkt aan het begin van een uitbraak. Datzelfde geldt overigens
voor het veelgebruikte chemische
bestrijdingsmiddel silicapoeder.
Zolang er geen alternatief is kan
het systeem van Mul de kippenhouders dus helpen om er in elk
geval zo weinig mogelijk van te
hoeven gebruiken. Het tweede prototype van Mul’s meter is bijna
klaar. Als een bedrijf de sensor verder wil ontwikkelen en in productie wil nemen, komt de biologische
bestrijding van de bloedluis een
stap dichterbij. AS
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9RORSGLVFXVVLHRQOLQHPDDUKLHUJHHQ
KRRJWHSXQWHQ:HOHHQLQJH]RQGHQEULHIRYHU
'LHGHULN6WDSHO+HWHLQGUDSSRUWEHVFKULMIW]LMQ
IUDXGHRQWHUHFKWDOVLQFLGHQWVWHOWRQGHU]RHNHU
$OH[%ROGLQJHQQHJHHUWGHV\VWHHPSUREOHPHQ
YDQGHJHKHOHZHWHQVFKDS
2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

2SLQLH7HQXUHWUDFNHQ'LHGHULN6WDSHO
'HDFDGHPLVFKHZHUHOGKRXGWYROGDWGHIUDXGHYDQ6WD
SHOHHQJH±VROHHUGJHYDOLV0DDUGRRUGHFRPPHUFLDOLVH
ULQJYDQGHZHWHQVFKDSVWDDQGHQLHXZH'LHGHULNVDO
ZHHUNODDU]REHWRRJWXQLYHUVLWDLUGRFHQW$OH[%ROGLQJ
Twee weken terug was hij bij DWDDSURIHVVRU1RRUW
YRRU]LWWHUYDQGH]HOIUHLQLJLQJVFRPPLVVLHGLH]LFKRYHU
het geval Stapel had gebogen. Opmerkelijk was dat zijn
voornaamste doel leek te zijn om de boosdoener te isoleUHQHQKHWZHWHQVFKDSSHOLMNèEHGULMIéWHFRQWLQXHUHQ
business as usual. Drie ﬁrewalls waren er in zijn betoog te
KHUNHQQHQ0DDUGLHEOLMNHQELMQDGHULQ]LHQJHERXZGRS
GULMI]DQG'HNDQVGDWPHHU'LHGHULNV]LFKLQGHWRHNRPVW
zullen aandienen is dan ook groot.

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

)LUHZDOO: Diederik Stapel was een megalomane leugenaar, een geïsoleerd geval.
,VKLMHFKW]RéQELM]RQGHUJHYDO"+HWLVZDDUGDW'LHGHULN
DOVèSRSVWHUéZHUGELQQHQJHKDDOGELMGH58*KLMZDVHHQ
grote naam, scoorde goed, zowel op de ISI index als in
populaire media. Zijn status was schier onaantastbaar,
hetgeen bleek uit zijn publicaties in Science, het niet herhalen van zijn experimenten en het uitblijven van kritiek
HQHQJDJHPHQWYDQFROOHJDSURIHVVRUHQ0DDUGDWPDDNW
KHPQLHWXQLHN,QGHDIJHORSHQWLHQMDDU]LMQHUMXLVW
allerlei prikkels geïntroduceerd in het wetenschappelijk
EHGULMI DIUHNHQFXOWXXUSULYDWHZLQVWHQHQERQXVVHQ GLW
zulk gedrag stimuleren.
)LUHZDOO: Toevallig werkte het wetenschappelijk bedrijf
niet naar behoren rond Diederik.
7RHYDO"1HH7HQHHUVWHKRXGHQH[FHO
OHQWHSURIV]LFKHQNHOEH]LJPHWHHQ
heel klein deel van hun vakgebied,
waar zij schier onaantastbare experts
in worden. Ten tweede, worden excellente wetenschappers gekoesterd in
het huidige tenure track-klimaat. Scorelijstjes substitueren kritisch denken
en debat. Stapel was een ster: veel
WDIHOWMHGHNMH3K'VWXGHQWHQYHHOFLWD
tie en hoge H-index; top in zijn speciŊHNHZHWHQVFKDSVYHOG'LWIHQRPHHQ
werkt als een olievlek in het wetenVFKDSSHOLMNEHGULMI7LMGURYHQGHSHHU
review en herhaling van experimenten
worden niet serieus ondernomen,

omdat de grote namen een concentratie van macht verwerven. Ze beoordelen aanvragen voor onderzoeksgeld,
zijn editors van top journals, wetenschappelijke grootverGLHQHUV WZHHGHJHOGVWURRP HQ%1éHUVGLHSRSXODLUH
IHQRPHQHQZHWHQVFKDSSHOLMNGXLGHQLQGHPHGLD9HUGHU
VFKULMIWGHDIUHNHQFXOWXXUZLQVWHQYHUOLHVWRHDDQWRS
spelers en niet aan een team van wetenschappers. UitZDVVHQZRUGHQLQGLYLGXHHOJHHUGRIJH[FRPPXQL
ceerd, zoals in het geval Stapel. Winner takes all. Kuddes
zwarte schapen bestaan niet.
)LUHZDOO: Beproefde mechanismes als peer review, objectieve herhaling van experimenten en wetenschappelijke
integriteit kunnen toekomstige Stapel gevallen voorkomen.
Dit argument raakt de ivoren toren neiging van de wetenschap. Er zijn inderdaad een aantal nieuwe procedures
die de wetenschap transparanter maken, zoals open
access journalsMRXUQDOVGLHUHYLHZHUVéFRPPHQWDDU
SXEOLFHUHQHQRQGHU]RHNVIRQGVHQGLHYDNJHELHGRYHU
stijgende samenwerking promoten. Dit wordt echter ontkracht door de neiging om publiek geld om te zetten in
privaat gewin. De top publishers zijn private bedrijven
die winst maken middels publiek betaalde review procedures en dure, exclusieve verspreiding onder een vakspeciﬁek lezerspubliek. Dit leidt tot uitmuntend presterende
eilandjes, old boys networks, die hun eigen kwaliteit
beoordelen en hun bevindingen privaat te gelde maken
SDWHQWHQ RIDFKWHUGHﬁrewallYDQYDNWLMGVFKULIWHQYHU
stoppen. De vertaling naar populair wetenschappelijke
èZDDUKHGHQéLVHHQOXFUDWLHYHQHYHQYHUGLHQVWHYRRUGH
academische topspelers.
Het maatschappelijk contract dat de
wetenschap had wordt commercieel
uitgemolken door individuele topspelers. Diederik Stapel was daarvan een
schoolvoorbeeld, dat doet volgen. Tenzij wij een halt toeroepen aan de ivoren toren status van wetenschap; privégewin uit publiek geﬁnancierde
producten niet meer toejuichen; en
HUNHQQHQGDW]RZHOVXFFHVDOVIDOHQ
van een wetenschapper het resultaat
is van een team eﬀort$IUHNHQHQPDJ
maar dan wel als (vak)groep.
$OH[%ROGLQJ,:(*URXS:DJHQLQJHQ
8QLYHUVLW\
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Een komeetinslag, epidemie, of supervulkaan: wie regelmatig naar Discovery
Channel kijkt, weet wel hoe het uitsterven
van de mensheid er uit kan zien.
Op 21 december gaat het gebeuren,
althans volgens degenen die een
bijzondere betekenis toekennen aan de
Maya-kalender, die op die dag aﬂoopt.
Nog een krap weekje te gaan dus. Waar
of niet, dit potentiële einde is een mooie

gelegenheid eens wat zaken op een rijtje
te zetten. Wanneer dit echt het einde is,
hoe oordelen we dan over onze prestaties
als mensheid? Welke boodschap willen
we achterlaten voor een – buitenaardse –
cultuur? Wat hadden we nog graag af
willen maken? En tot slot: hoe zou een
grafrede op de mensheid kunnen luiden?
Je vindt het allemaal in deze speciale
kerstuitgave van Resource

Gedoemd
‘Grootschalige boosaardige praktijken’ heeft de mensheid op haar geweten.
Maar we leverden ook geweldige artistieke prestaties en excelleerden op
kennisgebied. Vier topwetenschappers kijken terug op het menselijk bestaan.
tekst: Rob Goossens en Rob Ramaker

V

erbazingwekkend toeschietelijk waren ze,
de prominente Wageningse wetenschappers die we vroegen om met ons te ﬁlosoferen over het snel nakende einde van de
mensheid. Erg geloofwaardig is het immers
niet, dat het armageddon correct voorspeld
wordt door een volk dat haar eigen ondergang niet wist
af te wenden. Maar het gedachtenexperiment sprak de
onderzoekers aan. Stel dat het waar is? Hoe kijken we dan
terug op de mensheid? Wat hebben we voor elkaar gekregen?
De hoogtepunten van de mens zijn nauw verbonden
met de dieptepunten, meent onze denktank. Twee kanten
van dezelfde medaille. Zo is het geweldig dat we erin
geslaagd zijn om miljarden mensen te voeden, vindt Louise Vet. Met technologische innovatie hebben we een
exponentiële bevolkingsgroei mogelijk gemaakt die de
doemdemograaf Malthus honderdvijftig jaar geleden
onmogelijk achtte. Maar Vet ziet ook de keerzijde: ‘Waar
ik me voor schaam, is dat onze expansie zo ongebreideld
is verlopen. We teren nog altijd in op onze grondstoffen.

Het is ons niet gelukt om een circulaire economie in te
richten met duurzame energie als basis.’
Dat dubbele gevoel kennen ze alle vier. Marten Scheffer
prijst de kunst en de muziek. ‘Op dat vlak hebben mensen
enorme prestaties geleverd, terwijl er nauwelijks nadelige
effecten aan zitten, geen wrange kanten.’ Dieptepunten
zijn volgens hem ‘oorlogen, martelingen en andere grootschalige boosaardige partijken’. Hoewel de natuur volgens hem ook niet lief is, ‘hebben wij deze zaken met onze
middelen en machtsstructuren naar een heel nieuw level
weten te brengen.’ Wat hem nog steeds verwondert, is dat
individuele personen die Jekyll & Hyde-achtige tegenstrijdigheid in zich dragen. ‘Nazi’s beoefenden ook de schone
kunsten, en omgekeerd heeft de wetenschap aangetoond
dat je vrijwel iedereen tot marteling kunt aanzetten.’
Toch probéért de mensheid het wel, meent Scheffer.
‘De meeste godsdiensten kennen oude geschriften en
gebruiken die bedoeld zijn om het kwaad onder controle
te houden en het goede te belonen. De wil is er dus wel,
maar de praktijk is kennelijk weerbarstig.’
Ook Michiel Korthals waardeert onze morele inspan-
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Louise Vet, buitengewoon
hoogleraar Evolutionaire
Ecologie

>>

Pier Vellinga, Klimaatonderzoeker bij Alterra

Marten Scheﬀer, hoogleraar
aquatische ecologie

ning om het goede te laten overwinnen. ‘ Wat ik nog steeds
ongelooﬂijk mooi vind, is de verklaring van de rechten van
de mens. Als je bedenkt hoeveel verschillende culturen er
zijn, mag het een wonder heten dat hierover eenstemmigheid werd bereikt. Natuurlijk zijn mensenrechten in veel
landen een dode letter, maar ze zijn er wel.’
HITLER
Wie de mensheid beoordeelt, vraagt natuurlijk al snel:
had het ook anders gekund? Zijn we de meesters over ons
eigen lot, of leidde de combinatie van onze oeroude
instincten en ‘moderne’ intelligentie onafwendbaar tot
de wereld zoals die er nu uit ziet?
Mensen hebben wel degelijk invloed op het proces,
maar in beperkte mate, meent Marten Scheffer. ‘Soms zie
je dat de tijd rijp is voor verandering, er staat iets te gebeuren. Maar het is vervolgens wel de vraag of er een Gandhi
opstaat of een Hitler. Het leiderschap kan voor tientallen
jaren bepalend zijn.’
Ook klimatoloog Pier Vellinga ziet veel speelruimte
voor de mens. ‘Er zijn tal van keuzes die we kunnen maken
en die op kortere of langere termijn een stempel drukken
op hoe de wereld eruit ziet. Vaak is er wel een bepaalde
bandbreedte, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van hulpstoffen, of de grillen van het klimaat. Maar de mens kan
ook buiten die beperkingen treden.’ Volgens Vellinga zijn
er verschillende momenten geweest dat de mens de

In welke tijd had je het liefst geleefd?
Marten Scheﬀer: ‘Zelf voel ik me gelukkig als het leven simpel is en ik
veel buiten kan zijn. In plaats daarvan drijven allerlei krachten me juist
voortdurend naar de computer. Het zou dus kunnen dat ik in een eerder
tijdperk mogelijk beter af was. Maar ja, dat betekent ook dat de helft van
je kinderen mogelijk in het eerste jaar overlijdt en da’s natuurlijk ook
niet leuk. Dus eigenlijk bevalt het me prima hier.’

Michiel Korthals, hoogleraar
toegepaste ﬁlosoﬁe

Welke tip heb je voor een eventuele
nieuwe mensheid?
Pier Vellinga: ‘Zorg ervoor dat je systemen niet
te groot en te complex worden, zoals bij ons.
Voor allerlei dagelijkse spullen, en zelfs ons
voedsel, zijn we afhankelijk van producenten die
zich vaak aan de andere kant van de wereld
bevinden. Dat maakt ons kwetsbaar en zorgt dat
veel energie gaat zitten in het onderhoud en controle van die complexe systemen. Organiseer
meer op regionale schaal. Op het gebied van
energie, water en voedsel maakt de technologie
dat mogelijk. Met regionale, zelfsturende en zelfvoorzienende gemeenschappen als ideaalbeeld,
als opvolger van de natiestaat.

wereld, bedoeld of onbedoeld, totaal had kunnen veranderen, meestal in negatieve zin. ‘Recent nog toen we cfk’s uitvonden die onze ozonlaag aantasten. Door geluk of toeval
hebben we in de jaren twintig voor chloorﬂuorkoolwaterstof gekozen, terwijl het verwante broomﬂuorkoolwaterstof de ozonlaag honderd keer zo snel afbreekt. Wanneer
we dat hadden gekozen was er mogelijk helemaal geen
ozonlaag meer geweest. Dan hadden we het einde van de
Mayakalender wellicht niet eens gehaald.’ Iets soortgelijks
geldt volgens Vellinga voor de mogelijkheid van een nucleaire holocaust tijdens de Koude Oorlog. De wereld had er
dus zeker anders uit kunnen zien. En het klimaat was
uiteraard de volgend testcase geweest, als het Maya-armageddon niet op ons pad was gekomen. ‘Ook op dat gebied
zouden onze keuzes bepalend zijn voor de toekomst.’
WETENSCHAP
Zou de rest van onze planeet het erg vinden wanneer de
mensheid verdwijnt? Kleine kans dat het überhaupt
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‘Soms zie je dat de tijd rijp is voor verandering, er
staat iets te gebeuren. Maar het is vervolgens wel de
vraag of er een Gandhi opstaat of een Hitler. Het
leiderschap kan voor tientallen jaren bepalend zijn’

opvalt, meent Louise Vet. ‘Als soort stellen we eigenlijk
niets voor. Als we ten onder gaan betekent dat weinig voor
deze planeet. We zijn een voor twaalf ontstaan en we verdwijnen een over twaalf als soort. De biologische dominantie op aarde is bacterieel, plus misschien wat insecten.
Die gaan rustig door met hun leven als de mensen verdwenen zijn.’
Het is natuurlijk wel uniek dat we dat wéten, dankzij de
wetenschappelijke kennis die we hebben opgebouwd. Dat
die kennis verdwijnt bij het verscheiden van de mensheid
is misschien wel het grootste verlies, vindt Louise Vet.
‘Van het allerkleinste tot het allergrootste hebben we
inzicht gekregen in hoe het universum in elkaar steekt. Er
is geen andere soort die op een vergelijkbare manier tot
kennisvergaring in staat is. Als de mens verdwijnt, verdwijnt dat ook allemaal. Dat zou droevig zijn.’
Filosoof Korthals wijst erop dat de wetenschap juist de
laatste decennia grote vooruitgang heeft geboekt als het
gaat om de maatschappelijke inbedding van technische
ontwikkelingen. ‘ Alle wetenschappelijk innovaties vereisen normen, oftewel maatschappelijke inbedding. Je ziet
dat aan zoiets simpels als de mobiele telefoon en hoe je
daarmee omgaat in de openbare ruimte. Dat speelt ook op
een dieper niveau als het gaat om voedsel en verdelingsvraagstukken.’ Marten Scheffer vindt dat daarbij een
belangrijke taak voor de nu juist zo verguisde sociale

Wat hoop je dat een eventuele buitenaardse beschaving van ons zal terugvinden?
Michiel Korthals: ‘Ik ben trots op de cultuur die we
als mensheid hebben voortgebracht, dat mag van
mij best teruggevonden worden. Het werk van
Sjostakovitsj bijvoorbeeld, een Russische componist die gestorven is in 1975, daar ben ik een ongelooﬂijke bewonderaar van. Wat moderne kunst
betreft zou ik Anish Kapoor aanraden, een BritsIndische kunstenaar. En ook in de ﬁlosoﬁe laten
we veel na wat gevonden mag worden: een Wittgenstein, een Popper, Russell, de hele Frankfurter
Schule, John Rawls.’

Moeten we de Maya-kalender serieus nemen?
Louise Vet: ‘De Maya’s zijn ten onder gegaan aan de overbelasting van hun
natuurlijke leefomgeving. We weten dat ze de bodem en de grondstoﬀen
uitputten, waardoor de basis onder hun beschaving verdween. Daar moeten we van leren, want we zitten nu op een moment van transitie, waarbij
we de juiste keuzes moeten maken. Anders gaat hier hetzelfde gebeuren.’
Vet denkt dat we die waarschuwing serieuzer moeten nemen dan een stenen kalender.

wetenschappen is weggelegd. ‘Dat is een enorm complex
werkveld, maar wel heel belangrijk omdat het inzicht
geeft in hoe mensen reageren en hoe we noodzakelijke
veranderingen kunnen doorvoeren.’
Pier Vellinga ten slotte mijmert over Wageningen. De
universiteit heeft buitengewoon nuttige dingen gedaan
voor de mensheid, zo meent hij. ‘De Groene Revolutie
mag voor een belangrijk deel op het conto van Wageningen worden geschreven. Door die combinatie van beter
zaaigoed, kunstmest en veredeling is de wereldvoedselsituatie enorm verbeterd.’
Tegelijkertijd meent Vellinga dat we als universiteit,
net nu de mensheid op z’n eind loopt, op een belangrijk
kruispunt staan. ‘ Het punt waarop we ons af moeten vragen of we wel moeten blijven focussen op productieverhoging. Of we onze enorme expertise niet moeten aanwenden voor duurzame alternatieven.’
BACTERIËN
Tot slot: stel dat het einde van de mensheid komt in de
vorm van een opperrechter, bij wie je nog één pleidooi
mag houden. Korthals: ‘Ik zou zeggen: geef ons nog dertig
jaar. Laten we kijken of we de enorme problemen die we
teweeg brengen kunnen oplossen: de onduurzame technologieën, een onduurzaam voedingssysteem, onduurzame landbouw en onduurzame handel. Dat zal verdraaid
lastig zijn, want de mondiale problemen zijn zo ingewikkeld dat ze niet op één manier opgelost kunnen worden.
Er is geen silver bullet, ook niet voor de wetenschap. We
moeten gewoon alles uitproberen: duizend bloemen laten
bloeien.’
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TIJDCAPSULE
Hij kwam plotseling, maar niet onverwacht, de ramp die
op 21 december 2013 de mensheid van de kaart veegde.
De vernietiging ging snel, genadig bijna, en strekte zich
uit tot alles wat de mens op aarde had gebouwd, aangelegd, of veranderd. Waren daarmee alle sporen uitgewist die dit curieuze ras had achtergelaten? Nee! Een
kleine tijdcapsule zwerft ergens door de ruimte, gevuld
door Wageningse studenten die gevraagd waren een
typisch Wagenings voorwerp bij te dragen. De laatste
erfenis van de mensheid, wachtend om gevonden te
worden... Nicolette Meerstadt en Emma Diemont

Bunkermuntjes - Sara de Groot
‘Voor de vele foute feestjes in
de Bunker, vooral in de eerste
jaren van mijn studie. Toen ik
op Erasmus was, vond ik
ineens een bunkermuntje. Was
toch goed voor een grote glimlach en een middag heimwee
naar de Wageningse feestjes.’

Fitness-sleutel van de Bongerd - Rose-Marie Koning
‘Ook al heb ik hem zelf niet supervaak gebruikt, het
is toch een symbool voor de studentensport in
Wageningen.’
Berimbau - Heitor Teixeira, Brazilië
‘Als ik verdrietig ben en heimwee heb,
speel ik de Berimbau. Het is een typisch
Braziliaans instrument Als je het
bespeelt sta je in verbinding met
eeuwenoude zielen.’

Compost - Marie Mouihi,
Frankrijk
‘Compost vertegenwoordigt
het idee van hergebruiken.
Rijke grond is ook
synoniem voor een rijke
toekomst en duurzaamheid.

Grote opscheplepel - Mario di Florio, Italië
‘Als student moet je voor jezelf koken,
en voor anderen. Je leert nieuwe recepten
kennen en maakt tijd voor dingen die echt
belangrijk zijn.’

Mijn ﬁets - Kleoniki Kipourou , Griekenland
‘Zonder ﬁets kun je niet overleven in
Nederland. Net zo essentieel als voedsel.’

De Alchemist van Paulo Coelho - Emmanouil
Tsatsatis, Griekenland
‘Een enorm inspirerend boek dat je al kunt
begrijpen als je vijftien bent. De boodschap: als je
iets echt wilt, dan trek je dat uiteindelijk aan.’

Mijn Disney ﬁlms - Lisanne Verschuren
‘Ik ben verslaafd aan Disney ﬁlms. In
mijn studentenhuis Aurora kijken we
regelmatig naar Disney ﬁlms, en bij
verjaardagen zetten we allemaal een
kroontje op. We wonen met zes
meiden.’
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Poster van cafetaria ’t Passantje - Petertje van Grunsven
‘Zonder het Passantje zou ik niet meer in leven zijn.’

OV-weekkaart - Billy Scaf
‘Voor als het regent.’
Smartphone met Facebook
en Whatsapp - Jip Vrooman
‘Ik ben er soms te veel mee
bezig, maar ik ben ook
goed op de hoogte van alle
feestjes die eraan komen.’

Mijn hersenen op sterk
water - Ron van de Water
‘Al mijn kennis en
herinneringen zitten
erin, alles wat ik heb
meegemaakt. De leukste
feestjes, weetjes over
weidevogels... alles.’

Gevild konijn - Joke ter Stege
‘Dat lag laatst in de wasbak bij ons
in de Walstraat, van een
huisgenoot. Hij ging de vacht ook
nog schoonmaken en ergens voor
gebruiken. Getver.’

Een Chinese student - Melle Ykema
‘Er studeren hier heel veel Chinezen, en
ze kunnen supergoed karaoke zingen.
Dat heb ik laatst ontdekt tijdens een
feestje op de afdeling. Echt een
geweldige avond.’

Pien, de huiskat van
studentenhuis De Boerderie
- Daniel Platvoet en Peter
Sloot
‘Dan zijn we van haar af. Nu
poept ze voor je deur, en...
ze bestaat. Veel voer heeft
ze niet nodig. Gewoon
kattenbrokken, en af en toe
krijgt ze wat gebakken
spons [tofu, red.]’

13 december 2012 — RESOURCE

5(6SLQGG



18 >>

Veelbelovende
wetenschap
Afgelopen jaar kwamen Wageningse wetenschappers
geregeld met veelbelovende wetenschap in Resource.
Wel moest nog even de proef op de som worden
genomen om het bewijs te leveren of de buitenwereld
te overtuigen. Met het einde van de mensheid in zicht,
maken we de balans op. Is het gelukt?

Tim Breur
plantte een
zendertje
op een van
de vossen.

tekst: Albert Sikkema

T

omaat blijft in de schijnwerpers
Cultuurtomaten in de kas hebben nachtrust nodig, maar wilde tomaten kunnen wel 24 uur licht per dag verdragen. Aaron Velez Ramirez is op
zoek naar het mechanisme van die 24/7 tomatenplanten. Want als je dat
mechanisme in de cultuurtomaten kunt inbouwen, levert dat een forse
toename van de productie op. Eind vorig jaar kreeg hij de beschikking
over datasets met genetische informatie om dat mechanisme te vinden.
Heeft hij die inmiddels?
‘We komen dichterbij’, zegt Velez. ‘We hebben een aantal kandidaatgenen, maar we hebben nog bewijs nodig dat die inderdaad de lichttolerantie veroorzaken.’ Hij schat in dat hij over een klein half jaar een interessant artikel hierover kan publiceren. Ondertussen loopt er ook een
praktijkproef in Bleiswijk met tomatenplanten onder continu licht.
Velez wil weten of de productie daardoor toeneemt. Ook die teeltproef is
nog niet afgerond. Het blijft veelbelovend onderzoek.

R

oer op zee gaat langzaam om
Vissers beperken zich het liefst tot het vangen van enkele commercieel interessante soorten. Dat is slecht voor het ecosysteem, zo stelde een
internationale groep onderzoekers begin maart. De visserijbiologen,
waaronder Adriaan Rijnsdorp, pleitten voor ‘totaalvissen’, waarbij alle
vis wordt gebruikt en bijvangst niet meer bestaat. Daardoor wordt de
pijn over meerdere vissoorten verdeeld, zo is de gedachte.
Heeft het pleidooi al wat opgeleverd? Het begint te komen, zegt Rijnsdorp. ‘Recent zijn de belangrijkste auteurs van het artikel in Brussel
geweest om hun visie Europees parlement te bespreken. Daar vond me
het een elegant idee. De grote vraag was alleen hoe je het hoe moet vertalen naar de praktijk. Welke regels moet je hanteren?’
Het beheerssysteem voor de visserij is niet in staat om snel nieuwe
wetenschappelijke inzichten te gebruiken, zegt Rijnsdorp. ‘Sinds 2007
weten we dat selectief vissen leidt tot genetische veranderingen bij vissen, maar met die kennis is nog weinig gedaan.’
Rijnsdorp denkt dat het totaalvissen op zijn vroegst over tien jaar
wordt ingevoerd. Het visserijbeleid wordt iedere tien jaar geëvalueerd.
‘Zo ook in 2013, maar we waren eigenlijk te laat met ons pleidooi om dat
evaluatieproces nog te beïnvloeden.’ Dus wordt het 2023.

K

ink in de kabel
Iris van den Bosch was in april op zoek naar de hersenregio’s voor
‘vies’ en ‘lekker’ door proefpersonen in de nieuwe MRI-scanner van Wageningen UR en ziekenhuis Gelderse Vallei te leggen. Terwijl de proefpersonen grapefruitsap kregen toegediend mat ze hun hersenactiviteit. Ze had
goede hoop op resultaten, omdat ze maar liefst veertig proefpersonen
beschikbaar had voor haar onderzoek.
Helaas heeft ze de hersenregio negen maanden later nog niet gevonden. ‘Er is tijdens de analyse van de data iets misgegaan, wat we erg laat
ontdekten, waardoor de gehele analyse en interpretatie opnieuw moet
worden gedaan’, schrijft ze. ‘Daarom ben ik nu nog bezig met de analyse
en heb ik nog geen resultaten. Hopelijk heb ik over twee maanden
nieuws.’

V

os slimste ganzenbestrijder?
Kun je met vossen de groeiende ganzenpopulatie in Nederland in
toom houden? Dat onderzocht student Bos- en Natuurbeheer Tim Breur
afgelopen voorjaar door drie vossen – Joep, Loes en Tim - in natuurgebied
Gelderse Poort van zendertjes te voorzien. Geeft het inzetten van de
natuurlijke vijand van de ganzen betere resultaten dan het afschieten van
de trekvogels, wilde opdrachtgever de Faunastichting weten. Wat zijn de
resultaten?
Breur heeft het heel druk, hij staat op het punt te vertrekken naar
Latijns-Amerika om daar zijn afstudeervak te doen. Hij verwijst naar stagebegeleider Berend Voslamber van SOVON Vogelonderzoek. En die kan
de resultaten nog niet vrijgeven, omdat die eerst met de opdrachtgever van
het onderzoek, het Faunafonds, moeten worden besproken. Eind januari
komen de conclusies naar buiten – net te laat.
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‘Volgens de Maya’s was er juist
altijd een nieuw begin’
Op 21 december is het dan zover: het einde van de
wereld volgens de Mayakalender. Heeft het nog wel
zin om te blokken voor een tentamen? Kunnen we niet
beter feestend ten onder gaan? We vroegen het aan
twee studenten afkomstig uit een regio waar de Maya’s
vandaan komen: de Mexicanen Icken Hernández en
Eugenio Ruiz, beiden bezig met de master Food
Technology.

Wat vinden jullie van alle ophef rond het einde van de
wereld voorspeld door de Mayakalender?
Eugenio: ‘We maken er grappen over: ja, binnenkort is
het allemaal over. Maar er klopt natuurlijk niets van.’
Icken: ‘Het is onzin. Absolute onzin. De Mayakalender
kent geen eindes, alleen maar nieuwe beginnen. Wat sommige mensen zien als een voorspeld einde, is alleen het
begin van een nieuwe cyclus. Er zijn ongeveer vijfhonderd
stenen met Maya-inscripties gevonden die voorspellingen
doen. Op slechts één daarvan is iets te vinden over 2012.
Maar met hun berekeningen probeerden de Maya’s geen
einde te voorspellen; ze probeerden juist aan te tonen dat
alles door blijft gaan, dat was hun punt. Moderne culturen
zoeken altijd naar een eindpunt, maar dat is niet hoe de
oude Maya’s dachten.’

DE KALENDER
VAN DE MAYA’S

Hoe komt het dan dat er in het westen toch mensen
overtuigd zijn dat het einde nabij is?
Icken: ‘Het is ook een kwestie van beeldvorming. De
kranten en tijdschriften schrijven erover, er zjn documentaires op Discovery.’
Eugenio: ‘In de jaren 70 begon de New Age-beweging
ermee. Ze spelen in op de angst van mensen. Mensen hebben iets nodig om in te geloven, een overtuiging om aan
vast te houden. Mensen die allemaal geloven dat de wereld
vergaat voelen zich verbonden met elkaar.’
Stel dat de New Age-aanhangers toch gelijk hebben. Hoe
brengen jullie je laatste dagen door?
Eugenio: ‘Ik zou geen tentamens meer maken. En nu ik
toch in Europa ben zou ik gaan rondreizen en al het geld
van mijn beurs uitgeven. Van het leven genieten.’
Icken: ‘Dan ga ik terug naar Mexico, met wat vrienden.
Relaxen op het strand.’
Eugenio: ‘Misschien moeten we dan naar een oude
Mayastad gaan. Om op de juiste plek te eindigen.’ JB
FOTO: GUY ACKERMANS

Gelooft niemand in Mexico er dan in?
Icken: ‘Nee, alleen misschien wat slecht geïnformeerde
mensen. Als je een rondleiding neemt langs oude

Mayatempels zul je daar precies hetzelfde te horen krijgen: de wereld zal niet vergaan.’
Eugenio: ‘De hedendaagse Maya’s, dat zijn er wereldwijd zo’n 6 miljoen, zullen wel op 21 december een tempel
bezoeken. Dat heeft niets met het einde van de wereld te
maken, maar met de verandering van seizoenen. Je gaat
naar een oude Mayatempel, staart naar de zon, en vult je
energie aan. Maar dat doe je dus ook op 21 maart.’

De Mayacultuur was een
oude beschaving op de
grens van Mexico en Centraal-Amerika, die tot
bloei kwam in de tijd dat
Europa zich in de Middeleeuwen bevond. De Maya’s
ontwikkelden een eigen
schrift en staan bekend om
hun kunst, architectuur,
wiskunde en astronomie.
Zij geloofden dat de kosmos uit negen onderwerelden bestaat, die ten
behoeve van de evolutie
allen doorlopen moeten
worden. De evolutie is
voltooid na de laatste
cyclus van de ‘Lange
Kalender’, die volgens
onze kalender op 21
december 2012 valt. Volgens een inscriptie op een
steen (zie afbeelding),
gevonden op een archeologische vindplaats in Tortuguero, Zuid-Mexico, zal op
die datum de god Bolon
Yokte K’uh neerdalen. Wat
dat precies voor gevolgen
zal hebben weet (nog) niemand. ED

De Mexicanen Icken
Hernández en Eugenio
Ruiz, beiden bezig
met de master Food
Technology
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Grafrede op de mensheid
O

ver zeven dagen, op 21 december, breekt de
laatste dag aan van de laatste b’ak’tun van
de lange telling. Niemand weet wat er die dag
gebeuren zal, maar één ding is zeker: de mensheid, zoals wij die kennen, zal ophouden te
bestaan. Zal het heelal een zwart gat vormen
waarin de aarde verdwijnt, zal de wereld uiteenspatten als een glazen bol die te pletter
slaat, zal een natuurramp van onmetelijke
omvang ons treﬀen en hullen in eeuwige duisternis? Wat staat ons te wachten als de zevende
bazuin zal schallen en toorn op ons neer zal
dalen?

D

e aarde is veel ouder dan de mensheid, maar
toch zijn wij een deel van haar en is de aarde
een deel van ons. Wij hebben ons niet bescheiden
opgesteld, wij hebben gewroet in haar schoot en
haar uiterlijk veranderd. We hebben de grond
bewerkt en ons eigen voedsel verbouwd. Wilde
dieren hebben we getemd en geleerd voor ons
arbeid te verrichten; wij drinken hun melk en eten
hun vlees. We hebben onze tropische regenwouden gekapt, het water in de oceanen doen stijgen
door in te grijpen in het klimaat; we hebben
meren drooggelegd, geprobeerd rivieren te verleggen. Zullen we dan nu samen ten onder gaan?

M

et onze handen bouwden wij het Colosseum,
de Chinese Muur, de wolkenkrabbers van
New York. Onze handen schilderden de Mona
Lisa, de Nachtwacht, Het Lam Gods en andere
prachtige schilderijen, ze schreven de mooiste
boeken en gedichten, componeerden schitterende muziek die ons telkens weer ontroert. Maar
diezelfde handen bouwden ook de atoombom en
het vernietigingskamp Auschwitz. Ze bouwden
het IJzeren Gordijn en braken dit ook weer af.
Steeds weer blijkt de medaille twee kanten te
hebben. Wit en zwart, dag en nacht, leven en
dood. Wie bepaalt welke zijde bovenligt?

27 december
augustus 2009
RESOURCE — 13
2012

5(6SLQGG



<< 21

Z

even dagen resten ons nog, niet meer. De tijd
is ongrijpbaar. Gaan we langs een rivier op
zoek naar haar begin, dan komen wij vanzelf uit
bij haar bron, maar wat als we teruggaan in de
tijd; waar ligt de oorsprong van de tijd? Wat was
er vóór het begin, en zo ook, wat is er na het
einde? We kunnen de tijd niet overzien. Bij onze
geboorte is de dood al aangekondigd en het is
een feit dat de zon ooit zal doven, maar het zijn
zekerheden waar we geen raad mee weten. Niemand kan zeggen dat het einde als een verrassing komt, maar nu we weten dat we nog maar
zeven dagen te leven hebben, iets meer dan tienduizend minuten, slaat de schrik ons om het hart.

W

e moeten dus afscheid nemen, maar dat is
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe moet
dat? Niemand heeft ons ooit geleerd hoe je afscheid
moet nemen, voorgoed afscheid. In gedachten sta
ik nog één keer op top van de Ierse Errisbeg en zie
ik de weidse vlakte van Connemara met haar talloze meren en meertjes, haar ruige kusten. Vanaf
de Stuifdijk op Terschelling kijk ik nog één keer
over de Boschplaat. Ik beklim de Teide op Tenerife
en beschouw de kratervlakte onder mij, die zoals
altijd boven de wolken ligt. Nog één keer kniel ik
neer op een kalkhelling in het Gerendal en verbaas
mij over haar bloemenrijkdom; dit jaar bloeiden er
meer sleutelbloemen dan in voorgaande jaren.

O

ver zeven dagen zal de mensheid vergaan.
Wat is het belangrijkste dat verloren gaat?
De prachtige gebouwen die we hebben maakt, de
kunst? Nee, het is iets anders: het is de liefde die
de wereld het meest zal missen. Ja, wij hebben
lief gehad. Ik sluit mijn ogen en denk aan alle
mensen van wie ik heb gehouden. Net als de tijd
kent de liefde geen grenzen, geen begin, geen
einde. Dat is mijn grote troost. Zeven maal om de
aarde te gaan, als het zou moeten op handen en
voeten; zeven maal, om die éne te groeten, dichtte
Ida Gerhardt. En ja, misschien zullen de gestorvenen herrijzen en zullen we allemaal samen
komen. Wie zal het zeggen? Joop Schaminée
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Pfoei, dat was weer een bewogen jaartje voor de Wageningers en hun collega’s elders
in den lande. VHL dat zich ontvlecht, onderzoekers die genomen ontrafelen, studenten
die demonsteren na een interview van Aalt Dijkhuizen… Weet je het allemaal nog?
Test je kennis met onze nieuwsquiz. Onder de goede inzenders wordt een dinerbon
van 100 euro verloot.
tekst: Roelof Kleis illustraties: Kito

Nieuwsquiz 2012
1

Ging op in rook:

a Studentenhuisvesting op de campus
3
b Pulse
3
c De langstudeerboete
3

2

Janken als de les voorbij is. Wie?
a Langstudeerder
3
Bart na laatste college op Zodiac
b Tweedejaars
3
Inge over Teacher
of the Year Frits
Klaassen
c Eerstejaars
3
Heinrich bij elk
college VHL
Leeuwarden

5

Studenten van
Osiris nemen het er
goed van. Waarvan?
a Bokma
3
b Sonnema
3
c Boomsma
3

6

gen UR

b Diederik de Moel, winnaar sterkste man-verkiezing
3
Thymos

c Laan van Staalduinen, de nieuwe baas van SSG
3

3

7

4

8

Welke wonnen ‘we’ niet?
a
 De Batavierenrace
3
b De Meester Kackadorisprijs
3
c De Gouden Neus
3

Welk genoom werd niet door Wageningen ontrafeld?
a Het genoom van de tomaat
3
b Het genoom van de banaan
3
c Het genoom van de sinaasappel
3

‘Ik weet dat het bijzonder is.’ Wie zei dit?

a D
 olf Weijers, de jongste hoogleraar (36) van Wagenin3

7!
a
 H
 et aantal
3
medewerkers
van VHL dat vertrouwen heeft in
Ellen Marks
b De gemiddelde
3
H-index van alle
Wageningse
wetenschappers
c H
3
 et aantal vrouwelijke leerstoelhouders in
Wageningen

Hacker die de WUR-card kraakt, maar tegen de lamp
loopt:
a Przewalskipaardje
3
b Dikke Snicker
3
c Schmallenberg
3
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9

Hoeveel biertjes drinkt de Wageningse student
gemiddeld per maand?
a 39
3
b 20
3
c 9
3

10

Zei Rutte dit jaar:
a
 ‘Wanneer je in China bent, dan praten ze niet over
3
Harvard, dan hebben ze het over Wageningen, de
landbouwuniversiteit.’
b ‘Ik was vorige week in Turkije en ik kan zeggen: Har3
vard kennen ze daar niet, maar de universiteit van
Wageningen wel.’
c ‘Als je in Putten naar Harvard vraagt, kijken ze je
3
onwetend aan. Maar de universiteit van Wageningen
weten ze zo te vinden.’

11

Resource deelde condooms uit aan eerstejaars. Wat
was de boodschap?
a Resource, brings you the hard facts
3
b Resource, for telling it straight
3
c Resource, gets to the bottom
3

14

Wat is dit?

15

De lat ligt op een mager zesje. Voor wie of wat?

a Het ontwerp voor stadslandbouw Eco Valley bij Beijing
3
b Het ontwerp voor stadslandbouw Food Valley bij Barneveld
3
c Het ontwerp voor stadslandbouw Oosterwold bij Almere
3

a Het nieuwe toiletpapier van Wageningen UR
3
b Martin Korpff overweegt selectie aan de poort
3
c De nieuwe cateraar Cormet
3

16

‘Een goed excuus om Albron eruit te schoppen’,
vond Derek van het Resource-smaakpanel over de
cateraar. Waar had hij het over?
a De soep
3
b De gehaktbal
3
c De salade
3

17

Aalt Dijkhuizen kijkt in Resource terug op zijn
pleidooi voor intensieve landbouw:
a De waarheid was beter af zonder mij’
3
b ‘Misschien naïef van mij, maar ik dacht echt dat
3
het ons zou gaan lukken’
c ‘Daar mag je het trouwens mee oneens zijn’
3

18

Soort proefdier dat door Wageningen UR
ten grave wordt gedragen:
a Otter
3
b Kameleon
3
c Honingbij
3

12

IJsmeester Bert Heusinkveld (Meteorologie) dicht Elfstedenwakken met:
a Droogijs
3
b Vloeibare stikstof
3
c Imidacloprid
3

13

Eureka bij Imares! Gekweekte tong plant zich voort:

a Bij groen ledlicht
3
b In strenge winters
3
c Op een sober dieet van rode algen
3

19

Onder druk van FrieslandCampina verandert De Goor in:

a Weidegang
3
b Bronland
3
c Melkweg
3

20

Welke student ervaart
meeste stress?
a De thuiswonende
3
b De bachelor
3
c De internationale
3

MEEDOEN
Mail de goede antwoorden vóór 5 januari naar resource@wur.nl
onder vermelding van ‘nieuwsquiz’.
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En ‘we’ blijven ook nog
wel even de beste
Het is bijna een decembertraditie. Voor de achtste keer wijst de
Keuzegids Hoger Onderwijs deze
universiteit als beste aan. Hoe
komt dat eigenlijk? En: blijven
we dat ook?

1

Dus ik studeer aan de beste
universiteit?
Wel als je kijkt naar het bachelor- en masteronderwijs – want
daarover oordeelt deze onafhankelijke gids. Bij het onderzoek doen
we het ook goed, maar moeten we
doorgaans Utrecht en Leiden voor
ons dulden (volgens lijstjes van de
Times Higher Education index en
Shanghai).

We zijn lekker klein, met gemiddeld slechts 55 eerstejaars per
opleiding. Docenten en studenten
hebben intensief contact. We hebben hier relatief veel kamers, college- en practicumzalen en een aardig sportcentrum. Verder staat het
zogeheten Brascampmodel garant
voor een gunstige docent-studentverhouding. Het model is een rekenmethode die de gelden van het
onderwijsinstituut verdeelt: hoe
meer studenten een vak volgen,
hoe meer centen naar docenten
gaan. Ook kennen we intensieve
vakevaluaties, mede door studenten zelf. Voor elk vak is het ieder
jaar weer de vraag of het beter kan.
Zo leidde aanhoudende kritiek van
studenten Landschapsinrichting
ertoe dat een theoretisch vak over
de uitvoering van projecten een
stuk praktischer werd ingezet. Studenten gaan nu kijken hoe een
straat wordt aangelegd, en ze leren
concreet projecten te begroten.

3 Amsterdamse studenten zijn
gewoon kritischer.
Het argument dat de UvA nu
hanteert. Het is inderdaad deels

FOTO: GUY ACKERMANS

2 Hoe komt het?

Intensief contact: studenten en docent Andre van Lammeren bij prakticum Plantencelbiologie.

een subjectieve meting. De Keuzegids weegt drie soorten informatie:
studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête, rapporten
van de accreditatieorganisatie
NVAO en objectieve getallen, zoals
slagingspercentages. Wageningen
scoort hoog bij studenten en accrediteurs, maar de slagingspercentages hier zijn niet bovengemiddeld.
Het zou natuurlijk kunnen dat studenten elders kritischer zijn, maar
waarom? En waarom geldt dat dan
niet voor andere grote steden:
Utrecht en Rotterdam scoren wel
goed. De Keuzegids wijst er op dat
dit niet kan verklaren waarom de
UvA verder naar beneden zakt.

4 Maar in de Elsevier-special
scoort Wageningen laag.
Dat klopt niet helemaal. In september deden de Wageningse opleidingen het ook in de onderwijsspecial van Elsevier zonder uitzon-

dering uitstekend. Alleen bleek de
overall notering van de universiteit
tegen te vallen. Dat is natuurlijk
curieus, temeer omdat Elsevier
zich op dezelfde informatie baseert als de Keuzegids, namelijk de
Nationale Studenten Enquête. Het
vermoeden is dat Elsevier hier een
fout heeft gemaakt. Dat de Elsevierredactie na twee maanden nog
steeds geen plausibele verklaring
heeft kunnen geven voor de dramatische Wageningse notering,
ondanks herhaaldelijk aandringen
van Resource, is daarbij veelzeggend.

5

Wat is eigenlijk de beste
opleiding?
Wil je de beste bacheloropleiding van Nederland, dan ga je
Plantwetenschappen studeren. Na
jarenlang een score van 90 uit 100,
stijgt die opleiding dit jaar naar 98.
Ook bij Biologie en Agrotechnolo-

gie krijg je uitstekend onderwijs.
Met 66 punten is Internationaal
land- en waterbeheer de minste
Wageningse opleiding, maar nog
altijd beter dan vergelijkbare studies elders.

6 Gaat iemand ons ooit inhalen?
Voorlopig niet. Het verschil met
de runners up is groter geworden.
Wij blijven onverminderd hoog op
72, terwijl Eindhoven zakt van 66
naar 64,5 punten. Mogelijk gaat de
forse groei ons parten groeien. Het
aantal studenten is gegroeid van
4400 in 2005 naar bijna 8000 nu.
Zorgpunten zijn het aantal studiewerkplekken, dat is nu al nijpend.
Orion is september klaar, maar dat
loopt direct vol. Voor onderwijsruimten kan de universiteit nog
uitwijken naar de Dreijen. Als we
daar in 2015 weg zijn, krijgen we
straks misschien onderwijs in de
avonduren. GvC
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FOTO: BART DE GOUW

ALS WARME BROODJES…
Het is een deel van haar droom
die uitkomt: een eigen catering
hebben. 5 december stond masterstudente Franziska Nath in de
Forumkantine zelfgebakken
brood te verkopen. Een experiment van het Green Oﬃce, dat
studenten stimuleert om eigen
producten aan de man te
brengen.
‘Dat ziet er lekker uit! Mag ik ook
van alles wat?’ De studente Rural
Development and Innovation
krijgt veel positieve reacties van de
studenten en medewerkers in het
Forum. De verkoop loopt goed.
Franziska: ‘Ik heb twee soorten gevuld brood gemaakt. Een Franse
met geitenkaas, tijm, honing, walnoten en appel. En de ander met
aubergine en kruiden. Ik wilde iets
wat iedereen lekker vindt, maar
niet té standaard. Aangezien bijna
iedereen hier brood eet tijdens de
lunch, was dit een mooie manier
om te oefenen met iets anders.’
Ook is er gemberbrood, bestaande
uit chocola, rozijnen, noten, jam,
gember en veel speculaaskruiden,
omdat het Sinterklaas is.
De Student Cooking Corner is
een initiatief van Green Ofﬁce, een

Franziska Nath
verkoopt in de
Forumkantine
haar zelfgemaakte brood.
‘Ik wilde iets
maken wat
iedereen lekker vindt,
maar niet té
standaard is.’

organisatie binnen Wageningen
UR die duurzame initiatieven binnen de campus ondersteunt. De
kookhoek geeft studenten de mogelijkheid om hun eigen producten te verkopen. ‘Het is een leuke
manier om wat bij te verdienen en
studenten te laten koken en delen,’ legt Marta Eggeis van Green
Ofﬁce uit. ‘Daarnaast geef je studenten de mogelijkheid om verschillende dingen te proeven. Er
zijn zoveel verschillende mensen

met verschillende nationaliteiten
en voorkeuren.’
VLEESVRIJ
De voorwaarde aan deelname is
wel dat de producten vleesvrij zijn,
zodat er een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en dat alle
studenten de producten kunnen
eten.
De Cooking Corner trekt veel
bekijks. Franziska krijgt een tip
van een Fransman, die zelf thuis

vaak gevuld brood eet. Er is ook
een aantal studenten dat graag op
de plek van Franziska wil staan.
Ideeën zijn er in ieder geval genoeg, zoals zelfgemaakte Italiaanse pizza, of Griekse truffels.
Half december heeft Marta een
gesprek met cateraar Cormet over
de Student Cooking Corner. Wie
weet komt dan haar ideaal uit: elke
week studenten professionele producten laten delen, afkomstig uit
Milou van der Horst
de hele wereld.

VHL-studenten hongeren zichzelf uit
Tien studenten van Van Hall
Larenstein in Velp zullen
volgende week 24 uur lang niet
eten. Dit in het kader van Serious
Request, de sponsoractie die
radiostation 3FM elk jaar houdt
in samenwerking met het Rode
Kruis. Vorig jaar deed VHL met
een eigen actie een ﬂinke duit in
het goededoelzakje. Dit jaar
pakken ze het nog grootser aan.
Bij Serious Request sluiten drie
dj’s van 3FM zich vijf dagen op in
een glazen huis. Ook bij Van Hall
Larenstein wordt een glazen huis
ingericht. Vijf studenten van studentenvereniging Arboricultura en
vijf van Quercus zullen zich woens-

dag 19 december laten opsluiten
in het ‘aquarium’, het doorzichtige
hok in de aula. Vierentwintig uur
lang drinken de studenten alleen
water en wordt er niet gegeten. Mobiele telefoons moeten worden ingeleverd. ‘Ze krijgen een paar gezelschapsspelletjes en dat is het’,
vertelt Inge Bosma, mede-initiatiefnemer. ‘De andere studenten
en de docenten kunnen dan de hele dag aapjes kijken.’
GEKKE OPDRACHTEN
Om een en ander wat uitdagender
te maken moeten de studenten
van de twee verschillende studentenverenigingen de strijd met elkaar aangaan. ‘Arboricultura en

Quercus voelen altijd een gezonde
spanning naar elkaar’, aldus Bosma. ‘We maken er dus een soort
competitie van, waarbij andere
studenten gekke opdrachten moeten vervullen om zo punten te verdienen voor de mensen in het huis.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld slaapzakken en matjes verdienen.’
Naast de hongerkuur zal er –net
als vorig jaar- een dj-ruimte komen, van waaruit docenten van de
hogeschool tegen betaling verzoeknummers voor studenten en
medewerkers ten gehore brengen.
Ook de veiling keert terug. Bosma:
‘Met name de dienstenveiling was
populair vorig jaar. Het is natuurlijk ook te gek als de schoonma-

kers van de hogeschool een keer je
studentenhuis komen poetsen.’
Verder is er een spooktocht voor
kinderen uit de buurt, een rommelmarkt, een tafeltennistoernooi
en een borrel. Ook bedrijven uit de
buurt sponsoren de actie. ‘We willen dit jaar ook geld van buitenaf
binnen halen, anders moeten we
alles uit eigen portemonnee graaien. En dan komen we natuurlijk
niet boven dat enorme bedrag van
tienduizend euro uit.’
Ook in Leeuwarden en Wageningen wordt er actie gevoerd voor
het goede doel. Via een livestreamverbinding kunnen Wageningen en Leeuwarden de actie in
LvdN
Velp volgen.
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TOP 20
Hoe kun je het einde beter vieren
dan feestend? En met welke
muziek dan? De supermuzikale
redactie van Resource stelde
daarom een Doomsday Top 20
samen. Maar we kunnen wel wat
hulp gebruiken. Veel verder dan
Mieke Telkamp en Volumia komen
we nog niet. Of the Final Countdown. Zucht. Mail je eigen topper
naar resource@wur.nl of reageer
via facebook.com/Resource.
WageningenUR

QUIZ
In welke richting groeien
plantenwortels als er geen
zwaartekracht is? Mooie vraag
voor een wetenschapsquiz. Het
antwoord is: zwaartekracht heeft
er niks mee van doen. Dat blijkt uit
een proef in ruimtestation ISS. Ook
in de ruimte groeien plantenwortels in tegenovergestelde
richting als het licht. En wat als je
het licht uit doet? Dan groeien ze
niet, dummy.

BUGARACH
Nog een paar dagen en dan gaan
we er allemaal aan. Maar let op het
nieuws. Er is één plek die door
tussenkomst van ufo’s gespaard zal
worden van de apocalyps: het
Franse dorp Bugarach. De
burgemeester sluit het dorp tussen
19 en 23 december voor
buitenstaanders. ‘Om een toeloop
van pelgrims te voorkomen.’
Tuurlijk. Noah hanteerde ook een
numerus ﬁxus.

PLASJE
Chinese wetenschappers hebben
een methode ontwikkeld om
hersencellen uit urine te maken.
Het gaat om epitheelcellen van de
nieren die in urine terecht zijn
gekomen. Van die cellen maken ze
een soort stamcellen die uit
kunnen groeien tot volwaardige
neuronen. Slimpies, die chinezen.

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
De laatste
discussie
Dit is de laatste keer dat Jillis
Herweijer en Marlies Bos de
degens kruisen. In het nieuwe
jaar beginnen we op deze plek
een nieuwe rubriek.
In hun laatste bijdrage voor
Enerzijds/Anderzijds discussiëren Jillis en Marlies niet over
een actuele stelling, maar
nemen ze elkaar eens ﬂink de
maat. En ze discussiëren graag
verder op de website.
JILLIS: Het afgelopen jaar hebben Marlies en ik in deze
rubriek over vele onderwerpen gediscussieerd. Een gebrek aan meningsverschillen was er nooit, dus dat
maakt het makkelijk. Het viel me op dat Marlies vaak
redeneert vanuit idealen, zowel vanuit christelijk als
milieu oogpunt. Prima natuurlijk, maar het maakt
haar standpunten redelijk voorspelbaar. Daardoor is
het makkelijker een gevoelige snaar te raken. Maar dat
kan een discussie ook leuk maken.
Ik vind het jammer dat Marlies de neiging heeft haar
idealen op te willen leggen aan iedereen en daarmee
geen rekening houdt met het feit dat er andere mensen
zijn die misschien anders over dingen denken. Ik gun
ieder zijn eigen mening en vind dat iedereen volgens
die opvattingen moet kunnen leven, zolang het binnen
de grenzen van de wet blijft. Marlies vindt soms dingen
‘onfatsoenlijk’ of ‘egoïstisch’, waarbij ze eraan voorbij
schiet dat het heilig verklaren van je eigen mening toch
ook behoorlijk egoïstisch is.
Enﬁn, ze heeft in elk geval een mening en denkt na
over allerlei vraagstukken. Dat juich ik dan weer van
harte toe, zeker omdat de meeste vrouwen niet de neiging hebben over politiek en maatschappij te willen
praten, laat staan discussiëren. Ook reageert Marlies
gewoon inhoudelijk op wat ik zeg. Een gave die lang
niet iedereen gegeven is, zo heb ik het afgelopen jaar
gemerkt op de website.

MARLIES: Ik vond het leuk om afgelopen jaar met
Jillis te mogen discussiëren. Interessant om te
zien hoe en waarom hij totaal anders denkt over
sommige zaken.
Een van de dingen die me het meest zijn bijgebleven is zijn ‘liberalisme’ zoals hij het zelf vaak
noemt; het idee dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Deels kan ik me daarin vinden,
aan de andere kant werkt het in de praktijk niet
altijd, aangezien we met zijn allen op de wereld
zijn en daar samen verantwoordelijk voor zijn.
Verder viel me zijn ongenuanceerdheid op; het
over een kam scheren van bepaalde groepen
mensen. Voorbeeld is de stelling over goede doelen: hij noemde hier een paar (overigens terechte)
kritiekpunten over sommige goede doelen, en
ging er vervolgens op door alsof dit voor alle goede doelen betrof. Dat is natuurlijk gemakkelijk
punten scoren.
Als laatste bemerkte ik af en toe nogal wat cynisme.
Zo van: jongens, houd eens op met denken dat we
de wereld kunnen veranderen, want dat kunnen
we niet. Op zich kan ik me die gedachte goed
voorstellen, temeer omdat ik zelf ook niet denk
dat we als mensen echt in staat zijn een goede wereld te creëren. Jammer vind ik het wel; ook een
klein stukje ‘de wereld verbeteren’ is waardevol.

REACTIE MARLIES: Gaaf om te lezen dat mijn christenzijn en idealisme duidelijk zijn geworden in wat ik zoal
heb geschreven – dat hoopte ik het allermeest toen ik
eraan begon. Ik ben wel benieuwd wat je precies bedoelt met ‘je eigen mening opleggen aan anderen’; is
het verkeerd om graag te zien dat mensen op sommige
punten anders zouden denken en handelen? Naar
mijn idee doet iedereen dat wel in meer of mindere
mate. Als jij dat niet doet ben ik benieuwd wat jouw
doel met deze stukjes was.

REACTIE JILLIS: Klopt, soms kunnen mijn stukjes
ongenuanceerd klinken. Deels omdat je maar een
paar woorden hebt om je mening te formuleren;
dat maakt nuanceren lastig. Verder vind ik het zeker ook leuk om de discussie aan te wakkeren
door mijn mening wat scherper te formuleren.
En ja, ik ben vaak nogal cynisch als het gaat om
idealistische praat. Dat is eerder reëel denken,
dan cynisch. Zelf lijk je dit echter ook te vinden,
dus dan zijn we het toch nog eens.
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MOVEMBER: DE BALANS Een team van twaalf Wageningse rugbymannen begon op 1 november met een gladgeschoren gezicht. De hele
maand hebben ze hun groeiende gezichtshaar ingezet om geld op te
halen voor onderzoek naar prostaatkanker. Dat heeft best iets opgeleverd. Iets. Een kleine 300 euro met twaalf man. En de gezichtsbeharing was hier en daar dan ook bedroevend. Om nog een beetje goed

voor de dag te komen gebruikte een van de mannen op bovenstaande
foto mascara om de blonde haartjes op zijn bovenlip zichtbaar te
maken.
Toch leveren de heren met hun actie een bijdrage aan de 377.639 euro
die in Nederland is binnengehaald. En aan de 88.137.559 euro wereldwijd. NM / foto: Emma Teuling

WIE IS DE BESTE DOCENT?
En, drukke weken?
‘Het is heel erg druk, veel drukker dan ik had verwacht. We zijn dit jaar wat aan de late kant, dus alles
moet snel. De komende twee weken interviewen we
de docenten op de longlist; zestien interviews in totaal. En ze zitten overal: Japan, Hawaii, China, Amerika, dus ik Skype veel. Ze vinden het allemaal een enorme eer om genomineerd te zijn, ze noemen het de
mooiste beoordeling die ze kunnen krijgen.’

Wie? Jiska van der Reest,
student Molecular Nutrition
Wat? Juryvoorzitter van de
Teacher of the Year Award
Waarom? Gaat uitzoeken wie de
beste docent van Wageningen is

Dit jaar is de opzet een beetje anders. Studenten konden iedere docent nomineren, een keuze uit 1088 kandidaten. Leverde dat nog verrassende namen op?
‘Er staan een paar nieuwe namen op de lijst. Die reageren ook heel erg verrast, bijvoorbeeld omdat ze nog
maar twee à drie jaar hier les geven. Maar natuurlijk

komen ook de namen bovendrijven van docenten die
vaker genomineerd worden. Dat zijn de docenten die
met zoveel passie over hun vak vertellen dat studenten elk jaar weer enthousiast zijn.’

Waar let je op bij de beoordeling?
‘We hebben gestandaardiseerde lijsten met vragen
over hun achtergrond, hun manier van lesgeven en
hoe ze met studenten omgaan. Ook vragen we ze naar
hun intrinsieke motivatie om les te geven. Dat is voor
studenten heel erg belangrijk. De jury bestaat uit Nederlandse en internationale studenten met verschillende achtergronden. Daardoor letten we allemaal op
andere dingen. Voor het uiteindelijke jury-overleg,
wanneer we bepalen wie de winnaar wordt, heb ik dan
ook een hele avond uitgetrokken.’ LvdN
13 december 2012 — RESOURCE
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>> CULT
Wat? Einde der Tijdenfeest Waar? Theater de
Wilde Wereld, Burgtstraat 1, Wageningen
Wanneer? 21 december
2012, vanaf 22.00 uur
Kosten? Gratis

Het einde
In de roman The Rules of Attraction van Bret Easton Ellis zwalken
enkele studenten richtingloos door hun decadente leventjes in de
jaren ‘80. Ze drinken, snuiven en feesten, twijfelend over hun
identiteit en gevoelens. Het boek staat bol van de buitenissige
feesten, zoals Het geile gala en het climactische Einde van de
wereldfeest.
Op 21 december is er ook in Wageningen een Einde der Tijdenfeest,
georganiseerd door Shout in theater de Wilde Wereld. Of dit feest ook
zo’n hedonistisch spektakel wordt, heb je zelf in de hand. Shout roept
je in ieder geval op om te feesten ‘alsof het je laatste is’. Een knipoog,
net als deze Resource, naar het voorspelde einde van de wereld, op
exact de dag van het feest. Als je inmiddels je buik vol hebt van
onzinnige voorspellingen: feest dan alsof het je laatste collegedag
voor de vakantie is. Dan heb je het altijd bij het rechte eind. Een ﬁjne
kerstvakantie een gelukkige kerst allemaal! RR
www.shoutwageningen.nl

>> HET ECHTE WERK
MET EEN BOEKJE ONDER
EEN BOOM IN GHANA
Wie? Jochem Jonkman, Master Food Technology
Wat? Haalbaarheidsanalyse voor het opschalen van de
mangoproductie
Waar? Integrated Tamale Fruit Company (ITFC), Gushie, Northern
Region, Ghana
‘Did you join the club?’ vroegen de expats in Tamale mij, oftewel: ‘Heb je
al zulke erge diarree gehad dat het eruit loopt en je in je broek poept?’
Helaas hoorde ik er helemaal bij. Het was vooral in het begin wennen
aan de hoeveelheden olie en sambal en aan de lokale bacteriën. Daarom vermeed ik het eten van vlees. Eén keer liet ik me verleiden omdat
het er zo goed uit zag, maar dat bleek een blokje geitenbuikvet te zijn.
Heel ruw en vies, alsof ik een geit aan het likken was, bah.
Het bedrijf waar ik stage liep produceerde op kleine schaal mangopuree. Mijn taak was om het eindproduct constanter te maken en het
papierwerk te doen dat nodig was om de mangopuree door de Ghanese
Voedsel en Warenautoriteit gecertiﬁceerd te laten worden. Daarnaast
hebben mijn begeleider en ik een haalbaarheidsanalyse gedaan voor
schaalvergroting. Dat was een uitdaging: mijn begeleider had geen achtergrond in de levensmiddelentechnologie en de rest van het team
bestond uit vijf lokale dames, die niet veel Engels spraken.
Na een korte pauze ben ik sinds eind november weer terug in Ghana,

om mensen een jaar lang in de fabriek te trainen. Gelukkig hebben we
met het kleine mangoseizoen in januari en februari genoeg tijd om van
alles te testen voordat het grote mangoseizoen van april tot augustus
begint.
Leven in een dorpje in de savanne zonder internet en zonder verplichtingen is heerlijk! Na mijn werk kan ik lekker het dorp in of een boekje
lezen onder een boom. Ik ga zowel met expats als met locals uit het
dorp om. Het leven is relaxt, minder gehaast. Na mijn actieve jaren in
SO
Wageningen, is dit een welkome rust.
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STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

in memoriam

Hokjesdenken
Ja, dat waren enkele interessante omschrijven in het vorige nummer:
Glorieuze kaartcombinatie (Roem), Kan wel nicht zijn, maar niet andersom
(neef) en Heb je liever niet aan de telefoon (hijger).
De oplossing luidt Voedselvoorraad. Goed ingezonden door: Willem
Menkveld, Renée en Susan van de Salm, Marie Curie, Leerstoelgroep
Nematologie, Tape & Tie-wraps, Koos Jorritsma, Lisette Bourquin, Marianne
van der Gaag, Ditje van der Vossen, Gert-Jan Steeneveld, Adri Spenkelink, Jadit-is-het team, Watson&Crick 2.0: female edition, Gosse Schraa en Hanneke
Pompe, Anton Korteweg, Tia Hermans, Ellen Slegers, Theo Viets, Clasien Lock
en Anne-marie Patist, Janna van Hoek, Kim & Dennis, Cousin Bill, Ans Lijftogt,
Team ‘geen groot succes’, AID bestuur 2013, Biobak en Vetriocillium.

Horizontaal
1 Wil Nijmegen zijn 9 Hebben vooral koudbloedige paarden last van
12 Groene schrijver 13 Bedrijfsvorm 14 Zanghulde in de ochtend 16 Van de
wereld 17 Gefakete liefkozing 19 Hoort bij her 21 Daar zitten de zwaarste
jongens 23 Internationale nieuwsleverancier 24 Serie 26 Dom geluid
31 Begin van een familiebedrijf 32 Secreet 33 Daarin is het geregeld
34 Speelde Myriam in GTST 35 Omdat 36 Oud spul 38 Gelovige kijker
39 Erythropoïetine 40 Geen grensoverschrijdend evenement 41 Gaan onder
andere een opscheplepel, een ﬁets en een gevild konijn in

Verticaal
1 Laat een grondsmaak na 2 Voorloper van de euro 3 Bestaat uit vijf lijnen
4 Om een lang verhaal kort te maken 5 Daar mag geen veeteeltbedrijf in
de buurt komen 6 Men tracht hem in de pluimveehouderij biologisch te
bestrijden 7 Lange reis in één keer 8 Het modernste stukje Amsterdam
9 __ Salinger 10 Wordt serieus afgelegd 11 Valt nooit als eerste aan
15 __ verbrande turf (2+2) 18 Scandinavisch gebied 20 Dat van de wereld is
nakende 22 Wil studieschulden gaan registreren 25 Past na hut of hot
27 Werd door Medea jonger gemaakt 28 Voorvader 29 Edelgas 30 Collega
van Michaël, Gabriël en Rafaël 35 Dichloordifenyltrichloorethaan 36 Is er nu
ook voor de weerdata van Veenkampen 37 Netnummers 39 __ Poe
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Bert Boerrigter
Op vrijdag 30 november is Bert
(60) overleden. Bert werkte vanaf
het begin van de oprichting van de
afdeling (2006) aan internationalisering van onderwijs; zorgen dat
Nederlandse studenten in het buitenland kunnen studeren en buitenlandse studenten naar Wageningen kunnen komen. Bert was betrokken bij het vormgeven van beleid en de uitvoering – netwerken
in internationale verbanden.
Het is ongeveer 5 jaar geleden dat
Bert zijn collega’s bijeenriep en op
de hoogte bracht van zijn ziekte.
In die periode hebben we meegeleefd, met de momenten van hoop
en van vertwijfeling. Als collega’s
hebben we met verwondering gezien hoe Bert bleef volhouden om
regelmatig op het werk te zijn. En
met bewondering zagen we ook
zijn volhardende houding om te
blijven genieten van het leven, zolang het hem gegeven mocht zijn.
Bert ging steeds uit van het half
volle glas; steeds mogelijkheden
zien, volgende stappen benoemen
en die ook zetten, pakken van
mooie momenten, humor, het bijzondere van het gewone zien.
Niet alleen in werksituaties, maar
ook in koﬃepauzes, sportdagen,
bijeenkomsten van de personeelsvereniging en tijdens uitjes hebben we Bert meegemaakt als een
open, toegankelijke, enthousiaste
en ﬁjne collega met een brede interesse: werk, ﬁlm, muziek, voetbal
en vakanties in verre oorden. We
koesteren onze beelden van Bert,
uit dankbaarheid voor zijn collegialiteit en vriendschap. We zullen
Bert missen, voor wat hij deed en
voor wie hij was.
Namens de collega’s van de stafafdeling Education, Research & Innovation, Ab Groen en Frank Bakema

in memoriam

Tim van Dongen
In de avond van 4 december 2012
is student Tim van Dongen overleden. Hij was 32 jaar. Tim studeerde
Moleculaire Levenswetenschappen. Hij was sinds 2001 student
aan Wageningen University. Bij de
opleiding herinneren ze zich Tim
als een denker. Iemand met stille
wateren en diepe gronden. Heel
rustig, maar met veel gedachten.
Tim maakte een erg verzorgde indruk. Hij kwam altijd netjes in
overhemd op college, in contrast
tot vele andere Moleculaire Wetenschappers die er nogal alternatief
bij konden lopen. Mede-studenten
kennen Tim als iemand die rustig
was en zich er prettig bij voelde op
de achtergrond te blijven.
Tim’s beste vriend Paul zegt:
“Soms was je moeilijk te doorgronden en je kon erg gesloten zijn.
Maar als je jou leerde kennen was
je een heel aardig jongen. Op de
afdeling stond je altijd klaar om
jou iets te vragen of even het
nieuws te bespreken. Het lekkerste
gegeten werd er als jij kookte. Van
muziek hield je veel, alle goede
nummers die je stuurde zullen
nooit meer hetzelfde zijn. Evenals
we je in de kroeg zullen moeten
missen, en op 5 mei. Nog één keer
samen eten, nog één keer naar de
kroeg, nog één keer 5 mei... het is
niet meer.”
Tim wordt donderdag 13 december
in besloten kring gecremeerd. In
Forum is tegenover de Studentenbalie een gedenkplek ingericht.
We wensen Tim’s vader, broers en
zus, familie, vrienden, bekenden
en andere betrokkenen veel sterkte.
College van Bestuur Wageningen UR
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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’.

– alcoholisch of alcoholvrij, dat
maakt niet uit – dan wordt dat
door het museum ingebracht in
een speciale presentatie binnen de
expositie.
INFO: WWW.CASTEELSEPOORT.NL OF PER MAIL:
INFO@CASTEELSEPOORT.NL.

gevraagd/aangeboden
Virtual Water
Lecture and debate on the Virtual
Water Tool, with, amongst others,
Jeroen Warner. When: 15th of January, time t.b.a. Where: t.b.a. Costs:
Free! Organisation: Nitocra and
RUW.
INFO: STICHTINGRUW.NL
SUBSCRIPTION: VIA RUW@WUR.NL

Present your favourite beer!
Het Wageningse museum De Casteelse Poort grijpt het 750-jarig
bestaan van de stad in 2013 aan
om een tentoonstelling te maken
over “Bier, een werelddrank”. De
internationale studenten en medewerkers van de universiteit worden
uitgenodigd daarin hun favoriete
merk te presenteren. Als zij na de
kerstvakantie een (leeg!) ﬂesje inleveren van hun favoriete biermerk

information: www.st-otherwise.org.
Please send your CV and motivation to otherwise@wur.nl before December 21st.
WWW.ST-OTHERWISE.ORG

agenda
Vrijdag 14 december, 20.00u.

SALON: TRANSITION TOWNS
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’
OtherWise Board Vacancy
OtherWise is looking for new board
members. OtherWise is a Wageningen based NGO working on international cooperation, social justice
and sustainable development. We
organise public activities and have
a Research Mediation Programme.
Are you interested in these topics
and do you have organisational experience? Are you interested to expand your network in this ﬁeld?
Then we are looking for you! More

Het Platform Beroepskunstenaars
Wageningen (Platform BKW) organiseert een Salon over een duurzame samenleving in de stad: Voorbij
het point of no return. Over Transition Towns en de kracht van de lokale gemeenschap. Je kunt die
avond ook expositie “Point of No
Return” bezichtigen, een groepsexpositie van het Platform BKW.
Toegang gratis. Locatie: Gebouw
Achter de Vaas, Binnenhaven 7,
Wageningen.
WWW.BEROEPSKUNSTENAARS.NL, WWW.FACEBOOK.COM/EXPOSITIEPOINTOFNORETURN

14 en 15 december, 20.00u.

WSKOV WINTERCONCERTEN
Vrijdag in de Aula en op zaterdag
in de Grote Kerk op de Markt brengt
het koor a capella werken van An-

ton Bruckner, Max Reger en Heinrich Schutz en compositites gebaseerd op het gedicht ‘Vom Himmel
Hoch’. Het orkest speelt de 4e symfonie van Mendelssohn-Bartholdy,
de Romanze van Dvorak en de Zigeunerweisen van Pablo de Sarasate. Samen voeren ze de volgende
drie werken uit: de Cantique de
Jean Racine van Fauré, het Laudate
Dominum van W.A. Mozart en Psalm
115 van Mendelssohn-Bartholdy.
INFO: WWW.WSKOV.WUR.NL/JOOMLA, OOK
VOOR HET RESERVEREN VAN KAARTEN.

Zondag 16 december, 15.30uur

CONCERT J.P. SOARS AND THE
RED HOTS
De Amerikaanse bluesorkaan, JP
Soars, is een man van extremen.
Hij heeft gespeeld in metal bands
maar is tevens sterk beïnvloed
door jazziconen zoals Wes Montgomery en Django Reinhart. Met zijn
vaste begeleiders Don Gottleib op
basgitaar en Chris Pete op drums
vormt JP Soars een strak trio: The
Red Hots. Hij treedt op bij Bluesclub XXL in café XL in Wageningen.
WWW.BLUESCLUB-XXL.NL

Forum Irregular Opening Hours
during Christmas Holidays 2012
2012

Building

Library

Student
Desk

WURshop

Restaurant

Grand Café

Language
Services

Saturday

22 December

10 am - 5 pm

10 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

23 December

10 am - 5 pm

10 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

24 December

8 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Tuesday
Christmas

25 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Wednesday
Christmas

26 December

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Thursday

27 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Friday

28 December

8 am - 8 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

Saturday

29 December

10 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

30 December

10 am - 5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday

31 December

8 am - 6 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

11.30 am - 1.30 pm

Closed

1 January

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Tuesday
New Years day

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Reageren?
Benieuwd wat anderen van het nieuws vinden? Heb
je zelf commentaar? Op resource.wur.nl gaan we
door met nieuws én discussie.

Wageningen UR zoekt:
Postdoc Bioprocess Engineering
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-BBP-0007

PhD position in food fermentation
AFSG Levensmiddelenmicrobiologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FHM-0003

PhD Phenotyping study of the Wageningen Belly Fat project
AFSG Humane Voeding, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-HNE-0034

PhD Student Microbiota and Health
AFSG Microbiologie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-MIB-0009

Modeling life: exciting PhD positions in Systems Biology
AFSG Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0013

>>

Research Assistant with a background and interest in Animal
Behaviour
ASG Ethologie, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-ETH-0002

Corporate Director Education, Research & Innovation
Concernstaf, afdeling Education, Research & Innovation
Vacaturenummer: BC-0017

Administratief Medewerker Agrarisch
SSG LEI Bedrijven Informatie Net, Alkmaar, inwerkperiode is in
Leeuwarden
Vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0007

Personal Professor of Technology and International Development
(Tenure Track)
SSG Knowledge Technology & Innovation, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-KTI-0001

Administratief assistent Liaison Ofﬁce
SSG afdeling Liaison Ofﬁce, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-LO-0007

Lector Foodsafety
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen
Vacaturenummer: VHL WO0015

Promoveer met maximale allure! Een receptie in
Hotel De Wereld geeft je buluitreiking een feestelijk cachet.
ÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =Þ
cƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇ
Al je gasten fêteren op een all-in promotiereceptie van 1 uur in de Capitulatiezaal kan al vanaf € 9,50 p.p. (inclusief alle drankjes
uit het Hollands assortiment, nootjes, olijven, een bitterbal en een koud hapje). Informeer naar al onze mogelijkheden;
DrinksandBites op de Wageningse Markt en de oude stadsboederij van Koekoekpannenkoek staan ook ter beschikking.

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Christmas Spirit à la Dutch
I spent last Christmas among Dutch family members. As is customary with them, everyone is responsible for making one dish and I was in charge of dessert. After much thinking and research, I
set my heart on making a charlotte cake. A charlotte is a cousin of tiramisu; it is a creamy, moist,
layered cake. Unlike tiramisu, it is most often made with fruit and must be presented in a bell shape, which calls for a bit of pastry acrobatics.

I made a total of seven charlottes prior to Christmas (so now I’m thoroughly sick of them for the
coming 10 years), toyed with 3 base recipes, and eventually came up with my own mango-passionfruit-Cointreau combination. I agonised as to which colour of roses to decorate it with (red). As
the French say (not really, but that’s the spirit): ‘It’s Christmas, merde! “Tis the season to fuss a
bit!”’
When the charlotte’s big moment came close, I turned it upside on its plate, praying it would hold
itself up, and put the fresh roses on top. I don’t want to brag, but frankly it was gorgeous. That’s
when Dutch practicality really got in the way of French panache. My host insisted on putting a
blue plastic cutting board under my precious cake as she feared for her tablecloth when I would
serve it. I was ﬂoored. I felt not just disappointed but deeply insulted too. After so much care and
work, the tablecloth took precedence over the beauty of my cake. I was far too polite to say anything so the matter was not taken further, but it was hard to digest.
To me, it was a vivid example of how food and the rituals around it are highly culturally sensitive
matters – something you hear a lot studying here, though I’d never felt it so personally before. I’ve
now realised how differently the French and the Dutch see things. Emilie Cole from France, MSc Organic Agriculture

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

5(6SVHUYLFHLQGG

PANACHE
Emilie vierde vorige
kerst met een Nederlandse familie. Iedereen
moest een gerecht maken, en Juliette deed het
toetje, een ingewikkelde
charlotte. Ze oefende met
zeven verschillende recepten, en koos uiteindelijk voor een mango-passievrucht-Cointreau combinatie. Met rode rozen.
De Fransen houden wel
van een beetje rompslomp. Op het moment
suprême, de taart was
perfect, stelde de gastvrouw voor om hem op
een blauwe plastic snijplank te serveren. Anders zou het tafelkleed
vies worden. Emilie was
gebroken.



