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liefdewerk

>> COR + HAPPINESS4ALL
Cor Meurs , bedrijfsmaatschappelijk werker, HR

‘Geluk is een keuze’
Tsja, geluk. Een beladen woord, erkent Cor Meurs. ‘Lekker
in je vel zitten’, mag je het ook noemen. En Happiness4all,
een collectief van coaches en healers uit Wageningen en
omgeving, helpt daarbij. Met lezingen, workshops en dergelijke. Laagdrempelig en zeker niet zweverig, vindt Meurs.
Maar hoe zit dan met geluk als keuze? ‘Je kunt de omstandigheden niet kiezen, maar je kunt wel zelf kiezen hoe je
RK / Foto: Guy Ackermans
daar mee omgaat.’
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KLEIN BREIN
Sluipwesp overtreedt biologische
wet. Hij heeft te kleine hersenen.
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‘Wel makkelijk, een beetje klagen
over de studentenhuisvester.’
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EEN WINKEL BEGINNEN
‘Misschien breiden we over een paar
jaar uit naar andere steden.’

RTFM
Nou zeg. Blijkt dat binnen onze redactie alleen de biologen de term RTFM kennen. Naar mijn idee was dat een gevleugeld begrip. Ik hoorde die term maar al te
vaak tijdens mijn labstage. Dat lab was sowieso een plek met een eigen taal. We
spraken over epjes, Maniatis, competente cellen en gelletjes gieten alsof we het
over het weer hadden.
Promovendi hebben hun eigen taal en humor. Collega Rob bezocht de Wageningse promovendi en dronk een biertje mee op vrijdagmiddag. Die grappen blijken
meer dan vermaak alleen: ze versterken het groepsgevoel en vormen een uitlaatklep voor het ‘slavenbestaan’.
De promovendus die mij destijds begeleidde, had met grote letters RTFM
geschreven op wat wij beschouwden als ‘de bijbel van het moleculaire lab’: 500
pagina’s handleiding over het kweken van cellen en het aﬂezen van DNA. Best
begrijpelijk dus om dat boek te voorzien van het acroniem voor Read the fucking
manual.
Gaby van Caulil

>> Van grappen met droogijs tot cartoons
over hun slavenbestaan, promovendi hebben
zo hun eigen humor. Lach mee op pagina 12.
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Muizen, vissen en kippen, dat zijn
de belangrijkste diersoorten die
door DLO-instituten gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Met de begin februari verschenen notitie Proefdiergebruik
bij Wageningen UR geeft DLO voor
het eerst openheid over de aantallen die worden gebruikt. Dat zijn
er 46.000 per jaar, ruim tweemaal
zoveel als de universiteit. Navraag
leert ons ook met welke trends en
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DLO
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SURFHQWYDQ1HGHUODQGVHSURHIGLHUHQ

ontwikkelingen het proefdieronderzoek van DLO te maken heeft.
Opmerkelijk is vooral de grote
toename van het aantal vissen in
experimenten. Dat aantal steeg in
twee jaar van ruim 4.400 tot
17.000. Daarmee is de vis nu het
meest gebruikte proefdier van
DLO. Dat komt door de opmars
van kweekvis. Aquacultuur is een
nieuwe, snelgroeiende tak van de
bio-industrie. Dat leidt tot contractonderzoek naar optimale
huisvesting en productie. Dit onderzoek vindt plaats in IJmuiden
en tegenwoordig vooral in Yerseke.
0(;,&$$16(*5,(3
Daarnaast gebruikte DLO in 2011
uitzonderlijk veel muizen: bijna
16.000, tegen gemiddeld 9.000 in
de jaren daarvoor. Die stijging zit
hem volgens Paul Kroon, de proefdierdeskundige van DLO, in het inﬂuenza-onderzoek. De uitbraak
van vogelgriep en de Mexicaanse
griep hebben geleid tot diagnoses
van verschillende stammen en het
zoeken naar een universeel vaccin.
Daarbij worden muizen gebruikt:
de wet schrijft voor dat nieuwe
middelen eerst op knaagdieren getest worden.
Van oudsher worden bij dierziekte-instituut CVI in Lelystad
ook veel muizen gebruikt om bij

watervogels de diagnose botulisme
te stellen. Dat aantal is de afgelopen twintig jaar wel fors gedaald:
van 15.000 in de jaren negentig
naar 8.000 per jaar nu. Voorheen
werd elke dode watervogel getest
op botulisme, nu is dat niet meer
nodig.

De hoeveelheid kippen is ook
ﬂink afgenomen, van 17.000 in
2009 naar 8.000 in 2011. Livestock
Research, het DLO-instituut voor
veeteelt, heeft veel pluimveeonderzoek afgestoten aan Schothorst,
een kennisinstituut voor diervoeGvC
ding in Lelystad.

65 Duizend, is dat veel?
DLO en universiteit samen gebruikten in 2011 65.000 proefdieren. Wat vindt directeur Marja
Zuidgeest, directeur van de stichting Proefdiervrij, van dit getal? ‘Ik
vind het moeilijk om dit af te zetten tegen andere instellingen,
maar 65 duizend vind ik wel heel
veel. Het Erasmus medisch centrum gebruikt 48.000 dieren. Bij
andere grootverbruikers denk ik
aan TNO en het RIVM, hoewel we
daar de getallen niet van kennen.’
Door de jaren heen kruipt het aantal proefdieren bij DLO langzaam
omhoog, vertelt Paul Kroon. Als
proefdierdeskundige voor DLO adviseert hij bij de beoordeling van
aanvragen voor dierexperimenten.
‘Het is daar een steeds terugkerende vraag. Kan het af met minder
dieren?’ Soms lukt dat. Toch daalt
het aantal dierexperimenten niet.
Kroon: ‘We hebben te maken met

uitbraken van nieuwe ziektes,
waar we nog nooit van gehoord
hadden, zoals Q-koorts en Smallenberg. Andere ziektes rukken op,
het Westnijlvirus zat in Noord-Afrika maar is al aangetroffen in Italië
en Spanje. De maatschappij wil dat
we er onderzoek naar doen.’
Dat levert volgens Kroon een spagaat op. ‘Enerzijds eist de consument honderd procent veiligheid,
anderzijds zegt ie dat we niet zoveel dieren moeten gebruiken. Dat
is een enorm dilemma.’
Zuidgeest ziet die tegenstelling
niet. ‘De maatschappij wil veilige
producten, maar zonder proefdieren. Dat kan, want er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Vijftig
jaar geleden hadden we 500 rhesusapen nodig voor de productie
van poliovaccins, nu doen we dat
zonder apen.’ GvC
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Goed nieuws voor Idealis en de andere woningcorporaties: voorlopig
mogen ze hun huren handhaven
op het bestaande maximum. In het
nieuwe woonakkoord is geen

plaats meer voor de WOZ-regel die
onder corporaties voor grote onrust had gezorgd. Volgens dit voornemen uit het regeerakkoord zou
de huur maximaal 4,5 procent van
de WOZ-waarde mogen bedragen,
wat voor Wageningse studentenkamers kan leiden tot een halvering
van de huurprijs.
Woningcorporaties voorspelden daarop een golf van faillissementen en Idealis besloot vorige
week nog twee grote nieuwbouw-

projecten (Lawickse Hof en Dolderstraat/Nobelweg), met in totaal
300 kamers, in de ijskast te plaatsen. De studentenhuisvester gaf
aan bezorgd te zijn dat de aangekondigde huurbepaling in combinatie met een nieuwe verhuurdershefﬁng te zwaar op de begroting
zouden drukken.
Maar in de nieuwe plannen ziet
het er een stuk beter uit voor corporaties. Weliswaar komt er een
nieuw voorstel waarbij de WOZ-

waarde een rol gaat spelen in de
huurprijs, maar de ondertekenaars
van het akkoord geven ook aan dat
dat niet mag leiden tot ‘een beperking van de verdiencapaciteit of
andere schokeffecten’.
Idealis kan nog niet zeggen of
het akkoord betekent dat de
nieuwbouwprojecten alsnog doorgaan. ‘We hebben het nieuws net
te horen gekregen en we studeren
nog op de tekst’, meldde een
RG
woordvoerder.
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Komende 14 maart vindt in Wageningen
een symposium plaats te ere van bioloog
Richard Lenski. Een dag later ontvangt
hij een eredoctoraat vanwege het 95-jarig bestaan van de universiteit. Lenski is
vooral bekend van het langlopende experiment dat de evolutie van twaalf bacteriepopulaties al meer dan 50,000 generaties volgt. Het symposium draait dan ook
om volgen van evolutie in het lab. Bij de
sprekers zit een ﬂinke Wageningse delegatie en de – beoogd – eredoctor sluit
zelf af. Elke vijf jaar reikt de universiteit
eredoctoraten uit. Naast Lenski krijgen
dit jaar klimaat- en plantwetenschapper
Graham Farquhar en plantenbioloog Brian Staskawicz een eredoctoraat. RR

De raad van bestuur heeft besloten dit
jaar geen review te doen van de FOS-regeling. Studentenraadspartij VeSte had
de RvB gevraagd af te zien van de heroverweging. Volgens de studenten konden nieuwe afspraken slechts een jaar
geldig zijn vanwege het verdwijnen van
de basisbeurs, waar de FOS aan verbonden is. Dat betekent een hoop ongemak
voor verenigingen voor een kortlopende
regeling. De RvB was het hiermee eens.
De huidige afspraken lopen nog een jaar
door, maar daarna gaat het systeem op
de schop. /YG1

ǋǋ21'(5=2(.
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Wageningen UR heeft in 2012 opnieuw
meer onderzoeksﬁnanciering van de EU
binnengehaald. Europa leverde Wageningen UR vorig jaar zo’n 35 miljoen euro
aan inkomsten op. Vijf jaar geleden bedroegen de EU-inkomsten nog 27 miljoen. Het binnenhalen van EU-projecten
wordt er niet makkelijker op. Ten eerste
neemt de concurrentie toe en ten tweede gaat er meer geld naar onderzoek dat
leidt tot werkgelegenheid, lees: bedrijven. Wageningen UR haalt wel de meeste EU-projecten binnen van de Nederlandse kennisinstellingen. Op 1 februari
2013 waren er al 442 Europese projecten met Wageningse inbreng: 239 projecten met DLO en 203 met Wageningen
Universiteit. TNO volgt met 280 projecten, de TU Delft heeft 254 EU-projecten. AS
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‘Met de wijsheid achteraf zouden we de transactie niet
meer goedkeuren’ lees ik over de teloorgang van de SNS
bank. Met de wijsheid achteraf is een zinsnede die de laatste tijd wel erg vaak van stal wordt gehaald, vooral door
politici en bankiers die op deze manier hun blunders proberen goed te praten. In het rijtje pijndossiers past zeker
ook de Hedwige polder.
Het is opmerkelijk dat juist in de week van de herdenking
van de Watersnoodramp de Kamer akkoord gaat met het
onder water zetten van de polder. Driehonderd hectaren
vette zeeklei worden teruggegeven aan de zee, de dijk die
zo’n twintig jaar geleden nog voor miljoenen is opgehoogd zal op diverse plekken worden doorgestoken en
4.500 bomen moeten het veld ruimen, samen met een
aantal boerderijen. Compensatie van natuur is nodig,
maar op deze manier? ‘Ontpolderen of alle moed bij elkaar verzamelen en op een fatsoenlijke manier praten
over natuurcompensatie,’ noteerde de Provinciale Zeeuwse Courant enkele maanden geleden uit mijn mond. Ik
vraag me inderdaad af wat de uitkomst van de discussie
zou zijn geweest als deze zorgvuldig gevoerd was, ook zonder wijsheid achteraf.
In mei 2016 zal worden begonnen met de feitelijke
ontpoldering, in 2019 moet de Hedwige helemaal onder
water staan. Ik moet denken aan Jac.P. Thijsse die zich tot
het laatst toe verzette tegen het voorstel van burgemeester
en wethouders van Amsterdam om het Naardermeer aan
te kopen ten einde de waterplas te gebruiken als
vuilstortplaats. In een column schreef hij het verzet pas te
staken als ‘de eerste kar met potscherven in ‘t water
plompt’. -RRS6FKDPLQ«H
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Ons vertrouwen in de raad van bestuur neemt af, zo bleek uit de medewerkermonitor 2012. Ten opzichte van 2010 was het percentage
dat vertrouwen heeft in de leiding,
afgenomen van 50 naar 45 procent. Vorige week liet het bestuur
echter op intranet weten dat in de
enquêteresultaten een fout zat, het
vertrouwen zou juist zijn tóegenomen. Dat roept uiteraard vragen
op.
Wat is er dan mis gegaan?
Dat zou het volgende zijn: in
2010 had 40 procent wél vertrouwen in de raad van bestuur, nog
eens 40 procent had géén vertrouwen en 20 procent had geen me-

ning. Door een fout is de categorie
‘geen mening’ komen te vervallen
en werden de stemmen verdeeld
over de andere twee categorieën.
Daardoor leek het alsof het vertrouwen was gedaald van 50 naar
45 procent, terwijl het feitelijk was
gestegen van 40 naar 45 procent.
Wie heeft de fout onderzocht?
In eerste instantie de onderzoekster zelf. Astrid Hendriksen is
als externe medewerker aan Wageningen UR verbonden.
Hmm, de slager die zijn eigen vlees
keurt?
Het bestuur besefte dat ze de
schijn tegen zich had en liet daarom Ernst & Young Accountants alle datasets en de rapportage controleren. Die bevestigt de fout en
concludeert dat de andere percentages wel kloppen.

Hoe is de fout eigenlijk ontdekt?
Daarbij speelt Resource een rol.
De redactie wilde een interview
met Aalt Dijkhuizen over het afgenomen vertrouwen. In de voorbereiding vroeg Dijkhuizen om de
langjarige trend in kaart te brengen, daarbij kwam Astrid Hendriksen de fout op het spoor.
Moeten we dit verhaal geloven?
Het lijkt plausibel. In elk geval
is de centrale medezeggenschap
overtuigd. Voorzitter Cees van Dijk
zegt desgevraagd: ‘Er is een fout
gemaakt, dat kan gebeuren, maar
ik ben blij dat het op een nette wijze hersteld is. Voor het bestuur
was het natuurlijk op eieren lopen
om dit netjes af te handelen. En
uiteindelijk is het een goed signaal
dat het vertrouwen is toegenomen.’ GvC
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Wageningse biologen zijn samen
met collega’s fel van leer getrokken tegen een proefschrift van de
Vrije Universiteit dat de evolutietheorie aanvalt. Promovendus Joris van Rossum stelt daarin dat de
evolutietheorie geen verklaring
heeft voor het ontstaan van seksuele selectie. Onzin, reageerde een
groep evolutiebiologen in Bionieuws, waaronder Rolf Hoekstra,
Duur Aanen en Arjan de Visser van
Erfelijkheidsleer. Voor de evolutie
van seks zijn prima verklaringen,
schrijven ze. Bovendien rammelt
het proefschrift volgens hen inhoudelijk en selecteert Van Rossum
‘weinig en selectief’ uit de relevante wetenschappelijke literatuur.
In een reactie geeft VU-rector
Lex Bouter toe dat geen van beide
promoteren een achtergrond heeft
in de biologie. Dat is geen wenselijke situatie maar ook niet tegen
VU-regels: ‘Het is aan de beoogd
promotor om te beoordelen of een
onderwerp tot zijn expertise behoort.’ Wel geeft hij toe dat het
‘raadzaam zou zijn geweest een
evolutiebioloog bij het promotieteam te betrekken.’
Volgens de rector was het formeel geen probleem dat de leescommissie niet unaniem positief
oordeelde; Een meerderheid was
afdoende. Wel vindt Bouter het
jammer dat kritiek niet is gebruikt
voor verbetering. De VU gaat de casus gebruiken bij een geplande
verbetering van het promotiereglement.
De rector wil verder niet inhoudelijk op de discussie ingaan. Deze
discussie moet volgens hem
plaatsvinden in de (wetenschappelijke) pers. Van Rossum wijst zelf
alle kritiek resoluut van de hand.
Al voor de ofﬁciële reactie van de
VU noemt hij in het Reformatorisch
Dagblad de kritiek een ‘aaneenschakeling van onjuistheden en
verkeerde interpretaties.’ RR
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Hoogleraar Michiel Korthals stopt
met het voorzitterschap van de
ethische commissie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek
(SEC). Hij is teleurgesteld over het
gebrek aan steun voor het werk van
de commissie. ‘Ik heb mijn best
gedaan, maar het is geen succes
geworden. Nu mag iemand anders
het gaan doen.’ Korthals is al sinds
2009 bezig handen en voeten te geven aan verplichte ethische toetsing van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek binnen Wageningen
UR. Die commissie kwam er twee
jaar geleden. De toetsing is even-

wel vrijwillig. Tot frustratie van
Korthals, zoals hij onlangs in een
verhaal in Resource duidelijk
maakte. ‘Dat interview was voor
mij ook het moment om nog eens
goed na te denken of ik met de
SEC nog wel het verschil kon maken. Mijn conclusie is: ik heb het
geprobeerd, maar het is wel goed
geweest. Ik heb nog ruim een jaar
te gaan tot aan mijn pensionering. Ik wil die tijd aan iets anders
gaan besteden.
Korthals erkent dat hij vooral
teleurgesteld is over het vrijblijvende karakter van de toetsing. ‘Dat is frustrerend. Ik krijg
op dit moment maar eens in de
twee weken een aanvraag binnen.’
Korthals treedt eind deze
maand af. Wie hem opvolgt, is
nog niet bekend. RK
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Jarenlang had Wageningen de
kleinste universiteit in Nederland,
maar daar komt binnenkort verandering in. Door de ﬂinke groei van
het aantal studenten haalt Wageningen volgend jaar waarschijnlijk
Eindhoven in, blijkt uit cijfers van de
vereniging van universiteiten, VSNU.
Wageningen heeft dit studiejaar 7.488 studenten, Eindhoven
7.762. De afgelopen jaren kwamen

er jaarlijks gemiddeld 460 extra
studenten bij in Wageningen, tegen 120 in Eindhoven. Als die lijn
zich voortzet, gaat de rode lantaarn
volgend jaar van de landbouwstad
naar de lichtstad.
De Universiteit van Amsterdam
blijft de grootste universiteit, met
29.783 studenten, nipt voor de
Universiteit Utrecht. Hun aantal
daalt de laatste jaren. Het totaal
aantal studenten op universiteiten
komt uit op bijna 240 duizend. Na
jaren van groei daalt het totale aantal WO-studenten dit studiejaar
met vierduizend ten opzichte van
het jaar ervoor. AS
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‘GEZINNEN
VOELEN ZICH
NIET MEER
THUIS’

Wat voor soort overlast was er?
‘De overlast was divers, van geluidsoverlast tot
een ander dag-nacht-ritme. Problemen waren
er vaak vooral als er veel studentenwoningen
in één straat zijn. Dan voelen de gezinnen zich
er niet meer thuis.’

2007

2008

2009

2010

2011

studenten en zit de TU
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2012
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Waarom wilt u alleen studentenhuizen toelaten
via een vergunning?
‘Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om woningen in woonwijken te ‘verkameren’. We handhaafden daar als gemeente
niet actief op, maar het is een illegale situatie.
Vanwege de klachten van het afgelopen jaar
zijn wij verplicht daar tegen op te treden.’
Gaat u studenten actief weren uit Ede?
‘Nee, als college vinden we het belangrijk dat
studenten ook in woonwijken kunnen wonen.
We zien dat ze zorgen voor diversiteit. In Veldhuizen leveren ze een belangrijke bijdrage aan
de sociale cohesie doordat ze diverse activiteiten
Wie? Marije Eleveld, organiseren. We gaan Ede-breed bepalen waar
wethouder Volkshuis- studentenwoningen al dan niet gewenst zijn.’

vesting in Ede
Wat? Wil het aantal
studentenhuizen in de
Edese wijk Veldhuizen
aan banden leggen
:DDURP"Buurtbewoners hebben
geklaagd over overlast

Zijn Wageningse studenten nog wel welkom?
‘Uiteraard zijn zij welkom. Op de Edese kazerneterreinen en in Bennekom zijn zelfs gebouwen geschikt gemaakt voor studentenbewoning voor de WUR. We zien dat elders in Ede
de studenten met name van de Christelijke
Hogeschool Ede komen.’ 10

*(=(*'
‘Ik probeerde net de huisdeur te openen met m’n
WUR-card ipv huissleutel’
Promovenda Canan Ziylan werkt nu echt te hard (twitter, 12 februari).
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Rozentelers in Ethiopië gebruiken
te veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dat geldt ook voor de
Nederlandse rozentelers in Ethiopië, brengt een levenscyclusanalyse van Abiy Sahle aan het licht.
De rozenteelt was de afgelopen
jaren booming business in Ethiopië.
Op dit moment zitten er zo’n honderd rozentelers. De kleinste telen
rozen op vijf hectare met plastic
kassen, de grootste zijn maar liefst
tweehonderd hectare groot. Ongeveer de helft van de bedrijven is in
buitenlandse handen. Vooral Nederlandse tuinbouwers hebben de
afgelopen jaren in Ethiopië geïnvesteerd. Als onderdeel van zijn
masterstudie heeft Sahle, inmiddels afgestudeerd en werkzaam bij

de Ethiopische exportorganisatie
voor tuinbouwproducten, informatie verzameld van 21 rozentelers.
‘Door de internationale concurrentie is duurzame productie een
issue geworden’, zegt Sahle. ‘Daarom moeten de milieuprestaties
van de bedrijven verbeteren.’ Zijn
levenscyclusanalyse wijst uit dat de
rozentelers veel kunstmest gebruiken, waardoor veel meststoffen wegspoelen in de bodem. Bovendien
kost de productie van kunstmest
veel energie. Verder zorgen vooral
pesticiden en insecticiden voor giftige stoffen in het milieu. Deze zijn
verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de milieuschade.
,1)250$7,(./22)
Het lokale transport van de bloemen naar de luchthaven, voor
transport naar de bloemenveiling
en afnemers in Europa, belast het
milieu veel minder, schrijft Sahle
met zijn supervisor José Potting in
het wetenschappelijke tijdschrift
Science of the Total Environment.

9HHOUR]HQNZHNHULMHQLQ(WKLRSL]LMQYDQ1HGHUODQGVHHLJHQDUHQ

geen kennis opbouwen en vasthouden.
Volgens Sahle zouden bedrijven
het lagere kunstmestgebruik moeten uittesten in proefkassen en geintegreerde gewasbescherming
omarmen, zodat het gebruik van
chemicaliën kan afnemen. Een andere optie is dat de Ethiopische telers, net als de Nederlandse, rozen
op substraat gaan telen, zegt Sahle.
Dan kan de kunstmest worden gerecycled. AS

Bij de Nederlandse bedrijven is er
een informatiekloof tussen de leiding en de werklui, constateert
Sahle, die trainingsinstructeur op
tuinbouwbedrijven is. De werklui
in de rozenbedrijven hebben te
weinig kennis over verantwoord
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ze kennen het minimale gebruik voor een goede opbrengst niet. Wat de zaak compliceert is dat opgeleide werklui vaak
van baan wisselen, zodat bedrijven

5(*(1:250352'8&((57%52(,.$6*$66(1

Regenwormen verhogen niet alleen de bodemvruchtbaarheid,
maar blijken ook veel broeikasgassen te produceren. Dat melden
Wageningse bodemkundigen op 3
februari in Nature Climate Change.
Regenwormen breken organische
plantenresten af in de bodem.
Daarbij komt koolzuurgas (CO2)
en lachgas vrij. Dat leidt tot 33 procent meer uitstoot van kooldioxide
en 42 procent meer lachgas, concludeert promovendus Ingrid Lubbers van de sectie Bodemkwaliteit.
Ze analyseerde de resultaten van
57 eerdere studies naar het broei-

FOTO: DAVID PEREZ

ð $IEUDDNSODQWHQUHVWHQOHYHUW
&2HQODFKJDVRS
ð 2QGHU]RHNHUQDGHOLJHŉHFW
UHJHQZRUPHQLVèLURQLVFKé

:RUPHQGUDJHQELMDDQNOLPDDWYHUDQGHULQJ

kaseffect van regenwormen.
Bij de afbraak van plantenresten in de bodem komt kooldioxide
vrij. Bovendien werkt het darmsys-

teem van de regenwormen als een
soort broedstoof voor lachgas-producerende bacteriën. En ten derde
ontsnappen die broeikasgassen

makkelijker naar de atmosfeer
door de gangetjes in de bodem die
de regenwormen maken.
Eerdere studies hadden al vastgesteld dat de regenwormen lachgas produceren, maar hun invloed
op de CO2-productie was niet eenduidig. Sommige studies concludeerden juist dat de wormen koolstof opslaan in de bodem. Dat
blijkt niet het geval, concludeert
Lubbers uit de meta-analyse. Die
deed ze samen met promotor Jan
Willem van Groenigen en onderzoekers van UC Davis, het Trinity
College in Dublin en het International Center for Tropical Agriculture in Colombia. Van Groenigen
noemt het ironisch dat de regenwormen, die goed zijn voor de bodemvruchtbaarheid en duurzame
landbouw, zo’n nadelig broeikaseffect hebben. AS
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De hersenen van een piepkleine sluipwesp
blijken kleiner dan mogelijk geacht. Uniek,
want hij schendt hiervoor een oude biologische wet. Wageningse entomologen
ontdekten dit toen ze met gespecialiseerde
microscopen de hersenomvang maten,
schrijven ze in het tijdschrift Brain,
behavior and evolution.
Masterstudente Emma van der Woude
mat het hersenvolume van zo’n negentig
sluipwespen – klein tot groot – van de soort
Trichogramma evanescens. Met een lengte
van circa 0,3 millimeter is de parasiet van
vlindereitjes één van de allerkleinste insecten. Haar masteronderzoek leverde een
verbazingwekkend resultaat op. Bij de
kleinste wespen bleken de hersenen namelijk kleiner dan het veronderstelde minimum dat nodig is voor intelligent gedrag.
Toch vertonen de wespen intelligent ge-

drag. Dat is een unieke observatie, denken de onderzoekers.
5(*(/9$1+$//(5
Het werd nog vreemder. De wespenhersenen blijken namelijk proportioneel
mee te groeien met het lichaam. Een
wesp die twee keer groter is dan een ander, heeft ook een dubbel zo groot brein.
Dat staat haaks op wat we weten. Bij andere dieren groeien de hersenen namelijk minder sterk dan de rest van het lichaam. Een olifant die half zo groot is
dan zijn ouders, heeft meer dan de helft
van hun hersenmassa. Net zoals een
huiskat relatief meer hersenmassa heeft
dan een tijger.
Dit principe staat bekend als Regel
van Haller, naar de Zwitserse geleerde
die het in 1762 terloops stelde in een
anatomieboek. Alleen is de sluipwesp
dus in overtreding. ‘Zijn hersenen zijn
echt bizar klein,’ zegt Van der Woude. En
toch vertoont de wesp intelligent gedrag.
Zo leert hij geuren te koppelen aan het
verschijnen van vlindereitjes. ‘Hij lijkt
daarmee alle wetten te breken.’

FOTO: NINA FATOUROS.

9(5./(,1,1*6758&
Van der Woude gaat nu als promovendus
het verband tussen hersenomvang en intelligentie uitdiepen. Misschien leren de
allerkleinste wespen toch minder snel,
hebben ze een lagere ‘ﬁtness’ of krijgen
minder nageslacht.
Er is ook een andere optie. Die is onwaarschijnlijk, ‘maar zou wel heel cool
zijn’, zegt Van der Woude. Misschien
kent het dier een unieke verkleiningstruc. ‘Hij zou bijvoorbeeld hele
kleine hersencellen kunnen hebben,’
zegt ze, ‘zodat hij evenveel neuronen
heeft als andere wespen. Alleen zitten ze
dichter op elkaar.’
Maaar dat blijft voorlopig bij speculeren. Wel is bekend dat andere onderzochte mini-diertjes zich gewoon aan de
Regel van Haller houden. Die hebben
soms zulke forse hersenen dat ze, te
groot voor het hoofd, doorlopen in het lichaam. RR

9,6,(ǉǉ
è(HQGHUGHGHHOYDQERHUHQJDDWVQHXYHOHQé
%RHUHQEXUJHUVHQPLOLHXRUJDQLVDWLHVKHEEHQHHQ
DNNRRUGEHUHLNWRYHUGHWRHNRPVWYDQGHYHHKRXGH
ULMLQ%UDEDQWè'HFUX[YDQKHWDNNRRUGLVKHWWHUXJ
EUHQJHQYDQGHELQGLQJWXVVHQERHUHQRPJHYLQJé
]HJW7KHR9RJHO]DQJYDQKHW/(,è%RHUHQGLHZDW
ZLOOHQPRHWHQKXQSODQPDNHQLQLQWHUDFWLHPHWGH
RPJHYLQJæDQGHUVNULMJHQ]HJHHQYHUJXQQLQJ'DW
LVHHQEUHXNPHWKHWYHUOHGHQé
Wat behelst het akkoord concreet?
‘Het akkoord bevat een aantal goede voornemens,
maar het enige concrete in de slotverklaring is dat
een groter bouwblok dan 1,5 hectare voor de veehouderij bespreekbaar is in bepaalde gevallen. In
ruil daarvoor moeten alle bedrijfsplannen van de
veehouders worden getoetst op het gebied van duurzaamheid en landschappelijke inpassing. Daar
moet een maatlat voor komen, maar die moet nog
worden uitgewerkt.’
Hoe geef je de omwonenden van de boeren een stem?
‘Sommige gemeenten stellen al verplicht dat veehouders de buurt inlichten over hun bouwplannen
op een informatieavond, maar daar kom je er niet
mee volgens mij. Ik denk dat je concrete afspraken
moet maken met de buurt in een soort omgevingscontract. Omwonenden maken zich vooral druk om
de landschappelijke inpassing, stank en de gezondheidsrisico’s van ﬁjnstof. Ook het vervoer van de dieren is een kwestie. Daar kan een veehouder heel
concreet op inspelen met een biologische luchtwasser en vervoersafspraken met de buurt.’
Boeren die niet duurzamer produceren, krijgen geen
vergunning meer. Wat betekent dat voor die bedrijven?
‘De commissie Van Doorn, een van de wegbereiders
van dit akkoord, verwacht dat de helft van de bedrijven in de periode tot 2020 stopt en dat de bedrijven
die overleven veel groter worden. Ik zie een tweedeling ontstaan in de intensieve veehouderij, met wat
kleinere bedrijven voor een nichemarkt en grote bedrijven die voor de kostprijs gaan. Ik denk dat een
derde deel van de bedrijven in de periode tot 2020
gaat sneuvelen. De kleinere gezinsbedrijven zijn volgens mij taaier dan gedacht.’ AS

67(//,1*
‘Opposition to genetically modiﬁed crops
is wealth – rather than health-related.’

.OHLQNOHLQHUNOHLQVW'HPLQXVFXOH
VOXLSZHVS Trichogramma evanescens 
OLIWPHHRSHHQNRROZLWMH

Erik Wijnker, promoveerde op 6 februari 2013 in
Wageningen.

14 februari 2013 — RESOURCE

5(6SZHWHQVFKDSLQGG



>> wetenschap

9(567233(57-(63(/(10(708,=(1
elke eikel een eigen plekje of leggen ze een grote voorraadkamer
aan?
Die strategie is van belang voor
de verspreiding van eiken in het
bos. Maar van die invloed is dus
niks te merken, ontdekte Suselbeek. Muizen verstoppen hun eikels stuk voor stuk en zwijnen blijken daarbij geen sturende factor.
Suselbeek denkt dat risicospreiding een belangrijke drijver is om
geen eikelmagazijnen aan te leggen. Hij gaat dat nu verder uitzoeken. De nieuwe zoekmethode levert in ieder geval een artikel op in
Methods in Ecology and Evolution.

ð (LNHOVPHWFKLSPDNHQ
]DDGYHUVSUHLGLQJ]LFKWEDDU
ð *HHQLQYORHGZLOGH]ZLMQHQRS
YHUVWRSJHGUDJERVPXL]HQ

Dieren vervullen een belangrijke
rol bij de verspreiding van zaden.
Om daar onderzoek naar te doen,
moet je die verspreiding in kaart
brengen. Diverse technieken zijn
daarvoor in omloop. In eikels bijvoorbeeld kun je een magneetje of
zendertje stoppen. Of je hangt er
een draadje aan, als een soort vlaggetje. Belangrijk nadeel is dat die
ingrepen het natuurlijke proces
verstoren. De eikels worden te
zwaar of te makkelijk vindbaar
voor ‘kapers op de kust’.
Promovendus Lennart Suselbeek van Resource Ecology heeft
daar nu een antwoord op. Hij gebruikt een eenvoudige chip om de
eikels mee te traceren. ‘In feite zijn
het de huisdier-identiﬁcatiechips
die ook voor honden en katten
worden gebruikt. Een huis-tuin-enkeuken middel dus, voor een paar
euro per stuk te koop.’ De chips
zijn klein (een centimeter lang,
een paar millimeter dik), licht
(0,05 gram), herbruikbaar en gebruiken geen energie. Dat laatste

,GHQWLŊFDWLHFKLSSDVWJHPDNNHOLMNLQHHQHLNHO

is een groot pluspunt: je kunt het
lot van eikels in principe tot in de
eeuwigheid volgen.
:,/'(=:,-1(1
Suselbeek deed twee jaar uitgebreid ervaring op met zijn methode. Hij verstopte zo’n 1200 gechipte

eikels op proefterreintjes in de
bossen tussen Ede, Wageningen
en Wolfheze. Overigens niet om
verstoppertje te spelen met bosmuizen. Hij onderzoekt of de aanwezigheid van wilde zwijnen invloed heeft op de manier waarop
muizen eikels verstoppen. Krijgt

'(7(&725
De nieuwe methode is volgens Suselbeek vooral toepasbaar voor dieren die niet al te ver slepen met
hun eten. De meeste van zijn gemerkte eikels vond hij binnen vijftig meter van de ‘voerplek’. Het
zoeken kost relatief veel tijd. Een
stuk bos van 25 bij 25 meter uitkammen met de detector (een
soort metaaldetector) kost al gauw
een uur. ‘Dat is de grootste beperking. Maar voor experimenten in
een vast omkaderd gebied is het
een veelbelovende nieuwe techniek.’ 5.

5(''(2/,)$17%28:((16&+22/"
ð ,QYORHGPHQVRSGLFKWKHLG
ROLIDQWHQJURRW
ð 0HHUROLIDQWHQEXLWHQGDQLQ
UHVHUYDWHQ

Voor de bescherming van de Afrikaanse olifant is meer nodig dan
natuurparken en reservaten. Goed
onderwijs, minder corruptie en
toegenomen welvaart zijn van minstens zo groot belang. Dat blijkt uit
een grootschalig onderzoek naar
de verspreiding van de Afrikaanse
olifant onder leiding van de Wageningers Fred de Boer en Frank van

Langevelde. Zij publiceren daarover in het maartnummer van Biological Conservation.
Inzet was de vraag welke factoren bepalen of er olifanten in een
gebied leven en hoeveel. Zijn het
de ecologische factoren als genoeg
voedsel en water of speelt de menselijke invloed een belangrijke rol?
Het antwoord blijkt tweeledig, vertelt De Boer (Resource Ecology
Group). Of er in een gebied olifanten zijn, hangt af van natuurlijke
omstandigheden. Zonder voldoende voedsel en water geen olifant.
Maar hoevéél olifanten er zijn,
hangt meer af van de mens dan

van de natuur. Hoe groter de bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld, hoe
minder olifanten. Olifanten gedijen daarnaast goed in gebieden met
weinig corruptie en analfabetisme
en meer welvaart.
$&7,(5$',86
‘Onze studie laat zien hoe complex
het allemaal is’, zegt De Boer. ‘Het
is niet zo dat je er bent met alleen
beter onderwijs of minder armoede. Het gaat ook om een beter natuurbeschermingsbeleid, een minder corrupt ambtenarenapparaat
en bewustwording bij de lokale
bevolking.’ Hij noemt het een shift

of focus. Meer reservaten aanleggen is misschien niet de beste
manier om de olifant te redden.
‘Het is en-en. Olifanten hebben
een enorme actieradius. Reservaten zijn belangrijk als veilige haven
voor olifanten.’
De beperkte rol van reservaten
blijkt ook uit de verspreidingsgegevens. Er leven bijna twee keer
zoveel olifanten buiten beschermde gebieden (620.000) dan erbinnen (347.000). De dichtheid van
olifanten in reservaten is daarentegen wel groter dan erbuiten: 0,41
tegenover 0,25 olifant/km2. 5.
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*((1(,*(1+8,6
Woningstichting Wageningen is even helemaal klaar
met studenten. Daarvan melden zich er steeds meer bij
de stichting, en krijgen dan een huis dat eigenlijk
bestemd is voor ‘gewone jongeren’. Studenten krijgen
daarom geen woning meer.
In de reacties vragen mensen zich af of dit zomaar
NDQè+RH]LWKHW>ELMYRRUEHHOG@PHWKHWUHFKW]HNHU
heidsbeginsel’, vraagt $QWRRQ. Studenten die zich
vóór het verbod inschreven, verliezen de rechten die
ze bij inschrijving hadden. *HUULW vindt het allemaal
leuk en aardig dat de Woonstichting verwijst naar zijn
eigen ondernemingsplan, maar is benieuwd naar de
juridisch onderbouwing. ‘Discriminatie,’ fulmineert
+XXUGHURQGHUWXVVHQ+LMKHHIWEHJULSYRRULQNR
menseisen, maar studenten worden nu buitengesloten
vanwege hun student-zijn. ‘Alsof iedere student gajes
is.’ Uiteindelijk probeert (PPD stem van de redelijkheid te zijn: ’Eerlijk gezegd vind ik het niet zo
YUHHPGéVFKULMIW]H+HWLVYHUYHOHQGGDWHUHHQ
NDPHUWHNRUWLVPDDUèHU>LV@µµNHHQWHNRUWDDQZRQLQ
gen voor niet-studerende Wageningers met een laag
inkomen. Naar mijn mening kun je het ene tekort niet
met het andere tekort oplossen.’ Dus als niet-studenten niet bij Idealis mogen wonen, waarom studenten
dan wel bij de Woningstichting?

3/2)0(1,1*(1

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

Onlangs publiceerde Resource een interview met insectenfanaat Marcel Dicke. Terloops vertelde hij dat een
biologische pluimveehouder hem geen bloed meer
wil leveren. De reden: Zij vinden het Wagenings
geluid steeds meer pro-bio-industrie. Een
Telegraafartikel zorgde voor de spreekwoordelijke druppel.
è7\SLVFKéEHJLQW0DUOLHV, ‘in een ander
DUWLNHO>@]HL'LMNKXL]HQGDWKLMNHX]H
YULMKHLGHUJEHODQJULMNYLQGW0DDUNHQ
nelijk vindt hij het wel nodig om ﬂink af
te geven op biologisch voedsel.’ Zelf zou
ze liever zien dat de WUR een bredere
waaier aan meningen uitdraagt. ‘Ja, dat is

weer jouw meninkje,’ zegt $JURWHFKQRORRJ+LMKRRUW
liever Dijkhuizens opvattingen over Wageningen, dan
uitgemaakt te worden voor ‘pluizige geitenwollensokNHQGUDJHQGHERRPNQXŉHODDUV>@GXV'LMNKXL]HQJD
vooral zo door.’ 0DUOLHV neemt het sportief op. UitgePDDNWZRUGHQYRRUERRPNQXŉHODDUYLQGW]HèEHVWHHQ
compliment’. Ze vindt ook niet dat Dijkhuizen zijn kritiek op biologisch eten voor zich moet houden, maar
hij moet alleen alle meningen aan de universiteit uitdragen. -+ merkt ten slotte op dat Dijkhuizen zijn vrijheid van meningsuiting net zo goed als ieder ander
mag gebruiken: ‘Als de mensen bij zo’n kippenboerdeULMYHURQJHOLMNWJDDQORSHQGRHQ>@GDQ]HJWGDW
meer over hen dan over Dijkhuizen.’

'2(0'(1.(1
Studenten die vertraging oplopen door een bestuur
krijgen FOS-geld. Hoeveel dat is, hangt samen met de
hoogte van de basisbeurs, die misschien verdwijnt. Een
review van de FOS-regeling is volgens VeSte dit jaar
daarom tijdverspilling.
Vaste reageerder -+ blijkt in een bijzonder melanchoOLVFKHEXLè+HHOKHWRQGHUZLMVLQFOXVLHIDDQYXOOHQGH
regelingen zoals FOS, is op zijn retour in Nederland,’
mijmert hij, een ontwikkeling parallel ‘aan de algehele maatschappelijk teloorgang die met de dag zichtEDDUGHUZRUGWé+HWORNWHHQJH±UULWHHUGHUHDFWLHXLW
van :-, al blijft onduidelijk of het de WJ van VeSte is:
‘En wat heeft deze realistische/pessimistische reactie
te maken met dit onderwerp?’ -+ heeft niet meer aanPRHGLJLQJQRGLJRP]LMQLQQHUOLMNH&DVVDQ
dra nog eens de vrije loop te laten: ‘Dat de
FOS vroeg of laat (waarschijnlijk vroeg)
zal worden opgeheven.’ Nee, Nederlanders investeren niet meer in hun
land, maar geven hun geld aan falenGHEDQNHQHQ]LHOHSRWHQè+HWLVMDP
mer maar waar: er moet geconstateerd
worden dat de jaren van bloei en vooruitgang in Nederland (en het gehele
Westen) ruimschoots gepasseerd zijn.
Voorlopig wordt het allemaal slechter.’
+RXGMHGHPRHGHUZHOHHQEHHWMHLQ-+"
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LACHEN
in het lab
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Van grappen met droogijs tot cartoons over het slavenbestaan van
de PhD-student: promovendi hebben hun eigen nerdy kantoorhumor,
mét wetenschapssausje. Ideaal voor het groepsgevoel, maar onder de
oppervlakte schuilen andere motieven.
tekst: Emma Diemont en Rob Ramaker / illustratie: Jorge Cham, www.phdcomics.com

H

et is vrijdagmiddag en Raymond Staals,
onderzoeker bij Microbiologie, werkt rustig
aan een artikel. Plots stormt zijn collega Tom
van de Weijer binnen om een emmer met 2,5
kilo droogijs, ijskoude CO2 in vaste vorm, te
overgieten met afwasmiddel en water. In een
oogwenk verandert Staals’ kantoor in een reusachtig bubbelbad. Terwijl zijn collega er als een haas vandoor gaat
om weekend te vieren, wacht Staals een
mooie klus met de waterstofzuiger.
De promovendi van
Microbiologie gniffelen bij
de herinneringen over
instant bubbelbad. Ook nu is
het laat op de vrijdagmiddag en
bij een biertje vertellen ze over de
mogelijkheden van droogijs bij
practical jokes. Analist Philippe
Puylaert schrok zich bijvoorbeeld
ooit rot toen tijdens het pipetteren zijn
afvalbak ontplofte. Een promovendus had er een plastic buis verstopt vol droogijs; deze ontploft door het ontstaan van CO2-gas dat de interne druk doet oplopen. ‘Ach
ja grappen met droogijs’, verzucht iemand, ‘daar kun je
een heel boek over schrijven’.
Promovendihumor vind je over de hele universiteit. In
laboratoria, ﬂexkamers en kofﬁekantines. Het is nerdy,
vol zelfspot, een tikje cynisch en vaak alleen te begrijpen
voor de insiders: alleen voor promovendi, of zelfs alleen
voor drie hypergespecialiseerde collega-onderzoekers. De
practical jokes met droogijs zijn typisch voor bèta’s, maar
promovendihumor is veel breder. ‘Wij steken bijvoorbeeld graag de draak met een bepaald type onderzoeker’,
vertelt Marc Schut, inmiddels postdoc bij Knowledge,
Technology and Innovation. ‘Zo iemand die op zondag-

avond op de bank zit, een glas cognac in de ene hand,
sigaar in de andere en ondertussen een Linkedin-discussie voert over de problemen in de wereld.’
‘Het ontstaan van zijn eigen soort humor is niet uniek
voor de wetenschap’, vertelt Giselinde Kuipers, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam
en hoofdredacteur van HUMOR: International journal of
humor research. ‘In onderzoek zie je het ook bij andere
gesloten groepen, zoals havenarbeiders
of politiekorpsen. Als je mensen bij elkaar zet in een kleine
ruimte en samen aan een project laat werken, ontstaat vanzelf groepsdenken en een
eigen soort humor.’ De mate
waarin dit gebeurt verschilt van
discipline tot discipline. In de
sociologie, waarin Kuipers zelf promoveerde, hebben mensen meer
ruimte en werken ze vaker individueel.
Zodoende raakt hun humor ook minder ‘geritualiseerd’. In laboratoria is het voor onderzoekers erg
belangrijk op goede voet te staan met elkaar. Kuipers:
‘Inside jokes worden bewust gemaakt omdat ze zorgen
voor een wij-gevoel.’

‘Ach ja grappen
met droogijs’,
verzucht
iemand, ‘daar
kun je een heel
boek over
schrijven’

R2D2
‘De humor bij fytopathologie is echte nerd-humor’, grapt
Hanna Rövenich, ‘maar zo zien we onszelf dan ook’. In het
lab hebben de machines bijvoorbeeld bijnamen als R2D2,
de robot uit Star Wars, en worden aio’s vernoemd naar
hun studieobject. Zo is Jordi Boshoven de King of Colletotrichum, een familie schimmels, en Dirk-Jan Valkenburg
de Prince of Pichia, een groep gisten. De socioloog Marc
Schut was aangewezen op zijn collega’s tijdens een tocht
door Noord-Zimbabwe, waarbij hun auto vastliep in de
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‘Het zijn bij uitstek mannen rond wie een
cultuur van ‘plagerige humor’ ontstaat’

modder. Het gezelschap verzon alternatieve songteksten
op Welcome to the jungle om de sfeer erin te houden. Een
associatie die onmiddellijk terugkomt, wanneer hij het
nummer van Guns N’ Roses hoort.
Hoezeer de humor van promovendi voor insiders is, zie
je ook bij de promotie zelf. Meestal vertonen
collega’s bij het feest achteraf een ﬁlm,
spelen een stuk cabaret of houden een quiz. Hierin worden
de eigenaardigheden van
een promovendus en zijn
of haar studieobject ﬂink
uitvergroot. Dit zorgt
meestal voor dikke lol bij
mede-onderzoekers, terwijl familieleden de humor
niet altijd snappen. Promovendus Stefan Metz van Virologie is binnenkort zelf aan
de beurt: ’Ik vermoed dat het
wel over mijn cola-verslaving
zal gaan.’
Bovendien onderzoeken promovendi vier jaar lang een piepklein onderwerp. De grappen hierover, vooral wanneer ze voorkennis
vragen, snapt per deﬁnitie alleen de
persoon die naast je in het lab werkt.
Het ontstaan van inside jokes is dus
voor een deel onvermijdelijk, bevestigt
Kuipers: ‘Wetenschappers praten in hun
eigen taal en gebruiken woorden die buitenstaanders niet begrijpen.
Toch hebben de grapjes van promovendi ook zo hun
stekels. Bij een deel van de microbiologen is het een running gag elkaars onderzoeksobject belachelijk te maken.

DE GRENZEN VAN HUMOR
Humor is ongrijpbaar. Een
grap kan tegelijkertijd een
andere betekenis hebben
voor verschillende luisteraars. Als je populair bent
en je prettig voelt in een
groep, lach je misschien
hartelijk om een grapje
ten koste van jezelf. Maar
als het niet lekker loopt,
kan het pijnlijk zijn mee te
moeten lachen als je baas
je in het ‘zonnetje’ zet.
Ook cultuurverschillen zor-

gen voor onbegrip rond
humor. In Wageningen,
met meer dan 160 nationaliteiten, loop je hier
soms tegenaan. Vooral de
Nederlandse humor kan
voor een cultuurshock zorgen. De grappen zijn
veelal hard, direct en in
your face.
‘Nederlanders denken dat
over alles grappen
gemaakt moeten kunnen
worden en dat je alles

maar moet kunnen hebben’, zegt Giselinde Kuipers, hoogleraar Cultuursociologie. Humor kan in
zo’n geval ook averechts
werken, meent ze. ‘Stel je
een afdeling voor waar
een groep mensen elkaar
heel goed kent. Als die
onderling constant harde
Hollandse grappen maken,
kan dat nieuwkomers
afschrikken.’

Onderzoekers van het bacteriële afweersysteem CRISPR
‘vechten’ een vete uit welk eiwit interessanter is: Cascade
of CmR. En de wetenschappers die met poep werken zijn
een geliefd doelwit: ‘Zij werken met de HITChip en dat is
dan al snel de shitchip.’ Het zijn met name de mannen die
dit doen. Dit zie je overigens heel vaak, zegt
Kuipers. Het zijn bij uitstek mannen
rond wie een cultuur van ‘plagerige humor’ ontstaat. Toch
zijn er duidelijke grenzen.
Er is geen plek voor leedvermaak als het bij
iemand tegenzit, bijvoorbeeld de afwijzing van een
artikel. Daarvan weten de
aio’s maar al te goed hoe
het voelt.
SERIEUS
Humor, benadrukt Kuipers,
kan door haar ongrijpbaarheid verschillende functies
hebben, soms zelfs tegelijkertijd. ‘Humor kan voor een sterke
cohesie zorgen’, zegt Kuipers,
‘maar er zit vaak iets serieus onder.
Onder al die grappen wordt gevochten over de hiërarchie, machtsrelaties worden uitonderhandeld.’ Het
gebruik van humor vermijdt openlijke
conﬂict en houdt dit steekspel impliciet.
Erg handig als je nog jaren met elkaar moet
werken in een kleine ruimte.
In de laboratoria wordt het serieuze onderwerp veiligheid vaak met humor aangepakt. Philippe Puylaert, heeft
als safety ofﬁcer bij microbiologie de ‘niet zo leuke taak’
om mensen op onveilige situaties te wijzen. Hij stuurt
hiervoor regelmatige mailings met bijvoorbeeld foto’s van
vieze zuurkasten en niet bijgevulde voorraden. Daaronder
staan er cynische opmerkingen. ‘Anders kom je gewoon
zeurderig over,’ zegt Puylaert. ‘Volgens mij wordt er ook
minder goed geluisterd naar collega-analisten die lange
teksten sturen.’ Promovendi maken op hun beurt plagerige grapjes over veiligheidsmaatregelen. ‘Er zijn steeds
meer regels rond veiligheid,’ zegt Metz, ‘Dat nemen we
wel eens op de hak. We trekken extra lijnen op de grond of
verzinnen zelf belachelijke regels.’
JORGE CHAM
Promovendihumor zit ook vol cynisme over de eigen situatie. Goed voorbeeld is de stripreeks PHD. Hierin vertelt
tekenaar Jorge Cham, die zelf promoveerde aan Stanford,
licht-cynisch over ‘het leven, of het gebrek daaraan’ op de
universiteit. Zo rekende de strip ooit voor dat werkloosheid loont in vergelijking met promoveren (in Amerika)
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en azen de promovendi in de strip immer op de kliekjes
van de lunch van de professoren. De tekenaar schept er
bovendien een duivels genoegen in fraaie ideaalbeelden
van wetenschap te contrasteren met de banale, dagelijkse
realiteit.
Een van de belangrijkste grappen die telkens terugkomt in PHD is die van de professor die nooit tijd heeft
voor begeleiding, duidelijke favorieten kiest of studenten
uitbuit ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Kuipers
vindt het niet gek dat veel van de grappen over de promovendus-promotor-relatie gaan: ‘De relatie met een promotor is gewoon heel asymmetrisch. De promovendus is heel
afhankelijk, terwijl iedere begeleider wel vijf tot zeven pro-

movendi heeft.’ In vergelijking met de Nederlandse promovendi is de positie van Amerikaanse zelfs nog veel
slechter.
Hoewel hij zelf niet zo’n fan is, vindt Metz, de strip heel
herkenbaar. ‘We hebben allemaal dezelfde problemen en
ergernissen. De één meer dan de ander, maar we zitten
allemaal in hetzelfde schuitje.’ Het is volgens hem goede
zelfrelativering. ‘Het maakt je leven en werk een stuk leuker’. Ook microbiologen vinden PHD een feest van herkenning. Zeker het stripje over e-mail. Hierin schaaft een
zwetende aio een dag lang aan een beleefde e-mail om
indruk te maken, waarop de professor reageert met: ‘Do
it’.
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KOEKHAPPEN
Internationale studenten vermaken zich met een potje oer-Hollands koekhappen
tijdens de Winter-AID. Wageningen University heeft er 172 nieuwe studenten bij,
waarvan het merendeel uit internationale studenten bestaat (dit jaar 44 verschillende nationaliteiten). De studenten werden getrakteerd op verschillende activiteiten, zoals een pubquiz en een rondleiding door de stad. Het koekhappen vond
plaats op de vrijdagavond bij de internationale studentenvereniging ISOW, die een
LvdN, foto Guy Ackermans
culturele avond had georganiseerd voor haar gasten.
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Voor de kwaliteit
van dierenleven
Proefdieren gebruiken voor de wetenschap is niet onomstreden.
Met openheid over haar proeven en een betere ethische toetsing
wil Wageningen UR een voorbeeldrol vervullen. Dat kan betekenen:
stoppen met onderzoek dat veel dierenleed veroorzaakt.
tekst: Gaby van Caulil / foto: Esther Wouters

H

oe deze organisatie worstelt met openheid
rond proefdieren, blijkt na een tweet van ene
Esther Wouters. Op 19 september twitterde ze
een foto van een ﬁstelkoe in de wei: ‘Ik zie een
koe met een groot gat erin @Wageningen. Weet
iemand waarom dat zo is? #zielig’. Ze kreeg antwoord van
@wageningenur: “Gat” is pensﬁstel voor onderzoek naar
verteren voer in pens. Ook ﬁstelkoeien mogen de wei in.’
Maar vervolgens werd die koe verplaatst naar een andere
wei, uit het zicht van voorbijgangers.
Het voorval illustreert twee problemen die je tegenkomt als je een grotere openheid rond dierproeven ambi-

DIERPROEVEN FORS DUURDER
Het aanvragen van dieronderzoek wordt een stuk
prijziger. Nog dit jaar verandert de Wet op de Dierproeven. Nu wordt de ethische toets gedaan door
een Dierexperimentencommissie (DEC), die betaald
wordt door de organisatie
die het dieronderzoek uitvoert. Dat mag niet meer
van Brussel. De DECs gaan
extern en moeten worden
betaald per aanvraag, op
dit moment zo’n 400 euro.
Voor DLO-ers werd dat
bedrag al doorberekend,
universitair onderzoekers

moeten deze aanvraag
voortaan zelf ﬁnancieren.
Overigens kan een aanvraag straks meerdere
proeven bevatten, de
nieuwe DEC gaat projecten
van maximaal vijf jaar
beoordelen.
Bovendien komt er een
toetsing bij. Er komt een
zogeheten Instantie voor
Dierenwelzijn, binnen
Wageningen UR, die een
aanvraag beoordeelt voordat die naar de externe
DEC gaat. De nieuwe
instantie gaat na of het
voorgestelde onderzoek af

kan met minder proefdieren en stelt alternatieve
experimenten voor die
minder leed veroorzaken.
Volgens de wet moet de
Instantie voor Dierenwelzijn bestaan uit een verantwoordelijke voor welzijn, een dierenarts en een
wetenschapper. Wageningen wil daar twee deskundigen aan toevoegen: een
statisticus en een dierverzorger. De kosten zijn voor
de aanvrager, volgens een
grove schatting tussen de
800 en 1000 euro.

eert. Eén: het grote publiek bezit weinig kennis over dierproeven. Zo’n koe met gat ziet er zielig uit, maar dat wil
niet zeggen dat het dier lijdt.
Het tweede probleem is dat openheid kan leiden tot
toename van dieractivisme (in 2008 en 2009 had Wageningen UR last van bedreigingen en vernielingen). We doen
dierproeven, maar we vertellen niet waar. Geen enkel
bordje op de campus verwijst naar dierverblijven of dieronderzoek.
Deze knelpunten staan in een vorige week verschenen
rapport over proefdiergebruik. Wageningen UR wil een
voorbeeldfunctie vervullen. De organisatie heeft zich al
‘gecommitteerd aan bovenwettelijke spelregels’ en wil nu
‘nog een stap verder gaan.’
VOORBEELDFUNCTIE
Wat houdt die voorbeeldfunctie in? Wageningen UR wil,
ondanks de gesignaleerde knelpunten, opener zijn. Daarom maakt ze vanaf nu ook de proefdieraantallen bij de
DLO-instituten openbaar. De universiteit deed dit al, daartoe verplicht door de Wet op de Dierproeven. Ook is het
een morele plicht om verantwoording af te leggen – in
jaarverslagen, maar ook bij het beantwoorden van die
tweet over de ﬁstelkoe.
Maar er is meer. Het meest vergaande voorstel is om
proefdierleed mee te laten wegen in de onderzoeksprogrammering. Om het op scherp te zetten: zou je niet moeten stoppen met een onderzoekslijn die veel dierenleed
veroorzaakt? Zo ver is het nog lang niet, maar de discussie
komt op gang.
Een voorbeeld is onderzoek naar het beperken van
overgewicht. Het Wageningse voedingsonderzoek richt
zich vooral op een andere samenstelling van voeding –
zoals minder verzadigde vetzuren. Maar je zou het zwaartepunt ook kunnen verleggen naar het veranderen van
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Deze koe werd verplaatst na een tweet. “Ik zie een koe met een groot gat erin @wageningen. #Zielig”

voedselkeuze: gezonder eten. Zo’n koerswijziging zou het
aantal dierproeven fors verlagen. Overigens wordt voedselkeuze al op kleine schaal onderzocht bij het Restaurant
van de Toekomst, door te variëren met voedselbereiding,
aanbod, verpakking, licht en looproute.
Het pleidooi voor openheid is geschreven door Rob
Buré van de afdeling Veiligheid en milieu. Hij wijst op
dieronderzoek naar intensieve veehouderij. ‘Met het verhogen van de productie hebben we daar de grootste winst
al gehaald, we kunnen nog wel veel bereiken met het verhogen van het welzijn. De vraag is dus of het proefdieronderzoek gericht moet zijn op het verhogen van de productie of op het verbeteren van de omstandigheden waarin
die dieren leven. Want onze missie is om bij te dragen aan
de kwaliteit van leven. Daar hoort ook dierenleven bij.’
Het centraal ingrijpen op de richting van onderzoek
vindt rector magniﬁcus Martin Kropff nog te ver gaan. Hij
hecht aan de autonomie die leerstoelgroepen en kenniseenheden hebben bij het uitzetten van de onderzoekslijnen. Kropff ziet dit rapport als een startpunt voor discussie.
KORT DOOR DE BOCHT
Uiteindelijk zou Wageningen UR kunnen komen tot een
organisatiebreed standpunt over dierexperimenteel
onderzoek. Proefdierdeskundige Rob Steenmans zou dat
toejuichen. Hij is adviseur bij een van de twee Wageningse

commissies die dierproeven beoordeelt. ‘De commissie
moet een afweging maken of het maatschappelijke belang
van de proef opweegt tegen het verwachte ongerief van de
dieren. Bij onderzoek naar veehouderij of lifestyle blijkt
dat soms lastig. Strikt genomen is er een alternatief voor
obesitas, namelijk minder eten. Dat is natuurlijk kort
door de bocht, daarom is het goed als een hoger gremium
uitspreekt of dit type onderzoek wel of niet relevant is.’

DANKZIJ DE PARTIJ VOOR DE DIEREN
In februari 2007 eiste de
Partij voor de Dieren de
ethische toetsingen op van
de KNAW en enkele universiteiten en universitair
medisch centra. Dat leidde
tot een discussie en uiteindelijk tot de zogeheten
Code Openheid Dierproeven, ook door Wageningen
UR ondertekend. Het
gebruik van dieren is
onvermijdelijk, maar – zo
meldt de code – het zal de

sfeer rond dierproeven
verbeteren als je daar
open en eerlijk over bent.
Die code leidde tot een
dialoog tussen universiteiten en medische centra
van Groningen, Nijmegen,
en Utrecht, Wageningen
UR en de vereniging Proefdiervrij. Dat leverde uiteindelijk een Wageningse
notitie op over transparantie en dilemma’s bij proefdieronderzoek. Vorige

week gaf de raad van
bestuur daar akkoord op.
In het rapport geven vier
leerstoelgroepen, het CVI,
Alterra, Rikilt en de VHLopleiding Diermanagement het goede voorbeeld.
Ze vertellen waarom ze
proefdieren hebben en hoe
ze ermee omgaan. In een
volgend rapport mogen
andere groepen en opleidingen verantwoording
aﬂeggen.
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Gespot: UB

Flirten via Faceboo
De UB is doorgaans een plek om je in diepe concentratie onder te dompelen in kennis.
Maar sinds de komst van de Gespot:UB is er een andere reden om in de bieb te gaan
zitten: anoniem ﬂirten met je medestudenten. Ook in Wageningen is de facebookpagina
een ware hype. ‘Als ik in één van de ringen ga zitten voel ik me bekeken.’
tekst: Jeroen Bok / foto: Guy Ackermans

K

un je je ogen niet afhouden van dat prachtige
blonde meisje dat tegenover je zit? Wil je die
onweerstaanbare jongen aanspreken, maar
durf je het steeds niet aan? Stuur een liefdesepistel, of gewoon een voorstel voor een date,
naar de facebookpagina Gespot: UB WUR. De beheerders
van de site plaatsen het voor je, en dan is het wachten op
een reactie.
De zegetocht van Gespot:UB begon afgelopen najaar in
Utrecht. Daarna volgden de andere universiteitssteden
snel met eigen pagina’s. De Wageningse pagina begon in

‘Mooie jongen op de 1e verdieping van de
bieb die zo lekker aan z’n vrucht was aan
het sabbelen... Wil je ook een keer aan mijn
vrucht sabbelen?’

‘Hey jij lekkere jongen, met je mooie
blousjes in het microbiologie lab op de
dreijen. Als jij mij ook zoveel aandacht zou
geven als aan jouw dna culturen, zou mijn
liefde voor jou net zo snel groeien als e.coli
op lauwwarme rundvlees! Doen we morgen
1,3,7-trimethylxanthine -drankje?’

‘Beste giechelende dames in de bieb,
ik snap dat jullie keihard zitten te
facebooken en dus echt geen tijd hebben
om te leren. Ik heb een ander sogidee.
jullie. naakt. mijn bed.
tot vanavond’

‘Hallo mooi meisje onder de trap in de bieb
met je laptop. wat zit je leuk met je haar te
spelen. die jongen met het gele shirt wil ook
wel met jou spelen hoor… ’

december en groeide al snel uit tot een fenomeen, met op
het moment van schrijven ruim 1700 likes. Vooral in de
zelfstudieweek blijkt het verleidelijk om je ogen op andere
aanwezigen in de bieb te richten in plaats van op je studieboeken: de berichten volgen elkaar dan in hoog tempo op:
‘Mooie jongen op de 1e verdieping van de bieb die zo lekker
aan z’n vrucht was aan het sabbelen... Wil je ook een keer aan
mijn vrucht sabbelen?’ Om maar eens een voorbeeld te
noemen.
Maar is het meer dan anoniem gekrabbel? Leidt deze
online geuite hartstocht ook daadwerkelijk tot ontmoetingen? Resource wilde het weten. Niet vies van een staaltje participatieve journalistiek, besloot ik de proef op de
som te nemen. Zou dat ene leuke roodharige meisje dat ik
wel eens in Forum zie, wat met me willen gaan drinken? Ik
plaats een berichtje: ‘Meisje met je rode haar, streepjesshirt
en spijkerblousje aan een tafeltje in de forumkantine: steeds
als ik je zie raak ik weer betoverd door je schoonheid. Ik moet
tot vijf uur leren, wil je daarna iets met me drinken in het
Grand Café?’ Nu kan ik alleen maar afwachten.
PRUTSEN MET DE SMARTPHONE
Kom je met al dit digitale geﬂirt echter nog wel toe aan
serieus studeren? Dat blijkt behoorlijk lastig. Vierdejaars
Plantwetenschappen Mathia kiest dan ook voor de ontwijkingsstrategie: ‘Als ik de pagina ga volgen, kan ik niet
meer normaal in de bieb zitten. Ook zoek ik liever een rustig plekje op. Als ik in één van de ringen ga zitten voel ik
me bekeken.’ Mathia betwijfelt of iedereen nog voor het
studeren in de universiteitsbibliotheek komt: ‘Ik zag
laatst een meisje dat eerst een uur met haar smartphone
prutste voordat ze een keer haar boeken erbij pakte. Vol-
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ook
gens mij kwam die alleen maar voor de berichtjes op
Gespot: UB WUR.’
Vijfdejaars Biologiestudent Patrick volgt elke dag de
berichten die voorbijkomen: ‘Elke keer verbaas ik me
weer wat mensen opsturen, zonder enig gevoel van
schaamte.’ Maar soms, moet hij toegeven, ‘zijn ze ook
best heel grappig.’ De berichten op de pagina zijn regelmatig onderwerp van gesprek binnen zijn vriendengroep:
‘We halen wel eens wat mooie quotes van de dag aan bij
het avondeten. De “Ik vind je wel leuk, maar je lijkt een
beetje op een otter” is ondertussen berucht.’
Voor masterstudente Communicatiewetenschappen
Annemiek is het facebookfenomeen vooral iets vermakelijks. ‘Ik heb een keer een bericht geplaatst om een vriendin te dissen. Ik vertelde haar wel meteen dat ik het gepost
had. Gelukkig voor haar had ze college en moest ze bijna
meteen uit de bieb vertrekken. Ze had er wel leuke reacties
op gehad zei ze.’
PSYCHOLOGISCHE INTIMITEIT
Het bestaan van een online ﬂirtplek voor studenten in de
universiteitsbibliotheek is ook de bibliothecaressen niet
ontgaan. Het houdt de gemoederen bezig. Eén van de
bibliothecaressen geeft toe soms haar nieuwsgierigheid
niet te kunnen bedwingen: ‘Af en toe kijk ik even of ik een
meisje uit een berichtje herken.’
Het effect van van de rondgierende hormonen blijft
volgens de dames wel beperkt tot het digitale domein. De
sfeer in de bibliotheek zelf is niet zichtbaar veranderd,
zeggen ze. ‘Soms staan er jongens en meisjes op de trap
met elkaar te praten, maar dat was voorheen eigenlijk ook
zo.’
Daar is wel een verklaring voor volgens Reint-Jan
Renes, een Wageningse docent die zich bezig houdt met
communicatie via massamedia. Mensen zoeken automatisch een evenwicht in hoe ‘intiem’ ze met iemand zijn,
vertelt hij. Als iemand fysiek dichtbij staat (bijvoorbeeld
in een lift), dan creëren mensen afstand door oogcontact
te vermijden. Nabijheid is goed, maar niet teveel. Omgekeerd werkt dat ook: is er fysieke afstand, dan ontstaat er
ruimte voor psychologische intimiteit. De beperking van
sociale media, de fysieke afwezigheid, maakt dat we dus
gemakkelijker contact maken en mensen eerder aanspreken, meent Renes. Daardoor passen de Gespot:UB-pagina’s in een ontwikkeling van de laatste jaren: sociale

Rondgierende hormonen in de universiteitsbibliotheek.
Personen op de foto zijn niet dezelfde als in te tekst.

media veranderen de manier waarop we contact maken
met elkaar.
GRAND CAFÉ
Maar de vraag of er daadwerkelijk dates voortkomen uit
Gespot:UB is nog altijd niet beantwoord. Terug naar mijn
staaltje participatieve journalistiek. Net op het moment
dat ik op zoek ga naar het leuke roodharige meisje,
stroomt het Grand Café vol met winter AID-lopers. Ik baan
me een weg door de verse internationale studenten, maar
zie haar niet. Heeft ze het bericht wel gezien? Komt ze
überhaupt opdagen? Ik loop nog een rondje op de begane
grond van het Forum, misschien zie ik haar daar ergens.
Tien over vijf ondertussen, nog even een laatste blik werpen in het Grand Café. En jawel, daar zit ze, wachtend op
een bankje.
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‘IDEAAL IS ANDERS’
Idealis wil het huurcontract voor studentenﬂat Dijkgraaf aanpassen om ervoor
te zorgen dat studenten straks hun eigen huisvuil wegbrengen. Dat zorgde
op de site van Resource voor veel ophef. ‘Machtsmisbruik’, ‘Ideaal is anders’
en ‘waardeloze actie’ zo luidden een paar van de mildere commentaren.
Overdreven of terecht? Maakt Idealis misbruik van haar monopoliepositie?
tekst: Rob Goossens en Gaby van Caulil / foto: Rob Goossens

Matthijs van der Houwen
bewoner Dijkgraaf
‘Ja, Idealis gedraagt zich zeker als
een monopolist door haar zin door
te drijven. Ze hield zelf een enquête
en die liet zien dat 70 procent van de
bewoners tegen het zelf wegbrengen
van het afval is. Dat lijkt me redelijk
overtuigend. Als je via de achterdeur dan toch nog je plannen wilt doordrukken, wek je op z’n minst de indruk dat je je
bewoners niet erg serieus neemt. Jammer. Ik zie wel een
patroon. Een poosje geleden werd ook de betaalde inboedel zo maar in één keer afgeschaft door Idealis.’

Jan Harkema
adjunct-directeur Idealis
‘Ik vind die commentaren niet leuk
natuurlijk. Zeker niet. Maar in het
verleden hebben we ook heftige dingen meegemaakt, bij de renovatie
van Bornsesteeg en Dijkgraaf meenden mensen allerlei complottheorieen te zien. Toen waren het spandoeken en telefonische
bedreigingen. Nu zie je kritiek op internet, waar mensen
zich snel tot uitspraken laten verleiden. Monopolist vind
ik bijvoorbeeld een goedkoop verwijt. We hebben hier nu
eenmaal vierduizend woningen. We proberen ons niet als
een monopolist te gedragen, maar dat zijn we in feite wel.
Ik vond het niet gewenst om op de site te reageren, omdat
we de huurders al duidelijk hebben geïnformeerd. Bovendien zou het de discussie kunnen aanwakkeren. Ik kan
ook niet zoveel met die reacties. Ik heb liever dat iemand

naar ons komt. Iedereen die ons benadert, krijgt antwoord. Maak een afspraak en we kunnen het uitleggen.
Zonder het te bagatelliseren, ik weet inmiddels dat veranderingen weerstand opleveren. Toen wij de kamers met
inventaris afschaften, nam een klein deel ons dat niet in
dank af, terwijl een groter deel van de bewoners het prettig vond dat ze meubilair zelf konden aanschaffen. Je
maakt het nooit iedereen naar de zin.’

Margo Baartmans
bewoner containerwoning Binnenveld
‘Als bewoner van het Binnenveld heb
ik niet zoveel te klagen. We brengen
zelf ons afval weg en dat is geen probleem. Ik vind Idealis als verhuurder
eigenlijk best goed, we hebben er
zelden gedoe mee. Als er iets kapot
gaat staan ze er meteen. Alleen de prijs is er dan ook wel
naar. Als ik zie dat ik in de Hoogstraat een kamer van 20
vierkante meter kan krijgen voor 200 euro, vraag ik me
toch af waarom ik rond de 350 euro betaal voor een kamer
van 18 vierkante meter.’

Max Jonkman
bewonersvertegenwoordiger voor
Dijkgraaf
‘Dat beeld van een monopolist die
over studenten heen walst herken ik
niet. Ook niet als het gaat om de afvalkwestie op Dijkgraaf. In de communicatie is dat misschien niet helemaal goed gegaan, maar Idealis heeft gewoon het recht
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om bepaalde diensten toe te voegen of weg te halen wanneer haar bedrijfsvoering of –visie daarom vraagt. Dat ze
daarbij totaal geen rekening houdt met studenten is gewoon niet waar. Ik heb gisteren nog met Idealis overlegd
en daarbij is vastgelegd dat de nieuwe afvalregeling voor
Dijkgraaf pas in 2016 ingaat. Een meer dan redelijke overgangstermijn. Ik vond de reacties van studenten op internet dan ook overdreven. Wel makkelijk, een beetje klagen
over de studentenhuisvester. Volgens mij zaten er ook veel
niet-dijkgravers tussen.’

Joris Alkemade
bewoner Hoevestein
‘Ik snap de negatieve reacties op Idealis wel. Bij ons is het onderhoud bedroevend. De liften zijn slecht, net
als de rest van de algemene ruimte.
Onderhoud is er nauwelijks. Ik snap
best dat het geen sterrenhotel hoeft

te worden, maar beter dan dit moet toch kunnen. Het
ergst vind ik nog de huisvesting voor buitenlandse studenten. Als je de containers ziet waar zij in moeten leven dan
schaam je je voor de ‘gastvrijheid’ van Wageningen. Het zou
goed zijn als er minstens twee aanbieders van studentenhuisvesting zouden zijn, dan werd de huur vast lager en de
service beter.’

Rosita van de Veer
bewoner Dijkgraaf
‘Dat Idealis de uitslag van de enquête niet respecteert is natuurlijk belachelijk. Temeer omdat ze niet echt
een goede reden hebben om het afvalsysteem te veranderen. We betalen
toch gewoon voor het ophalen? Maar
ik moet eerlijk zeggen dat ik buiten deze kwestie niet zoveel moeite heb met Idealis als verhuurder.’
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Student begint winkel in Wageningen

EEN DUIK IN HET DIEPE
De meeste studenten zijn
tevreden met een bijbaantje,
maar Marcel de Haan (biologie)
pakt het groter aan. Samen met
huisgenoot Biense Boxhoorn
(student aan Stoas) opent hij
deze maand de aquariumwinkel
Aquatic-motion. Het tweetal gaat
er tropische vissen en siergarnalen verkopen. Marcel de Haan
over het ondernemerschap.
Hoe kom je er bij een
aquariumwinkel te beginnen?
‘Het begon allemaal met een
simpel aquarium op mijn kamer.
Van een vriend kreeg ik een paar
siergarnalen. Die bleken zich
enorm snel voort te planten, zodat
ik er binnen de kortste keren te
veel had. Daarop ben ik een handeltje begonnen via Marktplaats.
Dat liep zo lekker dat ik steeds
meer aquaria op mijn kamer neerzette, met steeds meer vuurgarnalen. Op een keer kwam de huisbaas langs, die zei: het is niet echt
de bedoeling dat je zoveel aquaria
op je kamer hebt staan. Dat zette
me aan het denken. Vervolgens be-

sloot ik samen met mijn huisgenoot Biense het wat grootser aan te
gaan pakken: het openen van een
aquariumwinkel.’
Een winkel openen tijdens je
studententijd, is dat wel handig?
‘Je studententijd is de perfecte
levensfase om zoiets te beginnen.
Het grootste voordeel is dat wij
mógen falen. Lukt het niet, dan
zijn we wat geld kwijt, wat ervaring
rijker, maar: we studeren gewoon
door. Verder heb je nu lagere lasten en neem je genoegen met minder winst. Bovendien kun je een
goed netwerk opbouwen. Wij konden op de universiteit terecht voor
praktische zaken als het indraaien
van de aquaria, dat wil zeggen: een
bacteriepopulatie opkweken die
de afvalstoffen van de vissen kan
verwerken. Toch geweldig dat je
dan advies krijgt van Wageningse
professoren.’
Gaat er veel tijd in zitten?
‘Het opstarten kost veel tijd. Je
moet een goedkoop pand vinden,
contact leggen met groothandels,

en uitzoeken hoe het zit met wetgeving rondom het importeren van
tropische vissen. We wisten dat er
veel bij kwam kijken, maar dat er
zoveel tijd in gaat zitten hadden we
niet verwacht. We hebben wat afgebeld met de douane en de Voedsel- en Warenautoriteit. Maar als
de winkel eenmaal loopt zal het
minder druk zijn. In het begin
gaan we sowieso alleen op zaterdag open. Voor de rest moeten we
alleen de vissen twee keer per week
voeren. Gelukkig zijn we met z’n
tweeën en we vullen elkaar goed
aan: ik ben een echte theoreticus
en Biense is meer een aanpakker.’
En nu een carrière als ondernemer?
‘Misschien maken we over twee
jaar een paar studenten manager
van de zaak. Of we breiden uit naar
andere steden als het goed loopt.
We zien het wel. Het is nu in ieder
geval fantastisch mooi om zoiets te
beginnen. Je leert er veel van en je
brengt je studie in de praktijk. Ik
kan andere studenten alleen maar
aanraden zo’n stap te durven maken.’ Jeroen Bok

‘IK WAS ALTIJD AL
EEN ENTHOUSIASTE
FEESTGANGER’

Wie? Tim Möhlmann
Wat? Oprichter Facebooksite
Wageningen UP
Waarom? Lanceerde partywebsite
Wageningen UP
Facebook is te klein voor jullie?
‘Zeker het afgelopen jaar zijn we
behoorlijk gegroeid; we hebben nu
meer dan tweeduizend leden.
Helaas verandert bij Facebook
regelmatig hoe alles werkt, waardoor de pagina inmiddels een
beetje chaotisch is geworden. Op
de nieuwe website Wageningen UP
is het allemaal heel overzichtelijk,
je kunt op de homepage bijvoorbeeld gelijk de eerstvolgende vijf
feesten zien.’

FOTO: GUY ACKERMANS

Ben je zo’n party animal dat je alle
feesten weet?
‘Ik was altijd al een enthousiaste
feestganger, dus mensen vroegen
vaak of ik nog iets leuks wist voor
‘s avonds. Op een gegeven moment
ben ik een groep begonnen op
Facebook om een overzicht te bieden. Mijn huisgenoot Viola en ik
zijn er meestal een paar uur per
week mee bezig. Nu wat meer, vanwege de site en het lanceringsfeestje op 28 februari.’

Studenten Marcel de Haan (links) en Biense Boxhoorn beginnen hun eigen aquariumwinkel: ‘Je leert er veel van’.

Verdienen jullie er ook nog wat
aan?
‘Met die Facebookgroep kregen we
wel eens een biertje op een feestjes
die we hadden aangekondigd.
Op de website hebben we Googleadvertenties. Daar kunnen we de
hosting van de site van betalen en
misschien een keertje ﬂyers drukken. Rijk word je er niet van.
Maar als je iets leuk vindt, is dat
niet erg’. LvdN
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VIDEO BRENGT EENZAAMHEID IN BEELD

In de video loopt een Afrikaanse
student alleen naar zijn kamer in
Bornsesteeg, hij doet de deur dicht
en kookt in zijn eentje een maaltijd. Vervolgens verschijnt er een
laptop in beeld met een foto van
zijn familie thuis. Heel herkenbaar
voor Wageningse studenten, zo
blijkt, want het ﬁlmpje heeft al
ruim 150 likes.
‘We willen vooral die
eenzaamheid zichtbaar maken’,
vertelt student Elske Hageraats.
Samen met Adi Nugraha uit
Indonesië maakte ze het ﬁlmpje,
een gezamenlijke vriend wilde wel
ﬁgureren. Ze kwamen op het idee
tijdens een vak over cultuurschok.
De twee zoomen in op de
Bornsesteeg, de studentenﬂat waar
alleen maar buitenlanders wonen
en waar geen gezamenlijke
ruimtes zijn op de afdelingen. ‘Om
die eerste drempel over te gaan om
contact te leggen, daar is wat
dwang voor nodig’, vertelt Elske.
‘Een gedeelde keuken zorgt
bijvoorbeeld noodgedwongen voor
contact.’

CREDIT FOTOGRAAF

Studeren in Wageningen kan
voor buitenlandse studenten een
eenzame aangelegenheid zijn.
Dat blijkt uit een facebookpost
met een ﬁlmpje dat begin
februari verscheen op Wageningen Student Plaza.

Videostill uit het ﬁlmpje: in de Bornsesteeg is het vaak moeilijk contact te maken.

TEKEN VAN ZWAKTE
Elske en Adi ondervroegen een
handjevol studenten. Daaruit
bleek dat die soms urenlang op
hun kamer zitten om te skypen
met familie thuis, terwijl ze vaak
niet weten wie hun buren zijn. Adi
heeft dat moeilijke begin zelf ook
ervaren. ‘Ik dacht dat ik een paradijs kwam wonen, een geweldig
land’, vertelt hij. ‘Eenmaal op de
Bornsesteeg klopte ik op alle deuren in de gang om me voor te stellen aan de buren, maar ze reageer-

den vooral defensief. Terwijl ik
thuis uit een hechte gemeenschap
kom.’
De getroffen studenten praten
niet graag over dit probleem. ‘Veel
buitenlandse studenten zijn ontzettend dankbaar dat ze hier mogen studeren, ze willen niet klagen’, vertelt Adi. ‘Bovendien denken ze dat het aan henzelf ligt. Ze
zien het als een teken van zwakte
om eenzaam te zijn.’
Een oplossing hebben de ﬁlmmakers niet. In het ﬁlmpje sporen

ze studenten aan om vooral anderen op te zoeken. Maar hun eerste
doel is om het probleem zichtbaar
en bespreekbaar maken. ‘De oplossing laten we graag over aan de
universiteit, Idealis en de studenten zelf.’ NM
https://www.face
book.com/video/
embed?video_id
=102004058473
67044

Hanna Rövenich scoort met schimmels
De beste Wageningse scriptie
werd vorig jaar gemaakt door de
Duitse Hanna Rövenich. De
studente Plant biotechnology
kreeg op 7 februari de Scriptieprijs 2012 uitgereikt voor haar
onderzoek naar schimmelinfecties op tomatenplantjes.
Elk jaar bekronen het Wageningen
Universiteits Fonds en KLV per onderwijsdomein de beste afstudeerscripties met onder meer vijfhonderd euro en een bronzen beeld.
De student met de allerbeste scrip-

tie krijgt nog eens vijfhonderd euro.
Dit jaar was dat Hanna, die in haar
onderzoek de kandidaat-eiwitten
identiﬁceerde waarmee de schimmel Cladosporium fulvum tomatenplanten binnendringt. ‘Het nieuwe
aan dit onderzoek was dat ik oude
en nieuwe onderzoeksmethoden
combineerde, waardoor ik nieuwe
kandidaat-eiwitten kon isoleren’,
vertelt Hanna. Nieuwe inzichten
over hoe de relatie tussen schimmel en tomaat in elkaar zit, helpen
bij het resistent maken van tomaatplanten.

Volgens het juryrapport was Hanna’s scriptie veruit de beste van dit
academisch jaar. ‘De jury was zeer
onder de indruk van de uitstekende kwaliteit van haar onderzoek,
de nieuwe methodologie en het
vooruitzicht van een publicatie in
een high ranking tijdschrift. Op
grond hiervan is de jury unaniem
van mening dat haar scriptie kan
worden beschouwd als een bijzondere prestatie.’
PUBLICATIE
Hanna’s onderzoek werd door een

PhD’er en een postdoc gebruikt als
basis voor verder onderzoek. ‘Zij
hebben inmiddels resultaten en
werken aan een publicatie.’ Hanna
werkt momenteel als promovendus bij Fytopathologie. ‘Ik werk
nog steeds met tomatenplanten,
maar met een andere schimmel.’
De overige prijswinnaars waren
Sebastiaan Hoenen (Maatschappijwetenschappen), Frans Boogaard
(Agrotechnologie en Voeding) en
Anna Wegner (OmgevingswetenLvdN
schappen).
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FIETSWEER
Fietsen voor de lol doen we vooral
als het mooi weer is. Dat wisten u
en ik natuurlijk al, maar Twentse
en Wageningse wetenschappers
hebben het nu echt aangetoond.
Maar wat is mooi weer? Regen
blijkt ons nauwelijks van de ﬁets te
houden. Het gaat om de juiste temperatuur. Kijk, dat is dan toch wel
weer verrassend.

VALENTIJN
Hoe mooier en slanker de vrouw,
hoe minder bedpartners. Dat
beweert sociologe McClintock van
de universiteit van Notre Dame.
Hoe dat komt? Mooie vrouwen hebben meer macht op de relatiemarkt
en dus meer invloed op het succes
van hun relatie. Voor mannen geldt
het omgekeerde: hoe mooier, hoe
meer bedpartners. Jammer dan.

WELKOM
Leeuwarden zet zichzelf op de
kaart met een driedaags festival in
juli. Welcome to the Village, heet
het. Maar daar denken de lokale
naturisten iets anders over. Ze zijn
blij met de komst van het festival,
dat deels op het naaktstrand zal
plaatsvinden. Maar dan moeten
bezoekers zich wel van hun kwetsbaarste kant laten zien. Geen kleren dus. Wie gaat er mee?

Nationaliteiten mixen in Rijnveste
Internationale studenten kunnen
per 2 april ‘proefwonen’ in het
nieuwe studentencomplex Rijnveste van Idealis. Met de pilotstudie wil de studentenhuisvester kijken hoe het internationale
en Nederlandse studenten bevalt
om samen te wonen.
Momenteel zijn de studentenwoningen van Idealis alleen beschikbaar voor Nederlandse studenten, met uitzondering van de
sterﬂat aan de Bornsesteeg. Hier
huurt de universiteit kamers van
Idealis voor haar internationale
studenten. Vanaf 2016 past Idealis
haar verhuurmodel aan, waardoor
iedereen die op dat moment ingeschreven staat, van Nederlandse
eerstejaars tot internationale aio,
op elke kamer kan reageren. De pilot in Rijnveste is een voorbereiding daarop.

Geïnteresseerde studenten konden zich als groepje van maximaal
zes personen aanmelden voor een
van de dertien proefwoningen (66
kamers). ‘Op dit moment hebben
bijna zestig studenten zich ingeschreven,’ vertelt Jan Harkema,
Hoofd Wonen bij Idealis. ‘Daarvan
zijn er 46 buitenlands. Sommige
groepjes zijn geheel buitenlands,
maar er zijn ook een paar gemengde, dus we zijn heel benieuwd hoe
dat uitpakt.’ Het gaat volgens Harkema met name om studenten uit
andere Europese landen.
GROTE BELANGSTELLING
Rijnveste wordt 2 april opgeleverd.
Aan belangstelling voor de 272 onzelfstandige kamers is geen gebrek; 350 studenten hadden zich
ingeschreven. De nieuwe huurders
van het complex aan de Rijnsteeg
zijn voor een deel studenten die al

in een complex van Idealis wonen.
Harkema: ‘Daardoor ontstaat weer
ruimte om nieuwe studenten te
huisvesten. Ik verwacht dan ook

‘We zijn heel
benieuwd hoe
het uitpakt’
dat op streefdatum 1 mei alle studenten die bij Idealis staan ingeschreven en actief op zoek zijn, een
kamer hebben.’
Rijnveste bestaat naast de 272
onzelfstandige kamers ook uit 64
zelfstandige kamers en negen
PhD-appartementen. De inschrijving daarvan gaat half februari
open. Harkema verwacht dat deze
kamers ook snel gevuld zullen
zijn. LvdN

KOTS

Een Engelsman heeft een vermoedelijk zeer waardevolle ‘rots’
gevonden. Tijdens een strandwandeling was zijn hond erg geboeid
door een gele, stinkende steen van
drie kilo. Na een beetje googelen
kwam hij erachter dat het om potvisbraaksel ging. Dat wordt verwerkt in parfums als Chanel No 5.
Mjammie. De klomp kan 130.000
euro waard zijn. Misschien tijd
voor een vakantie op Texel....

EENMAAL, ANDERMAAL... Dertienhonderd euro verdiende roeivereniging Argo zaterdag 9 februari met een heuse
kunstveiling. Veilingmeester Alexander Pechtold verkocht
vijf schilderijen, gemaakt door creatieve familieleden van
Argonauten èn botenreparateur Adrie Brouwer. De
opbrengst gaan ze gebruiken voor het opknappen van hun
clubgebouw.

De veiling hoorde bij het honderdjarig jubileum van Argo.
Op dezelfde dag was er bovendien een symposium over
(roei)succes, geleid door de bekende Argo-alumnus Gerrit
Hiemstra. De hele middag vertelden een toproeier, topcoach, voedingsdeskundige en sportpsycholoog hoe je
een topper wordt. Later dit jaar volgen nog een reünistendag en een groot eindfeest. RR, foto Robin Ammerlaan

RESOURCE — 14 februari 2013

5(6SVWXGHQWLQGG



student << 27

AFLEVERING 3 - MORTIERSTRAAT 14B<<
ianca werd wakker van gerammel beneden
haar. Iemand in de keuken was druk bezig
de boel op te ruimen. Haar hoofd bonsde pijnlijk bij elk keukenkastje dat ruw dichtgeslagen
werd, bij elke vork of lepel die in de gootsteen
kletterde. Perfect, net nu ik een kater van hier
tot Tokio heb, besluit iemand de keuken te
boenen, dacht ze nijdig. Ze keek op haar wekker. ‘Half negen?!’ Met een kreun draaide ze
zich op haar buik en begroef haar hoofd onder
het kussen.
Langzaam verdwenen de keukengeluiden naar
de achtergrond en kwamen de herinneringen
aan de avond ervoor terug in haar nog troebele brein. Ze had haar dispuutsavond van KSV
gehad en was de hele nacht op de kroeg
geweest. Het was een vrij wilde avond
geweest, voor een woensdag. Ze had gedanst,
te veel bier gedronken, op de bar gestaan.
Had ze nou ruzie gehad met Freek? Het was
lastig te bepalen wat er werkelijk was
gebeurd. Ze tastte naar het ﬂesje water naast
haar bed om de vieze smaak in haar mond
weg te spoelen.
Plotseling viel haar blik op het hoopje kleren
in de hoek van haar kamer. De zurige lucht
van verschaald bier drong haar neusgaten binnen. Haar peperdure zwarte jurkje! Haastig
gleed ze uit bed en kroop naar de stapel kleren die ze gisteren in benevelde toestand achteloos op de grond had gesmeten. Het zwarte
jurkje was een zielig hoopje, stinkende ellende. Een hele maand stuﬁ had ze eraan

ILLUSTRATIE: MEREL DE GRAAF

Kroegkleren
B

besteed! En dan gooit die stomme, stomme
eikel van een Freek gewoon een glas bier over
haar heen.
Tranen van woede welden op in haar ogen. Ze

‘Ja, eigen schuld hoor,’
beet hij haar toe. ‘Jij gooit
ook shit over mij heen’
sloot haar ogen en stond weer op de kroeg,
druipend van het bier dat Freek, een jongen
waar ze een paar keer mee had gescharreld,
zojuist over haar heen had gegooid. Onthutst
had ze hem aangekeken.

- ‘Ja, eigen schuld hoor,’ beet hij haar toe. ‘Jij
gooit ook shit over mij heen.’ Hij wees naar de
natte plek op zijn broek.
- ‘Dat was water. Eikel!’ Ze draaide zich vlug
om, ze voelde de tranen al prikken en Freek
mocht haar onder geen beding zien huilen.
Dat nooit. Ze beende weg, maar hoorde nog
net hoe Freek ‘stomme doos’ naar haar siste.
Met een wild gebaar wierp Bianca het jurkje
van zich af. Waarom had ze nou niet gewoon
haar kroegkleren aangetrokken? Een hele
maand witte bonen in tomatensaus eten,
alleen om indruk te maken op die sukkel van
een Freek.

Volgende keer: Bianca’s huisgenoot Elise wordt gespot in de UB

Vangnet voor vertraagde student
De voorgenomen beperking van
het aantal herkansingen kan studenten raken die met de harde
knip te maken krijgen. De studentenraad dreigde daarom haar
veto over de maatregel uit te
spreken. De universiteit heeft
toegezegd de pijn te verzachten.
De universiteit wil het aantal herkansingsperiodes terugbrengen
naar twee centrale momenten in
het jaar. Studenten in het derde
jaar van de bachelor lopen daar-

door het risico vertraging op te lopen wanneer zij hun laatste tentamen niet halen. Door de invoering
van de harde knip in september
kunnen zij zich dan niet inschrijven voor een master. ‘Studenten
moeten dan een half jaar uit hun
neus eten’, zegt studentenraadslid
Wouter-Jan van Roosmalen. ‘Daar
gaat het studierendement niet van
omhoog, terwijl dat het uitgangspunt is van de universiteit.’
De raad van bestuur erkent dat
er problemen kunnen ontstaan bij

het aanpassen van de herkansingsperiode. Ook zij willen zoveel mogelijk studenten laten doorstromen naar de master, zegt rector
magniﬁcus Martin Kropff. Daarom
belooft de universiteit dat er een
protocol komt om deze speciﬁeke
groep studenten op te vangen. ‘We
willen de harde knip handhaven,
dus het protocol is alleen voor de
serieuze studenten die bijna hun
bachelor hebben gehaald. Het gaat
dan om een kleine groep studenten en een klein aantal vakken.’

Naast de uitzondering voor deze
studenten, maakt de universiteit
ook beleid voor struikelvakken en
wordt de studentenraad nauw betrokken bij de evaluatie van de
nieuwe maatregel.
De studentenraad is tevreden
over deze toezegging van de universiteit. Wel willen ze dat het
protocol voor het eind van dit academisch jaar klaar is en dat zij
feedback kunnen geven op het
stuk. LvdN
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>> CULT
Wat? Zangvoorstelling Angels and Demons door Het Nederlands
Studenten Kamer Koor Waar? o.a. Arboretumkerk Wageningen
Wanneer? Zondag 17 februari, 14.15 uur Hoeveel? 6 euro, kijk op
nskk.nl/reserveren

Engeltjes
Lijkt een klassiek concert je best interessant, maar ben je bang uit de
toon te vallen? Grijp dan zondag 17 februari je kans: kom naar Angels and
Demons van het Nederlands Studenten Kamer Koor in de Arboretumkerk.
Afgelopen najaar zijn hiervoor de beste zingende studenten via een auditie geselecteerd – helaas zonder Wageningers. Na een intensieve oefenperiode – soms meer dan tien uur oefenen per dag – maken ze nu een
tournee langs de Nederlandse studentensteden.
Zoals de naam al zegt, gaat het concert over de tegenstelling goed en
kwaad. Het verhaal focust eerst op het goede; de ‘engelenzang’. Maar
gaandeweg dringt de duivel zich op. Het gezongen werk is vooral modern, van componisten als Benjamin Britten en de dirigent zelf Kurt Bikkembergs. En volgens traditie zingen ze ook nieuw werk: zoals een adaptatie van Robbie Williams’ Angels. Bovendien komt er een saxofonist
mee voor een virtuoze solo.
Geprikkeld, maar weet je echt niet wat je kunt verwachten? Dan kun je altijd nog luisteren naar een heuse prehear op nskk.nl. RR
Het Nederlands Studenten Kamer Koor

>> HET ECHTE WERK
FIETSEN IN BANGLADESH
Wie? Imke van Asseldonk, MSc Environmental Science
Wat? Zeven maanden stage en onderzoek bij World Fish Center, een
NGO en onderzoeksinstelling
Waar? Dhaka, Bangladesh
‘In Bangladesh heb ik een andere kant van mezelf leren kennen. Ik had
toch meer aanpassingsvermogen dan ik dacht. Dhaka is een miljoenenstad en ik dacht dat me dat gauw zou beklemmen. Dat was niet zo.
Het verkeer is heel traag. Daarom kocht ik na twee weken een ﬁets, wat
in de ogen van de Bengali heel raar is. Sowieso hebben veel Bengali nog
nooit een blanke gezien en een blank meisje op een ﬁets is helemaal
vreemd. In hun ogen zijn blanken rijk, en als je geld hebt koop je een
auto met chauffeur. Fietsen doen de armen. In Bangladesh leeft dat
klassenverschil nog erg en dat is soms lastig. Als vrouw word je ook op
een andere manier benaderd. Zo kon ik niet altijd zeker zijn van de
intenties van mannen. Op straat werd ik standaard nagekeken, dus als
je je eens als een ﬁlmster wilt voelen, moet je naar Bangladesh gaan.
Mijn stage bestond uit het meehelpen met een onderzoek dat ging over
het verschil in visconsumptie tussen de rurale en stedelijke bevolking
van Bangladesh. Er werd gekeken naar de ontwikkeling van gekweekte
vis versus gevangen vis. Ik kreeg een database en heb veel met Excel
gewerkt en graﬁeken gemaakt. Ook iets wat je in Nederland kunt doen.
Best saai.

Na mijn stage ging ik onderzoek doen
voor mijn masterthesis. Daarbij keek ik naar de ontwikkeling
van pangasius visteelt in twee dorpen sinds de introductie van pangasius in de regio begin 2000. Mijn focus lag vooral op de gevolgen voor het
landgebruik en het levensonderhoud van rurale huishoudens. Ik mocht
het veld in en had geen kantoorbaan meer van negen tot vijf in de stad.
Daardoor leerde ik een andere kant van Bangladesh kennen: het platteland. De mensen waren supergeïnteresseerd in me; ik werd overal uitgenodigd en kreeg overal eten aangeboden, zelfs tijdens ramadan. In
Nederland heeft iedereen een veel groter sociaal leven, terwijl het daar
heel hecht en klein is. Dat mis ik wel nu ik weer terug ben.’ MvdH
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95th Dies Natalis

Food for all

Sustainable nutrition security

15

STUDIO STEENHUIS/HUUB PRINS

March

Hokjesdenken
Met de aangekondigde abdicatie, was de oplossing van de laatste puzzel
onbedoeld actueel: Koninginnenpage. Er waren weer wat interessante
antwoorden te vinden. Wat dacht u van de Le nouveau président de
l’Eurogroupe? Deilleseulbloume. Franse drugsheldin. Heroine. Of een
uilskuiken met poedersuiker. Oliebol.
Goede inzendingen van: Willem de Visser, Milieutechnologie met Els op
stoom, Renée en Susan van der Salm, Tape & Tie-wraps, Janna van Hoek,
Leerstoelgroep Nematologie, Marie Curie, AID bestuur 2013, Eef Velthorst,
Lisette Bourquin, Kim & Dennis, Hanneke en Gosse, Tia Hermans, Anton
Korteweg, Clasien Lock en Anne-Marie Patist, Vertriocillium, Sven en Ron
Verweij, Ellen Slegers, team Tinus de Jager, Watson&Crick 2.0: female
edition, Team ‘geen groot succes’ & Marianne van der Gaag.

Register now!
www.wageningenUR.nl/dies

in memoriam

Horizontaal
1 Blijken regenwormen te produceren 11 Moedermelk 12 __, The Voices,
met Gordon 13 ‘Ich bin __ Berliner’ 14 De e van t.e.a.b. 16 Watersporter
18 Kleur die afscheid nam van Wageningen UR 19 Brand die aan dek gewenst
is 20 Daar moet je wel eerst op komen 22 __ Willem Alexander 27 Berichtje
28 Golfplaats 29 Overwinning zonder glans 30 Kon Korthals geen succes
van maken 33 Plaat met krassen 35 Het niveau van Nederlanders 37 Speelt
Sally in When Harry Met Sally... 39 Tussen Hendrik en Ambacht 40 Brengt
Peter Jan en Blom bij elkaar 42 Past voor pair of tomaat 44 Daar staat men
in te wachten 45 Is een keuze, volgens Cor Meurs 46 Diertje met miniscule
hersenen

Verticaal
1 Zit Timmermans op 2 Worden weinig milieuvriendelijk gekweekt in Afrika
3 Met het voorkomen 4 Is Wageningen volgend jaar niet meer onder de
universiteiten 5 Bol die langzaam warmer wordt 6 Bekend feit 7 Past voor
bus of brush 8 Voedingslijn 9 Kunnen buitenlandse studenten zijn, blijkt uit
een ﬁlmpje op Wageningen Student Plaza 10 Te weten 15 Make-up tussen
Schmidt en Schröder 17 Die godin leidt een dubbel bestaan 19 Opgewonden
21 Doorgroeimogelijkheid 23 Ongewenste huisdieren 24 Beste product
25 Dit en dat 26 __ de Koningin 31 Palindroom op de Veluwe 32 Pas(t om je
nek) 34 Moest gered worden 36 Ontbijtouder 38 Biograﬁe waarvan er meer
dan 300.000 werden verkocht 41 Plaats onbekend 43 Tot __ dienst!
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Prof. Lucas Horst
Emeritus Professor Irrigation and
Civil Engineering
On Tuesday 29 January 2013 Lucas
Horst passed away aged 82. Lucas
was Professor of Irrigation and
Civil Engineering (Irrigatie en
Weg en Waterbouwkunde) at
Wageningen University1977-1992,
in which time he inspired a
generation of students to become
engaged irrigation engineers,
professionals and researchers.
Throughout he maintained a lively
and critical debate internationally
about irrigation design and
management, always ready to
challenge perceived wisdoms, and
also gave quiet, calm and

unstinting support and advice to
friends and students. Lucas made
a tremendous contribution to the
ﬁeld of irrigation and development: he was seen to build an
internationally known irrigation
‘school’ of sociotechnical research
at Wageningen University, that
reshaped thinking about the
knowledge and experience that
Wageningen graduates should
have, the research methodologies
they could use, and what new
pressing questions to answer to
support productive and sustainable irrigation systems. His
passion to improve competences
in irrigation design and development support was recognized
globally through his work with
international organizations and his
longstanding ﬁeld connections in
Africa, Indonesia and Nepal. His
book ‘The dilemmas of water
division’ (1998) remains a highly
regarded reference text concerning
irrigation technology choices, and
the interlinkages of technology
and management.
Lucas Horst will be greatly missed
and our thoughts are with his wife
and children at this time.
Linden Vincent, Irrigation and Water Engineering Group
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gevraagd/aangeboden
Aangeboden en gevraagde goederen en (vrijwilligers)werk voor studenten en medewerkers. Lever
maximaal 75 woorden aan op donderdag voor verschijning via
resource@wur.nl, met als onderwerp ‘Gevraagd/Aangeboden’

teit, nodigt u uit voor de volgende
activiteiten: Middagsymposium
over de “Leegloop in de watersector: Zoektocht naar de watermedewerker van de toekomst” (donderdag 7 maart, 15.45 – 20.30 uur,
Gebouw Lumen) en Informatief
symposium over bijensterfte “Buzzing toxicity” (vrijdag 5 april)
INFORMATIE: WWW.KENNISNETWERKMILIEU.NL.

Jongerenvertegenwoordiger
Duurzame Ontwikkeling
NJR, de koepel van jongerenorganisaties in Nederland, is op zoek naar
een nieuwe jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. De
jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling vertegenwoordigt de stem van jongeren bij de
Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en instanties als de VN. De
vacature staat open tot 1 maart, de
vacaturetekst staat op njr.nl.
HTTP://NJR.NL/NJR/VACATURES/GEZOCHT-VNJONGERENVERTEGENWOORDIGER-DUURZAMEONTWIKKELING.HTML

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’.
Student Council election
On 14th February the Student Council Election Committee publishes
the electoral register. All students
who are registered as a regular WUstudent on the reference date, 12th
February, are entitled to vote and
eligible for election, and should be
included in the electoral register.
Persons concerned are requested
to verify that they have been registered correctly, via https://ssc.wur.
nl/Student under Elections (choose
‘Elections’ in the left menu).
Any person concerned may lodge a
notice of objection to the electoral
register until 21st February inclusive, with the Secretary of the Student Council, Hermijn Speelman,
Droevendaalsesteeg 4 (Room
D.107), P.O. Box 9101, 6700 HB
Wageningen.
Watermedewerker van de toekomst
& Buzzing toxicity
Kennisnetwerk Milieu, alumnivereniging van Wageningen Universi-

agenda
Donderdag 14 februari, 23:00 uur

CERES: T3 FEEST POEN EN
PAUPER
Dertien studieverenigingen organiseren samen een knalfeest! Met het
thema “Poen en Pauper” kan je
verkleed als gierige miljonair,
pooier, zwerver, celebrity of
schooier bij Ceres uit je dak gaan.
DJ Freek en de DJ’s van Unitas zorgen voor de beats. Deuren zijn
open van 23:00 tot 04:00u, vergeet je WUR-kaart niet. Toegang is
€3,50 voor leden van de studieverenigingen en €4,50 voor niet-leden.
VOOR FEESTEN, CHECK WWW.WAGENINGENUP.NL

Zaterdag 16 februari, 14.00 uur

WINTERBOSLOOP
De Wageningse atletiekverenigingen Pallas’67 en Tartlétos organiseren een cross voor lopers door
het winterse bos op de Wageningse Berg, bij uitstek een evenement
voor hen die ook in de winter hun
conditie op peil willen houden.
Iedereen maakt zelf uit hoeveel te
lopen, alle lopers starten tegelijk,
om 14 uur, en lopen één, twee, drie
of vier rondes van 2500 meter. De
lopers krijgen een startnummer, er
is elektronische tijdwaarneming en
de uitslagen komen op de website
van de verenigingen. Deelname
2,50 euro, inschrijven ter plaatse
op de Wageningse Berg achter de
Scheidingslaan, bij de koek- en zopietent. Ook op 16 maart.
INFORMATIE: WWW.PALLAS67.NL

16, 17, 19, 20 en 22 februari

WDT SPEELT TWEE EENAKTERS
Onder het motto: traditioneel tegenover experimenteel, speelt de
WDT twee eenakters, ‘Sneeuwwitje
droomt’ en ‘De terugkeer’. Niet omdat WDT niet weet wat ze wil, maar
omdat beide spannend theater op-

levert. Spel: Arnold Bregt, Bartje
Schaake, Kirstin Jansen
Lambert van Gils, Melody Splinter,
Melanie Pekel,
Monique Hamers en Marjolijn Oltheten. Voorstellingen: 16, 17, 19,
20 en 22 februari in De Wilde Wereld, Burgtstraat 1, Wageningen.
Aanvang: 20.30 uur (zondag 17 februari 15.00 uur). Entree: € 10,pashouders en studenten: € 8,50.
RESERVEREN: 0317-318031/WWW.WDTTONEEL.NL

Zondag 17 februari, 14.15 uur

CONCERT ANGELS & DEMONS
Hemelse koormuziek en duivelse
studenten ontmoeten elkaar in de
concerttour Angels & Demons van
het Nederlands Studenten Kamerkoor. Op zondagmiddag 17 februari
zingt het NSK in de Arboretum kerk
in Wageningen. Het NSK staat voor
het eerst onder leiding van Kurt
Bikkembergs en brengt modern
klassieke muziek op geheel eigen
wijze. In Angels & Demons staat de
tegenstelling tussen goed en
kwaad centraal. Engelachtige koorklanken en duivelse harmonieën
wisselen elkaar af tijdens het programma dat bestaat uit composities van o.a. Benjamin Britten,
John Tavener, Veljo Tormis en Robbie Williams.

sesteeg 3A. The title of the programme is: The Future of Nature:
The Next Generation’s Approach to
Nature Conservation.
Donderdag 21 februari, 20:00 uur

IMPULSE: POPCULTUUR “OIIO &
WOLVES DRESSED IN SHEEP
In het veelzijdige platform voor
creatieve ideeën, Impulse, verzorgt Popcultuur Wageningen voor
het eerst een muziek optreden!
Twee folk bands uit Nijmegen zullen er hun debuut maken. OIIO,
maakt popliedjes vol akoestische
klanken, meerstemmige zang en
exotische samba-percussie. Wolves
Dressed in Sheep sluiten daar prima op aan door hun opgewekte
pop met country/folk inslag. Locatie: Impulse, gebouw 115, Stippeneng 2, Toegang: Gratis.
VOOR FEESTEN, CHECK WWW.WAGENINGENUP.NL

Zondag 24 februari, 15:30 uur

CONCERT PAUL LAMB AND THE
KINGSNAKES
Bluesclub XXL organiseert in Café
XL een concert door de Britse band
Paul Lamb and the Kingsnakes.
Toegang niet-leden 12.50 euro.
MEER INFORMATIE: WWW.BLUESCLUB-XXL.COM.

Donderdag 28 februari, 22:00 uur

INFORMATIE EN KAARTEN: WWW.NSKK.NL

CAFÉ HET GAT: WAGENINGENUP
“TYPISCH WAGENINGEN”

Dinsdag 19 februari, 19.00 uur

Het allereerste Wageningen Uitgaans Promotie feest! We vieren
een nieuwe website en 2000 leden
op Facebook. Kom verkleed als gestoorde professor, student, boer,
bioloog, hippie, voedingsmiep, wetenschapper of wajo. Want wat is
er nou beter dan helemaal los gaan
als typische Wageninger?! Als je er
vroeg bij bent maak je kans op leuke prijzen! Toegang: Gratis.

VECHTSPORTAVOND
Thymos organiseert een Vechtsportavond waarbij er verschillende vechtsport workshops worden
aangeboden, zoals Aikido, Capoeira, Jiu Jitsu en Kendo. De avond begint met een warming up en om
kwart over zeven start de eerste
ronde. Iedereen kan meedoen zonder inschrijving en deelname is
gratis!

VOOR FEESTEN, CHECK WWW.WAGENINGENUP.NL

MEER INFO: WWW.SWUTHYMOS.NL

Donderdag 28 februari, 20.00 uur
Donderdag 21 februari, 14.30 uur

REKEN MAAR VAN JAZZ

THE FUTURE OF NATURE

Cees Mobach, Wageningse componist, docent en muziekperformer,
zet tijdens drie avonden in de
bblthk de schijnwerpers op de
jazz; met ﬁlm, bandopnames, interviews en livemuziek van jonge,
getalenteerde musici, op deze derde avond over Bebop en Rebop,
met o.a. Finn Dubbelboer, Marco
Heering en Robbert Kamphuis.

In anticipation of the annual ceremony of the ‘Future for Nature
Awards’ for young and successful
international conservationists,
three young award winning conservationists will visit Wageningen to
inform interested students in the
broad ﬁeld of nature conservation
about their challenges and achievements, in Lumen, Droevendaal-

KAARTEN: BBLTHK OF VIA INFO@BBLTHK.NL
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MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options

Wageningen UR zoekt:
PhD Sustainable proteins

Always wondered about what is happening at the trading
ﬂoor of exchanges like the ones in Amsterdam, London and
Chicago? Wondered about how (agribusiness) companies
manage their risks using commodity futures and options?
Wondered about how it would be if you were trading
commodity futures in Amsterdam, Frankfurt and Paris?
The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a
unique course that will introduce students to commodity
futures and options markets. Students will develop an
understanding of the markets and how they work, gain
knowledge about the theory behind futures and options
markets, identify their economic functions, and develop an
analytical capability to evaluate their economic usefulness.
This course is taught by Professor Joost M.E. Pennings
(Marketing & Consumer Behavior Group, Wageningen
University). There are only 40 seats available.
If you are interested in taking this course (3 Credits)
please register with Ellen Vossen at MCB (room 5029, De
Leeuwenborch, e-mail: Ellen.Vossen@wur.nl, tel. 0317483385). You can also pick up the materials here. Lecturers
are on May 30 and May 31 in room C326 of the Forum
building and on June 13 and June 14 in room C318 of the
Forum building. Times are 10.30-12.15 hrs.

AFSG Levensmiddelenproceskunde, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FPE-0009

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

PhD Development of a cyanobacterial photosynthetic platform for
à la carte biocatalysis
AFSG SSB Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0015

Secretaresse
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FFC-0029

Administrateur
BC Corporate Education & Research, Wageningen
Vacaturenummer: BC-0018

Full Professor Green Urban Planning and Design
BC Corporate Human Resources, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2013-HL003

PhD Hydrology and Quantitative Water Management
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0260

Assistant Professor in Biosystems Engineering (Tenure Track)
PSG Farm Technologie, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-FT-0001

Assistant Professor in the ﬁeld of Research Methodology is a
challenging career trajectory
SSG Educatie & Competentiestudies, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ECS-0015

Agrarisch Boekhoudkundig Medewerker
SSG LEI Bedrijven Informatie Net, Alkmaar (inwerkperiode
Leeuwarden)
Vacaturenummer: SSG-LEI-BIN-0008

Docent Visserij en Aquacultuur
VHL Diermanagement, Leeuwarden
Vacaturenummer: VHL DM0012

Heb je je bachelor afgerond? Kies dan voor een
master in Leiden of Den Haag.
Masterdag 8 maart
Kom langs en maak kennis met de Universiteit
Leiden: 70 masters en meer dan 200 specialisaties.
Meld je aan op unileidenmasters.nl en volg ons op
Twitter #masterdag.

Bij ons leer je de wereld kennen.
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

Self-service shopping
My ﬁrst Dutch shopping experience was at a big V&D store. There was little sign of any staﬀ; I
only saw a few people standing behind the counter.

When I walked into the clothing area, nobody showed up to greet me or give me suggestions. It
was a big section with all different brands and I was kind of getting lost. I didn’t know where to
start looking. Anyway, I just started to walk around and picked the clothes that might suit me
and tried them on in the ﬁtting room and then made the decisions all by myself. It was a bit
lonely.
In China, stores like V&D will have several salespeople for every brand and they will try their best
to sell the clothing of their brand. As soon as you walk in, someone will ask what kind of clothes
you are looking for and then follow you around just in case you have any requirements. If you try
something on in a dressing room, the person will stand outside the door with several items that
they think you might like. Then they will give you compliments when you wear those clothes, no
matter whether they really look good on you or not.
Gradually, I started to like the Dutch shopping style because I can buy things without any pressure
and I am in control of the whole shopping process. I wouldn’t even feel embarrassed if I chose to
buy nothing at all because the staff in the store would not be disappointed about it.
And if I have any questions, I can always go and ﬁnd a salesman for help – which they willingly
provide. Wenjuan Mu, PhD student at Animal Production System Group
Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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SELF-SERVICE SHOPPEN
Toen Wenjuan voor het
eerst ging winkelen in de
V&D, voelde ze zich een
beetje verloren. Er werkten maar weinig mensen,
niemand kwam haar helpen om kleren uit te zoeken.
In China werken er voor
elk merk verschillende
mensen, die je aanspreken zodra je binnenloopt. Ze doen suggesties, staan buiten je
kleedhokje en zeggen dat
je er prachtig uitziet, wat
je ook aanhebt.
Wenjuan is inmiddels gewend geraakt aan het Nederlandse model van
stressvrij shoppen. In elk
geval heeft ze geen
schuldgevoel meer als ze
niks koopt.



