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‘Schmallenberg-virus
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mogelijk al langer aanwezig’ blikken terug
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>> René + slangen
René van der Vlugt, viroloog bij PRI, afdeling Bio-interacties en plantgezondheid

‘De slang is altijd een
mysterieus dier geweest’
Stoer, zo’n tijgerpython in huis. Maar
daarvoor doet-ie het niet. ‘Ik ben het
type brave huisvader die slangen
houdt omdat het hartstikke interessante beesten zijn’, omschrijft Rene
van der Vlugt zijn liefhebberij. Zijn
slangen zijn tam en ongevaarlijk. ‘Het
zijn fascinerende beesten. Door hun
gedrag en hun uiterlijk. En absoluut
niet dom. Slangen spelen in elke cultuur een belangrijke rol. Een slang
heeft altijd een bepaalde mystiek om
RK / Foto: Guy Ackermans
zich heen.’
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Veel deeltijders in Velp
Eoin Burke studeert Land en watermanagement. Maar hij is in de eerste plaats brandweerman.
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Koud!
Facebook-vrienden nemen
een duik in de Rijn

King Saud
Een mooie primeur van Science magazine: Saoedische universiteiten kopen
wetenschappelijk prestige. Ook van Wageningse hoogleraren (zie pagina 4). Zo
krijgen Ton Bisseling en Pierre de Wit zo’n 80.000 euro van de King Saud University als zij voortaan in publicaties melden dat ze (ook) aan de Saoedische
academie verbonden zijn. King Saud University wist nog meer topwetenschappers aan zich te binden en steeg binnen twee jaar van plaats 2910 naar 186 op
een ranglijst van beste universiteiten.
Nu kennen we Ton Bisseling en Pierre de Wit als integere mensen. Die dollars
gaan uiteraard naar het onderzoekslab. Bisseling is zelfs een studie begonnen
met een hittebestendig woestijnplantje en De Wit werkt aan een tomaat in Saoedi-Arabië.
Uiteindelijk komt het de wetenschap dus wel ten goede, maar het principe klopt
natuurlijk niet. De Saoedi’s kopen hun faam en de ranglijsten raken vervuild.
Gaby van Caulil

>> Van Willem de Vos tot Martien
Groenen, twintig Wageningers met
een hoge H-index. Op pagina 13.
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Van Hall Larenstein wil als zelfstandige hogeschool onderdeel
blijven van Wageningen UR. De algemene directie moet onafhankelijker kunnen opereren van het college van bestuur (CvB), afname van
ondersteunende diensten moet afgestemd zijn op de ﬁnanciën van
de hogeschool en op het gebied
van onderwijs en onderzoek moet
het eigen karakter van VHL bewaakt worden.
Dit zijn enkele van de voorwaarden die directie en managementteam (MT) van VHL stellen aan
succesvolle samenwerking binnen
Wageningen UR. De voorwaarden
staan in het ‘Wenkend Perspectief’, de toekomstvisie die door directie en MT is geschreven in aanloop naar de medewerkersbijeenkomst op 18 januari in Zwolle. In
de notitie wordt beschreven wat de
hogeschool in 2016 bereikt wil
hebben, hoe binnen Wageningen
UR invulling gegeven kan worden
aan deze ambities, en welke scenario’s denkbaar zijn mocht de hogeschool uit de samenwerking met
‘Wageningen’ stappen.
'*52(1(+2*(6&+22/
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van het draagvlakonderzoek dat
Ten Have Change Management
momenteel bij VHL uitvoert, kunnen de medewerkers met elkaar en
met de directie en MT in gesprek
over het ‘Wenkend Perspectief’, en
hun mening erover geven. De uitkomsten van de ‘heidag’ worden
gebruikt in een advies aan het college van bestuur waarin de samenwerking binnen Wageningen UR
aan de orde komt.
In de notitie kiezen directie en
MT onomwonden vóór samenwerking binnen Wageningen UR. Er

moet een streep gezet worden onder de interne verstoorde verhoudingen. Inhoudelijk moet VHL in
2016 dé groene hogeschool van
Nederland zijn. De onderwijsdirecteuren moeten meer gezamenlijk optrekken met de directie,
maar ook meer verantwoordelijkheid krijgen om het onderwijsbeleid uit te voeren. Verder moet de
hogeschool marktconform diensten kunnen inkopen, waarbij
niet langer sprake is van ‘gedwongen winkelnering’ bij Wageningen UR. /YG1
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Lentink doet toonaangevend onderzoek naar de vliegbewegingen
van vogels bij de leerstoelgroep Experimentele zoölogie. Hij wil we-
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ten hoe de wisselwerking tussen
de bewegingsleer van Newton en
de evolutietheorie van Darwin verschillende vormen van voortbeweging in de natuur opleveren. Dat
leidde de afgelopen jaren tot verschillende NWO-subsidies en veel
publicaties in Science en Nature.
Momenteel doet hij het project
Vliegkunstenaars, waarmee hij in

2010 de Academische Jaarprijs
won.
Wanneer Lentink naar de prestigieuze Stanford University vertrekt, is nog niet helemaal duidelijk. Hij krijgt daar een vierjarig onderzoekcontract aangeboden. Hij
blijft de komende jaren ook verbonden aan Wageningen Universiteit. $6

Het afschaffen van de productschappen gaat de Wageningse
DLO-instituten mogelijk zo’n vijfentwintig miljoen euro per jaar
kosten, oftewel 8 procent van de
omzet. Eind december nam een
meerderheid van de Tweede Kamer een motie aan waarin het einde van de productschappen wordt
bepleit. De verantwoordelijke minister Kamp zal de motie waarschijnlijk uitvoeren.
Een van de taken van deze productschappen is de ﬁnanciering
van toepassingsgericht onderzoek
in de land- en tuinbouw. Ze nemen
om die reden deel aan de topsectoren Agrofood en Tuinbouw die nu
in ontwikkeling zijn. Het productschap tuinbouw ﬁnanciert 30 miljoen in de topsector Tuinbouw, de
andere productschappen brengen
projecten ter waarde van zo’n 21
miljoen in de topsector Agrofood.
1,(8:(25*$1,6$7,(
Productschappen ﬁnancieren
vooral toegepast onderzoek in de
MKB-sector. Als dat gestaakt
wordt, hebben de boeren en tuinders nauwelijks nog inbreng in de
innovatieagenda van de topsectoren, denkt beleidsmedewerker
Frank Bakema van Wageningen
UR. Wel denk hij dat er vermoedelijk een andere organisatie komt
voor collectief onderzoek. Een die
gebaseerd is op vrijwillige deelname, en niet op verplichte afdrachten. Maar zo’n organisatiewijziging kost tijd en zal zeker niet geregeld zijn voor 1 maart, als de topsectorplannen worden gepresenteerd. $6
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Sauna? Nauwelijks. Sieraden? Nee
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Wageningers gaan voor de inhoud,
wordt weleens gezegd. Kijk maar
eens naar de keuzes voor het kerstgeschenk. Quad rijden? Niemand.

tie laat niet zien of de Wageningers
kiezen voor de spanning van Saskia Noort of de kennis van National Geographic, maar dat laat zich
wel raden.
Het kerstgeschenk van dit jaar

was een Tinteling, een online zelf
uit te kiezen kerstgeschenk. Dat
kan tot eind maart, maar de helft
van de medewerkers heeft hem al
verzilverd. Online een boek uitkiezen is nu het meest populair (8
procent), dan een tijdschriftabonnement (7 procent) en – toch nog
een uitspatting – uit eten bij
Humphrey’s (5 procent).
De internationale collega’s heb-

ben niet zoveel aan die Nederlandstalige literatuur. Maar die
moeten hun nieuwe huis nog vullen. Bij hen staat de messenset op
één, gevolgd door een infrarood
massage-apparaat, de staafmixerset en de weegschaal. Hartstikke
handig. *Y&
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De nieuwsquiz in het laatste nummer
van 2011 is gewonnen door Rolf Heling
van het Facilitair Bedrijf. Heling had
met nog negen deelnemers alle antwoorden goed. Het lot maakte hem winnaar van de dinerbon van honderd euro
in het Wageningse sterrenrestaurant O
Mundo. Met de website van Resource
bij de hand maakten de meeste inzenders nauwelijks fouten. De antwoorden
(en de bijbehorende vragen) zijn te
zien op www.resource.wur.nl. 5.

Op de campus mag een kleine supermarkt komen van 250 vierkante meter winkeloppervlakte. Daarbij wordt
gedacht aan een winkel volgens de
‘to-go’-formule. Dat staat in de nieuwe nota detailhandel van de gemeente. De winkel is volgens de nota
bedoeld voor studenten, medewerkers en bezoekers van de campus en
zal van zeven tot zeven open zijn.
Wageningen UR wil graag mogelijkheden voor kleinschalige detailhandel op de campus. De nota maakt dit
nu mogelijk. 5.
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Van Hall Larenstein heeft (bijna)
10.000 euro ingezameld voor het
goede doel. Na aﬂoop van hun actiedag voor 3FM’s Serious Request, op
22 december, konden de drie vestigingen van de hogeschool een cheque aﬂeveren van 9.999,90 euro in
Leiden. In deze studentenstad stond
dit jaar het Glazen Huis. In Velp
werd er onder meer een grote veiling
gehouden (variërend van een hertengewei tot een middagje tuinieren
door de tuinmannen van Larenstein)
en draaiden docenten , studenten en
staf de hele dag tegen betaling verzoeknummers. Daarmee werd zo’n
7000 euro opgehaald. In Leeuwarden liet een deel van het bestuur van
studentenvereniging Osiris tegen betaling het haar afscheren. Samen
met andere acties leverde dat zo’n
duizend euro op. /YG1
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Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Zijn wij in staat
met overtuiging vooruit te blikken? George Orwell publiceerde kort na de Tweede Wereldoorlog zijn visionaire
klassieker 1984, waarin de kansloze strijd van de enkeling
tegenover een totalitair bewind centraal staat. Jules Verne
voorzag al halverwege de negentiende eeuw dat de mens
een reis naar de maan zou maken. De Romeinen bestudeerden de vlucht van zwaluwen of keken in de ingewanden van vissen. En wij, hoe goed zijn wij in het voorspellen
van de toekomst?
Wordt er over een jaar in Griekenland weer met drachmen
betaald? Raken we in 2012 verstrengeld in een volgende
kredietcrisis, bankencrisis, eurocrisis of wat voor crisis
dan ook? Weten onze Wageningse instituten het hoofd te
bieden aan de economische recessie? Zullen we over een
jaar nog dezelfde regering hebben? Krijgen we dit jaar een
koning of houden we onze koningin? Misschien vinden
we het komende jaar een gepast antwoord op het natuurbarbarisme. Misschien leren we meer het verschil waarderen tussen chronos en kairos, zoals de Oude Grieken ons
voorhielden. Chronos de tijd die de klok aangeeft, kairos
de innerlijke tijd, de tijd die je ervaart als je ontspant, de
tijd die er echt toe doet.
Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat de ganzen in het
voorjaar weer naar het noorden zullen vliegen en dat omstreeks Koninginnedag de eerste gierzwaluwen met hun
snerpende geluid de komst van de zomer aankondigen
(‘zie, zie, zie’ dichtte Guido Gezelle in een van zijn mooiste gedichten). En in het najaar komen de ganzen weer terug. -RRS6FKDPLQ«H
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De traditionele nieuwjaarsborrel
vond dit jaar niet in Forum maar in
Atlas plaats, het nieuwe huis van
het bestuurscentrum. Voor ongeveer honderd mensen – meest beleidsmakers en managers – keek
Aalt Dijkhuizen afgelopen maandag vooruit naar 2012.
Volgens de bestuursvoorzitter
wordt het een spannend jaar voor
de DLO-instituten en voor de hogeschool. ‘Voor de positie van VHL is
het helder. De kernvraag luidt:
gaan we verder binnen Wageningen UR of buiten Wageningen
UR?’ Niet eerder sprak Dijkhuizen
in het openbaar zo expliciet over
afsplitsing – tot voor kort werd
slechts in voorzichtige termen gesproken over ontvlechting. Het
management van VHL wil het huwelijk met Wageningen in stand
houden; op 18 januari volgt een
discussie met alle medewerkers.

Dijkhuizen: ‘De uitkomst van die
dag is belangrijk voor de go/no gobeslissing.’
52'(&,-)(56
Ook voor DLO blijft het spannend.
De overheidsﬁnanciering loopt
verder terug. ‘We zullen dus moeten proberen om onze mooie ideeen geﬁnancierd te krijgen door anderen dan EL&I en zonder matching.’ Dat lukt onvoldoende bij
Alterra en het LEI, zij kwamen het
afgelopen jaar in de rode cijfers.
Alterra is al bezig met afslanken,
voor het LEI lijkt dat niet nodig.
Dijkhuizen kijkt ook met spanning uit naar het topsectorenbeleid. De overheid heeft immers 51
miljoen euro van de DLO-ﬁnanciering in de grote pot voor het topsectorenbeleid gestopt en het is
ongewis welk bedrag uiteindelijk
terug komt bij DLO. Dijkhuizen:
‘We zijn gelukkig goed vertegenwoordigd in de topsectoren Agrofood, Tuinbouw en Water. Maar
veel hangt af van de bijdrages vanuit het bedrijfsleven.’ *Y&
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MOVIE W MOET ZICHZELF OPNIEUW UITVINDEN
$OVŊOPKXLV0RYLH:YHUGZLMQWLVGDWGHVFKXOG
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2012 wordt het jaar van de waarheid voor Movie
W. Het in stand houden van een ﬁlmhuis is volgens de RvB geen kerntaak voor Wageningen
UR. Afgezien van een (mogelijk) eenmalige bijdrage van 50.000 euro moet Movie W voortaan
de eigen boontjes doppen.
Op die principiële keuze is veel kritiek. De
keuze van de RvB komt min of meer uit de lucht
vallen en is slecht onderbouwd. Er zijn eigenlijk
geen steekhoudende argumenten om culturele
vorming van studenten (en medewerkers) niet
te steunen en tegelijkertijd wel bakken met

geld uit te geven aan sportieve voorzieningen.
Daarentegen zijn er legio argumenten te noemen waarom een instelling als Movie W bijdraagt aan een voor Wageningen UR gunstig
vestigingsklimaat.
Als Movie W verdwijnt, krijgt Wageningen
UR dus de zwarte piet toegespeeld. Voor een
deel is dat niet terecht. Movie W moet vooral
ook eens goed in de spiegel kijken. Er valt op alle fronten veel te verbeteren aan de exploitatie
van het ﬁlmhuis. Movie W benut op dit moment bij lange na niet de kansen die er liggen
in een stad met zo’n internationale studentenpopulatie als Wageningen. De meeste studenten zijn niet eens op de hoogte van het bestaan
van het ﬁlmhuis.
Movie W roemt de kwaliteit van haar ﬁlmaanbod. Maar voor die kwaliteit hoeft een be-

zoeker maar een schijntje te betalen. Om te
overleven moet Movie W professionaliseren,
zichzelf opnieuw uitvinden Dat weet (en wil) het
bestuur zelf ook wel. Maar die inhaalslag ligt
moeilijk bij een deel van de behoudende achterban.
Voor een doorstart naar een nieuwe zaal (’t
Venster) elders in Wageningen is nog een halve
ton nodig. De gemeente Wageningen neemt
daarvan 20.000 euro voor haar rekening. Het
restant moet komen van sponsors, bezoekers
en sympathisanten. Dat heeft al tot nieuwe en
verfrissende initiatieven geleid. Voor honderd
euro per jaar kan bijvoorbeeld de plaatselijke
bakker zijn bedrijfslogo op de achterkant van
een bioscoopstoel lijmen. De hardcore Movie
W-vrijwilliger zal ervan gruwen. 5RHORI.OHLV
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WINTERDRUKTE

:LH"Arnold van Vliet, onderzoeker
en de man achter de Natuurkalender
:DW"Was deze maand niet weg te slaan uit de media
:DDURP"Iedereen wil weten wat de
milde winter betekent voor de natuur

Heb je het druk gehad?
‘Ja, dat kun je wel zeggen. Over aandacht
hadden we niets te klagen. Van de televisie kwamen het NOS-journaal en Hart van
Nederland. Verder waren er radio-interviews met Business News Radio, 3FM en
jongerenzender FunX. En heel veel krantenartikelen. Ik had bepaald geen winterrust.’
FunX en 3FM? Dat lijkt me een vreemd podium voor een bioloog.
‘Zo ongebruikelijk is het inmiddels niet
meer. Ik was al verschillende keren in een
3FM-programma. De vragen zijn redelijk

standaard: “Is de lente al begonnen?” en “Is
dit klimaatverandering?”’

Is al deze aandacht goed voor de Natuurkalender?
‘Sinds 1 januari zijn er veertig nieuwe waarnemers, dat zijn er aardig wat. Voor de vrijwilligers is het ook leuk te zien dat we hun waarnemingen gebruiken. Bovendien krijgen ze
duiding van wat ze opvalt.’
Hoe is het om jezelf terug te zien?
‘Het terugkijken blijft spannend. Bij live radio heb je het zelf in de hand. Op tv vraag je je
altijd af wat ze er van hebben gemaakt.’ RR

6$2(',é6%(7$/(19225:(7(16&+$33(/,-.()$$0
ð %LVVHOLQJèQRHPWé$UDELVFKH
XQLYHUVLWHLWLQUXLOYRRURQGHU
]RHNVJHOG
ð :DJHQLQJVHKRRJOHUDDUVWDUW
RQGHU]RHNQDDUZRHVWLMQSODQW
MH

De Wageningse hoogleraar Ton
Bisseling is een nieuw onderzoeksproject gestart in Saoedi-Arabië
om een bijzonder hitteresistent
plantje te onderzoeken. Hij werkt
samen met de King Saud University aan het woestijnplantje Indigofera argentea. De aanleiding is opmerkelijk: deze universiteit bood
hem 80.000 euro om zijn naam aan
de instelling te verbinden.
De hoogleraar werd ruim een
jaar geleden benaderd door King
Saud University om als ‘consultant’ van de universiteit op te treden. Ook andere topwetenschappers met een hoge publicatie- en
citatiescore kregen zo’n baantje
aangeboden, meldde Science Magazine in december. Voor zeventig-

*(=(*'
‘Oké. De PC staat aan. En
wat nu? Waar ging ik ook
alweer op promoveren?’
Communicatie-promovenda
Lonneke van Leeuwen heeft haar
hoofd goed leeggemaakt in de
kerstvakantie (Twitter, 10 januari)

a tachtigduizend euro per jaar hoeven ze alleen maar de Saoedische
universiteit te noemen in hun publicaties. Door hun verbintenis
had King Saud University (KSU) de
afgelopen twee jaar opeens 1200
vermeldingen bij artikelen in toptijdschriften, waardoor de KSU
met stip in de top-200 van universiteiten terecht kwam. Door die hogere plek stijgt de reputatie van de
instelling en hopen de Saoedische
universiteiten betere onderzoekers
en studenten aan te trekken.
Wageningen én KSU
Ook Bisseling ging in zee met
King Saud University. Sinds ruim
een jaar meldt hij bij zijn wetenschappelijke artikelen dat hij,
naast Wageningen University, ook
verbonden is aan de KSU. ‘Ik krijg
daar 80.000 euro per jaar voor, plus
reiskosten. Dat geld gaat naar het
onderzoekslab hier. Ik wilde er
graag iets zinnigs mee doen.’
Indigofera argentea is een vlinderbloemige die leeft in symbiose
met rhizobium-bacteriën om stikstof uit de lucht te binden. Bisseling doet al zo’n 35 jaar onderzoek
naar de mechanismen van deze
stikstofbinding. Wat dit plantje extra interessant maakt: het overleeft
in de verschroeiende Saoedische
woestijn en is dus bijzonder hitteresistent. Een Nederlands bedrijf
is al geïnteresseerd in vervolgonderzoek, zegt de hoogleraar Moleculaire biologie. ‘Het onderzoeksproject was niet het idee van de
Saoedi’s, maar ik krijg alle medewerking.’ $6
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De nieuwe dierziekte die in november opdook in het Duitse plaatsje
Schmallenberg, waart waarschijnlijk al langer in Europa rond, zegt
CVI-onderzoeker Wim van der
Poel. Hij vermoedt dat de knut de
verspreider is van het virus dat
leidt tot misvormde lammeren. De
knut is de insectensoort die ook
het blauwtongvirus in Nederland
verspreidde. Van der Poel vindt het
opvallend dat het Schmallenbergvirus in het hele land bedrijven
treft. Normaal verspreidt een vectorziekte zich langzaam over een
gebied. Dat duidt er op dat de virusinfectie al tijdens de dracht van
de dieren, in de warme nazomer
van 2011, is opgetreden en dat het
virus al langer bij de knutten aanwezig was, denkt Van der Poel. Hij
wil de knutten die afgelopen zomer zijn gevangen voor de controle
op blauwtong nu ook onderzoeken
op het Schmallenbergvirus.

6WDDWVVHFUHWDULV
%OHHNHUEUHQJW
HHQEH]RHNDDQ
HHQJHWRŉHQ
EHGULMI

1,(8:(7(67
Het Schmallenbergvirus is inmiddels aangetoond bij 51 schapenbedrijven en 1 geitenbedrijf in Nederland. Deskundigen van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) vrezen dat dit het topje van de ijsberg
is. Het aantal verdachte bedrijven,
met misvormde lammeren, is opgelopen tot 125. Daartoe behoren
ook een vijftigtal rundveebedrijven. Bij lang niet alle bedrijven kan
het virus worden aangetoond,
maar dat wil niet zeggen dat de
drachtige schapen niet geïnfecteerd zijn geweest met het virus.

Het CVI ontwikkelt bloedtesten
waarmee afweerstoffen tegen het
Schmallenberg-virus in het bloed
van de dieren kunnen worden aangetoond. Deze tests, waarvan eind
deze maand de eerste versie gereed
moet zijn, stelt de omvang van de
besmetting veel nauwkeuriger vast.
9$&&,1
Het CVI werkt samen met het Duitse Friedrich Löfﬂer Institut die het
virus in november aantoonde. Samen brengen ze het genoom van
het virus in kaart. Dat moet ophelderen aan welke bekende dierziek-

te het nieuwe virus verwant is en
de ontwikkeling van een vaccin bespoedigen. De vaccinontwikkeling
gaat zeker een jaar duren, zegt Van
der Poel, omdat de effectiviteit en
veiligheid van het vaccin uitgebreid moeten worden getest.
In België zijn inmiddels ook
een vijftal schapen positief getest
op het virus. In Duitsland is een
kalf geïnfecteerd, maar vrijwel
geen schapen. ‘In Duitsland zijn
de meeste schapen later bevrucht
dan in Nederland, na september.
Toen was het knuttenseizoen al
voorbij.’ $6

/,(9(+((56%((67-(5($*((5723./,0$$7
ð +RJHUHWHPSHUDWXXUOLMNW
QDGHHOYRRU]ZDUW
 OLHYHUKHHUVEHHVWMH

Het aantal zwarte lieveheersbeestjes in Nederland neemt sinds de
jaren tachtig ﬂink af. Biologen van
Wageningen UR en de Universiteit
Leiden vermoeden een reactie op
het veranderend klimaat, zo stellen zij in het wetenschappelijk tijdschrift Heredity.
Lieveheersbeestjes komen voor
in twee kleuren: rood met zwarte
stippen en zwart met rode stippen.

In de jaren tachtig ontdekten biologen dat de rode variant met twee
stippen (Adalia bipunctata) in Nederland meer voorkwam langs de
kust en de zwarte variant vaker
land inwaarts. De onderzoekers
vermoedden een genetische aanpassing aan het lokale klimaat. De
zwarte variant absorbeert makkelijker en sneller warmte en dat is
gunstig in het relatief koelere lokaal klimaat landinwaarts. Laboratoriumproeven in de jaren negentig wezen uit dat zwarte lieveheersbeestjes inderdaad in het voordeel
zijn in een omgeving waar de temperatuur relatief laag is. En nu lijkt

het veranderend klimaat in Nederland deze genetische aanpassing
opnieuw te bevestigen, zo blijkt uit
publicatie van entomoloog Peter
de Jong van Wageningen UR en
bioloog Paul Brakeﬁeld van de
Leidse Universiteit in het wetenschappelijk tijdschrift Heredity.
9,-)7,**(1(5$7,(6
Sinds de jaren tachtig is het klimaat in Nederland aan het veranderen. Landinwaarts is de temperatuur, vooral in het voorjaar, hoger geworden en het aantal zwarte
lieveheersbeestjes sterk afgenomen. In vijftig generaties is het

percentage zwarte lieveheersbeestjes landinwaarts nu net zo laag als
aan de kust: tien tot twintig procent. De komst van het dominante
Aziatische lieveheersbeestje in Nederland (Harmonica axyridis) doet
daar volgens de onderzoekers niets
aan af omdat deze pas sinds 2002
goed en wel zijn intrede deed. Het
waargenomen verband – veranderd klimaat en minder zwarte lieveheersbeestjes – kan nog steeds
berusten op toeval. Maar de biologen hebben sterk een vermoeden
dat het veranderde klimaat de oorzaak is. $6P
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YHUHGHOLQJZHUNWKHWPHHVWHŉHFWLHI

Zeven tot dertien miljard (!) dollar, dat is
de schade die het onkruid striga, ook wel
heksenkruid genoemd, jaarlijks aanricht
op het Afrikaanse continent. In zo’n 40
procent van de Afrikaanse landbouwgrond bevindt zich het zaad van de parasitaire plant, met desastreuze gevolgen voor
de graanproductie. Naar schatting brengt
striga de voedselvoorziening van zo’n 300
miljoen Afrikanen in gevaar. Toch is bestrijding mogelijk, en zelfs relatief eenvoudig, zo concludeert promovendus Muhammed Jamil in zijn proefschrift.
De bestrijding van het onkruid leek tot
nu toe lastig omdat het zich in de bodem
aan de wortels van de gewassen hecht,
waardoor het lange tijd onzichtbaar is.
Het zaad kiemt alleen als er een gewas in
de buurt is. De promotor van Jamil, Harro
Bouwmeester, wil uitzoeken hoe de striga
dat ﬂikt. Hij richt zich daarbij op de zogenaamde strigolactonen, signaalstoffen in
de wortels van de gewassen die het strigazaad activeren. Jamil laat met verschillende experimenten zien: hoe minder strigolactonen een gewas produceert, hoe minder last het heeft van heksenkruid.
*2('.223(16,03(/
Bouwmeester had al aangetoond dat de
strigolactonen in de plant worden ge-

maakt uit carotenen. Daarom zocht Jamil
naar stoffen die de aanmaak van caroteen
remmen, zonder dat ze de groei van het
gewas belemmeren. Hij vond enkele herbiciden die de caroteen-aanmaak kunnen
remmen. Als gevolg daarvan verminderde
de productie van strigolactonen door het
gewas en daarmee de kieming van strigazaad met wel 60 tot 75 procent. Als Afrikaanse boeren deze bestrijdingsmiddelen
in zeer lage concentraties aan hun gewas
toedienen, is dat een goedkope en simpele technologie om de parasiet te bestrijden, concludeert hij.
675,*$ɺ5(6,67(17
Ook plantenveredelaars kunnen hun
steentje bijdragen. Jamil onderzocht verschillende rijstvariëteiten op hun productie van strigolactonen en de mate van resistentie tegen Striga. Hij vond twee variëteiten die weinig signaalstoffen aanmaakten en als gevolg weinig last hadden van
striga. Veredelaars kunnen nu op zoek
naar de genetische basis van deze eigenschap om gericht striga-resistente rassen
te ontwikkelen.
Toediening van meststoffen, met name
fosfaat, helpt ook om de striga te onderdrukken, vond Jamil, en ook daarbij speelt
de productie van strigolactonen een
hoofdrol. Hoe dit precies te vertalen naar
een toepassing in het veld vergt echter nog
nader onderzoek. $6

Muhammed Jamil promoveert op 11 januari
bij Harro Bouwmeester, hoogleraar Plantenfysiologie.

9,6,(ǉǉ
([WUHHPZHHUEHGUHLJW
ODQGERXZPHHUGDQFULVLV
'H1HGHUODQGVHHFRQRPLH]XFKWRQGHUGHYRRUWZRHNHUHQGHVFKXOGHQFULVLV2RNLQGHODQGHQWXLQERXZ
NOLQNHQLQPLGGHOVSHVVLPLVWLVFKHJHOXLGHQ/72
YRRUPDQ$OEHUW-DQ0DDWPRHGLJWERHUHQDDQLQYHVWHULQJHQXLWWHVWHOOHQ.HHVGH%RQWRQGHU]RHNHU
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FULVLVPDDUYHUJHHWDQGHUHLQYORHGHQQLHW
‘Als er sprake is van een tegenvallende economie zet
dat prijzen in de landbouw onder druk. Als het gaat om
iets essentieels als voedsel zal de hoeveelheid die Nederlanders consumeren niet sterk dalen. Nederland exporteert echter 70 tot 80 procent van de productie. Dat
kan in crisistijd teruglopen wanneer landen hun markten afsluiten of afnemers problemen hebben met de
betalingen.
Nu kunnen landbouwbedrijven hun productieomvang
niet van de ene op de andere dag bijsturen; een groot
verschil met de industrie. In de land- en tuinbouw zijn
het daarom vooral de inkomens van boeren en tuinders die dalen, terwijl de industrie een crisis vooral
merkt in teruglopende werkgelegenheid. Het is dan
moeilijk te zeggen welke sector erger getroffen is. Een
werkloze zal zijn werkloosheid als erg ervaren, maar
voor een boer of tuinder is een halvering van zijn inkomen ook erg vervelend.
Verder verschilt de inkomensontwikkeling sterk tussen
de verschillende sectoren. De glastuinbouw heeft een
moeilijk jaar gehad. Dat hangt ook samen met de
EHEC-affaire. De consumptie van komkommers, tomaten en paprika’s is tijdens een belangrijk deel van het
afzetseizoen weggevallen. De melkveehouderij heeft
daarentegen een goed jaar achter de rug, met een gunstige export. Wel had de veehouderij in het algemeen
last van de hoge prijzen van veevoer. Die waren nog het
gevolg van de droogte in 2010, met onder meer de
Russische zomerbranden als gevolg. Dat gaf een tegenvallende graanoogst.
Doorzetten van de huidige crisis kan negatief uit pakken voor de landbouw, maar je moet ook rekening houden met andere factoren. Weers- en klimaatomstandigheden, zoals de branden in Rusland, hebben een groter
effect op de prijzen dan een economische crisis.’ $6

67(//,1*
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‘Although a PhD student should always
think about his/her project, it is dangerous
to do this when riding a bike on the streets
of Wageningen’
Muhammad Jamil, promoveert op 11 januari.
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ter’. De ambassadeur bezweert dat
de ambassade niet tegen samenwerking met bedrijven is, maar
vraagt om meer informatie. Een
probaat middel om tijd te winnen,
want die informatie komt niet.
Totdat de minister haar ‘to do-lijstje’ doorneemt en informeert naar
de stand van het project. Dat leidt
tijdelijk tot veel e-mailverkeer met
de ontwikkelingsexperts, dat even
plotseling weer uitdooft, totdat de
minister opnieuw informeert. Dat
gaat zo twee jaar door. Totdat Pharmaco afhaakt en het project deﬁnitief strandt.

ð %RWVHQGHYLVLHVRSDUPRHGHEHVWULMGLQJEORNNHHUWHŌFLQWH
KXOSYHUOHQLQJ
ð 2QWOXLVWHUHQGHFDVHELHGWLQ
NLMNMHLQZHUNZLM]HPLQLVWHULH

Dromen bepalen in belangrijke
mate het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Als die dromen botsen
binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken, dan komen projecten moeizaam van de grond. Dat
stelt promovenda Jilles van Gastel,
die aan de hand van een geﬂopte
case een fascinerend kijkje in de
keuken van ontwikkelingssamenwerking geeft.
Minister Agnes van Ardenne
had een droom bij haar aantreden
als minister van Buitenlandse Zaken in 2003. Ze geloofde dat samenwerking met het bedrijfsleven
de ontwikkelingshulp een nieuwe
impuls kon geven. Die visie was in
strijd met het gedachtegoed van
voorgangers als Jan Pronk, die
meenden dat een winstdoelstelling niet samen gaat met ontwikkelingshulp, een opvatting die nog
aardig wat aanhangers had op het
ministerie. Van Gastel werkte op
dat moment bij het ministerie en
later bij de ambassade van het ontwikkelingsland waarin de, geanonimiseerde, praktijkcase zich afspeelt.
Het beschreven project verloopt

+HWJHNLEEHOWXVVHQDPEWHQDUHQHQSROLWLFLXLWGH%ULWVHFRPHG\VHULHè<HV
PLQLVWHUéEOLMWVRPVUHDOLWHLW

als volgt. Van Ardenne wil een Nederlands farmaciebedrijf, aangeduid als Pharmaco, inzetten om de
beschikbaarheid van anticonceptmiddelen in ontwikkelingslanden
te verbeteren. Het idee was om de
anticonceptiva van Pharmaco te
promoten. Dat zou het bedrijf
winst opleveren, maar ook de mogelijkheid bieden om anticonceptiva te verspreiden onder de allerarmsten.
<(60,1,67(5
Bij het project wordt ook een ontwikkelingsorganisatie betrokken,
maar deze club heeft een eigen
idee: niet alleen de anticonceptiva
van Pharmaco moet gepromoot

worden, maar ook goedkopere, generieke voorbehoedsmiddelen.
Het ministerie is echter bang dat
Pharmaco dan afhaakt en blijft bij
de oorspronkelijke doelstelling: de
campagne moet draaien om de
producten van Pharmaco.
In haar onderzoek beschrijft
Van Gastel vervolgens een boeiende uitwisseling van memo’s en
mailtjes tussen Den Haag en de
Nederlandse ambassade in land Z.
De ambassade vindt het project
niet deugen, omdat vooral Pharmaco er beter van wordt. In Den
Haag wordt die kritiek ervaren als
ideologisch gedreven onwil.
Daarna wanen we ons in een aflevering van de tv-serie ‘Yes minis-

=(/)=8&+7,*('(6.81',*(1
‘Er is heel veel kritiek op ontwikkelingssamenwerking’, zegt Van Gastel. ‘Ontwikkelingswerkers worden
daarbij vaak afgebeeld als zelfzuchtige deskundigen die bij het
zwembad rondhangen in land X
om de armen te helpen. Wat mijn
proefschrift echter laat zien is de
enorme gedrevenheid van ontwikkelingswerkers om de wereld te
verbeteren en de dilemma’s waar
ze mee worstelen. Ontwikkelingshulp raakt aan onze eigen identiteit, aan onze dromen hoe wij de
wereld graag zien. Bij discussie
over projecten zou je eerst aan de
deelnemers moeten vragen: wat
zijn je dromen en waar komen ze
vandaan? Het succes ervan wordt
bepaald door de support van de
deelnemers.’ $6

((7*(:2217(6%/,-.(1+$5'1(..,*
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EH±QYORHGWHHWJHGUDJ
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Ook wanneer ze weten dat hun
eten calorierijk is, passen de
meeste mensen hun eetgewoonten
niet aan. Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp
van de leerstoelgroep Humane

voeding. Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten,
gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren
door de smaak. De proefpersonen bleken hardleers. Tegen de
verwachting in gingen de proefpersonen niet minder consumeren van de yoghurt met een hoge
calorische waarde. Daarbij
maakte het ook geen verschil of

het om dikke of dunne yoghurt
ging.
:(//(5(11,(7'2(1
Een tweede experiment maakte
duidelijk dat proefpersonen hun
gedrag wel enigszins aanpassen
wanneer een combinatie met ander eten gemaakt wordt. Studenten die vooraf laag energetische
pudding aten, namen méér van het
vervolgvoedsel dan proefpersonen

die een stevige pudding hadden
geconsumeerd. Maar die aanpassing compenseerde het verschil
nauwelijks: de ‘energierijke groep’
at nóg ruim 500 calorieën meer.
Eetgedrag blijkt dus lastig te beinvloeden. ‘We lijken wel te kunnen leren,’ zegt Hogenkamp,
‘maar we doen vervolgens niet zoveel met die informatie.’ De promovenda verdedigt haar proefschrift op 13 januari. RR
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1HGHUODQGZDVGHURGHGUDDGLQGHGLVFXVVLHV
GH]HIHHVWGDJHQ(UZHUGJHEDNNHOHLGRYHUYDGHU
ODQGVHWUDGLWLHVRYHURXGHUZHWVHSURGXFWVFKDS
SHQHQHUZDVHHQIUDDLVWDDOWMH92&PHQWDOLWHLW
9HUGHUZHQVHQZHLHGHUHHQHHQJHOXNNLJ

2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

=21('(5/$1'6$/63$(//$
Typical Dutch is een lachspiegel voor alle dingen Hollands. Maar niet iedereen herkent zich in het spiegelbeeld. In het vorige nummer beschreef Angela Pachuau
haar verbazing over Nederlanders die bonnetjes geven
bij cadeaus voor een eventuele ruil. Maar is dat nou wel
zo typisch Hollands?
è,NEHQ]HOI1HGHUODQGHUéEHJLQW5RE. ‘Maar ik weet
QLHW]HNHURIGLWHHQUHDOLVWLVFKEHHOGJHHIWYDQGH
1HGHUODQGHUVé+HPYDOWPHHURSGDWPHQVHQWHJHQ
ZRRUGLJYRRUDIDOXLW]RHNHQGDWHHQFDGHDXLQGH
smaak valt. 0DUN6WXUQH merkt op dat in zijn huidige
thuisbasis Portugal ook om bonnetjes gevraagd kan
ZRUGHQè.HQQHOLMNWRFKQLHW]RéQJHN1HGHUODQGV
LHWVé%UDP0DEHOLVLVKHWPHHVWVWHOOLJèë7\SLFDO
Dutch”? Ik heb nog nooit van dit gedrag gehoord, hoeZHOLN]HOIW\SLVFK1HGHUODQGVEHQ+RHLVGDWPRJH
OLMN"/LJWKHWDDQPLMQOHHIWLMG  ",NKHEKHWHHQ
aantal jonge mensen gevraagd, maar voor hen is het
RRNQLHXZé+HWPRJHGXLGHOLMN]LMQYDQDIGLWQXPPHU
beginnen we met een rubriek Atypical Dutch.

352'8&76&+$33(1*(6&+5$37
Maar er was ook ernstiger discussie online. Midden
december nam de Tweede Kamer een motie aan om de
productschappen op te heﬀen. Deze parapluorganisaties van boeren en tuinders ﬁnancieren innovatie en
onderzoek. Hun verdwijning zet 130 miljoen onderzoeksgeld uit de DLO-vijver op de tocht.

3667+8,6.23(1"
Het tovert elke keer weer een glimlach op het gezicht
van een webmaster. Een vergeten, bestofte pagina
waar plotseling een stroom van reacties onder verschijnt. Dit keer ging het om een portret van kamerverhuurbedrijf Room Rent.
Het begint met de reactie van *DE\%HN[. Haar dochWHULVQHWDIJHVWXGHHUGHQZLOHHQZRQLQJNRSHQ.DQ
Room Rent daarbij helpen? %DUWYDQ*HOGHUKHHIWLQ
LHGHUJHYDOQRJHHQèOHXNVWDUWHUVDSSDUWHPHQWéPHW
drie kamers te koop staan. ‘Welkom op Funda WagenLQJHQ éUHDJHHUW,QJH]RQGHQEHULFKW die erop wijst
dat voor zulke berichten de rubriek Vraag/Aanbod
EHVWDDW+HODDVKHHIW*HUDUG%UXVVHQ dat memo
niet gekregen: ‘Ik heb een huis te koop tegenover Hotel De Wereld. Is dat iets voor studenWHQ"é:HZHWHQKHWQLHW*HUDUGPDDUZH
komen deze week even op de koﬃe om te kijken.

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

Het opheﬀen is een prima beslissing, vindt :RXWHU
GH+HLM. ‘Productschappen hebben geen toegevoegde waarde, het zijn ouderwetse organisaties. Om nu het argument “ze zijn sponsor”
van DLO en Wageningen UR naar voren te

KDOHQLVQLHWVWHUNé+LMNULMJWRQPLGGHOOLMNWHJHQJDV
van $QQHFKLHQWHQ+DYH0HOOHPD. ‘Zeker, de productschappen moeten moderniseren. Maar als het gaat om
bijvoorbeeld dier- en plantgezondheid liggen er wel
GHJHOLMNSXEOLHNHWDNHQé'HèVFKDSSHQé]RUJHQERYHQ
dien dat boeren samen sterker staan. :RXWHUGH+HLM:
‘Ik ben voor een scheiding der machten. De diergezondheidstaak ligt bij de overheid. Promotie is een
WDDNYRRUKHWEHGULMIVOHYHQHQOLJWELMGH/72+HW]HOI
GHJHOGWYRRUFROOHFWLHIRQGHU]RHN$OVDJURRQGHUQH
PHUVGDWEHODQJULMNYLQGHQWUHNNHQ]H]HOIGHSRUWH
PRQQHHé+HWLVQRJRQGXLGHOLMNRIPLQLVWHU.DPSGH
motie uit zal voeren. Tot dan, kom naar onze site en
discussieer mee.

FRORIRQ
Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
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Sinds de lancering in 2005 is de h-index niet meer weg te denken
uit de wetenschappelijke wereld. De impact van een onderzoeker
uitgedrukt in een simpel en onverbiddelijk getal. Maar er valt ook
veel op af te dingen, zo blijkt. Op zoek naar de waarde van h.
Plus het onvermijdelijke lijstje: wie heeft de hoogste?
tekst: Roelof Kleis (h=2) / illustratie: Miesjel van Gerwen / foto: Josje Deekens

N

ooit van de h-index of h-factor gehoord? Dan
ben je geen wetenschapper. Voor onderzoekers anno 2012 is de h-index een niet meer
weg te denken begrip. Zelden is een meetlat
zo snel ingeburgerd als de index die natuurkundige Jorge Hirsch in 2005 introduceerde.
Zijn h-index is gebaseerd op citatie-analyse. Dat wil zeggen: het aantal keren dat een wetenschappelijke publicatie wordt aangehaald . Een wetenschapper met een h-factor van tien heeft tien publicaties op zijn naam staan die
elk minstens tien keer zijn geciteerd. De index vertaalt impact (het aantal citaties) en omvang (het aantal artikelen)
van het werk van een wetenschapper in een eenvoudig getal. Een simpel, maar briljant idee, zo bleek.
HOE HOGER, HOE BETER
Zeven jaar na dato is de h-index een factor van belang geworden. Het gewicht van onderzoekers wordt gemeten
aan hun h-score. Geen wetenschappelijk cv kan meer zonder. Veelzeggend is misschien wel het volgende. Speciaal
voor dit verhaal heeft de redactie een lijst samengesteld
van Wageningse wetenschappers met de hoogste h-factor.
Naar de tientallen betrokken onderzoekers is een mail ge-

De top-20

h-index

Willem de Vos, microbiologie
Daan Kromhout, epidemiologie
Maarten Koornneef, genetica
Willem van Riemsdijk, bodemchemie
Edith Feskens, voeding
Marcel Dicke, entomologie
Willem Norde, fysische chemie
Frans Kok, voeding
Peter Hollman, voedselchemie
Ton Bisseling, moleculaire biologie
Martien Cohen Stuart, fysische chemie
Frank Berendse, natuurbeheer
Just Vlak, virologie
Fons Stams, microbiologie
Piere de Wit, fythopathologie
Marten Scheffer, aquatische ecologie
Michiel Kleerebezem, microbiologie
Louise Vet, evolutionaire ecologie
Jacques Vervoort, biochemie
Martien Groenen, fokkerij en genetica

77
76
65
57
56
56
53
52
48
48
48
47
46
45
44
43
43
42
40
39

citaties
totaal
22677
25567
13301
10482
14781
10396
9984
10414
12162
7266
8676
6013
7103
7202
5944
7548
5469
5485
4449
6817

stuurd om de gegevens te controleren. Binnen vijf minuten stroomden de eerste reacties binnen. In minder dan
een etmaal had vrijwel iedereen gereageerd. Vanuit Wageningen, Hanoi, Zuid-Afrika of waar dan ook. Om de cijfers
bij te stellen, de index toe te lichten of te becommentariëren of gewoon uit nieuwsgierigheid naar de positie op de
ranglijst. De h-index, kortom, die doet ertoe.
En hoe hoger, hoe beter. Het beste wat Wageningen UR
in huis heeft is Willem de Vos (h=77). Hij voert de top 20
aan, met een neuslengte voorsprong op Daan Kromhout.
Is Willem de Vos dus de beste Wageningse wetenschapper? ‘Zo kun je het uitleggen. Ik doe het niet slecht’, reageert hij bescheiden. Maar De Vos is de eerste om er forse
kanttekeningen bij te plaatsen. ‘Het is maar een getalletje. Er zijn allerlei manieren om er naar te kijk. Die h-factor is vooral erg in trek bij de bureaucraten. Het zegt iets
over citaties, maar het is niet de belangrijkste factor om
het belang van een wetenschapper aan af te meten. Het
gaat natuurlijk om de inhoud van je publicaties.’
De Vos heeft wel een paar verklaringen voor zijn hoge
score. Leeftijd speelt een belangrijke rol. De h-index kan
uit de aard van het concept alleen maar toenemen. Eens
geciteerd, altijd geciteerd. ‘Ik ben zelf jong begonnen, had

citaties per
publicatie
36
57
63
43
48
39
42
33
101
42
25
42
24
25
39
52
34
36
21
38

citaties
topartikel
427
2288
553
488
2288
790
710
480
2288
258
257
641
233
206
237
1224
474
790
116
914

publicaties
totaal
626
445
210
242
309
268
233
326
120
173
353
150
291
279
159
146
163
151
205
174
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Willem de Vos

mijn eerste publicatie als eerste auteur toen ik 25 was en
werd hoogleraar op mijn 32ste. Dat helpt. Ik heb bovendien in een aantal nieuwe vakgebieden gewerkt. Dat
scheelt ook. Je bent een pionier en dus worden je artikelen
veel aangehaald. En je doet het niet alleen hé, dat moet je
ook meenemen. Ik heb een grote groep mensen waar ik
mee werk.’
Om te corrigeren voor leeftijd wordt volgens De Vos
vaak gekeken naar de h-factor gedeeld door het aantal jaren na promotie. ‘Dat moet dan ruim twee zijn, als je een
beetje goed bent. Bij mij is dat bijna drie.’ Just Vlak (h=46)
wijst op een andere methode, de zogeheten Eigen-factor.
Dat is de h-index gedeeld door het aantal jaren dat iemand
actief is. ‘De h-index is een goed maat voor performance,
maar niet zaligmakend. Je kunt ook kijken naar hoe recent de top tien van iemands best geciteerde publicaties
is. Dat geeft een beter beeld van hoe actueel de wetenschappelijke bijdrage nog is. Wetenschappers met een
hoge h-waarde, maar vooral veel citaties uit de 80-er en 90er jaren, werken kennelijk niet meer aan de leading edge.’
INCONSISTENTIES
Vrijwel iedere benaderde ‘topper’ wijst op de beperkingen
van de h-index. Daan Kromhout (h= 76) wijst op het meelift-effect: auteurs die wel de credits krijgen, maar nauwelijks hebben bijgedragen aan een artikel. Dat speelt volgens Kromhout vooral bij artikelen over grote epidemiologische onderzoeken, grote genetische onderzoeken en

meta-analyses. ‘Een groot aantal onderzoekers krijgt zo
een indrukwekkend aantal citaties en een hoge h-index
zonder een belangrijke intellectuele bijdrage te leveren
aan die artikelen.’ En dan is er nog de onbetrouwbaarheid
van het systeem. ‘Helaas is een van mijn best geciteerde
artikelen niet opgenomen’, reageert Willem Norde (h=53).
‘Om de een of andere reden mist Web of Science de eerste

‘De h-index is een combinatie
van kwaliteit en kwantiteit.
Mensen die heel erg op kwantiteit
focussen, zijn in het voordeel
twee jaargangen van Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.’ Dat kost Norde een vol punt. Anderen hebben soortgelijke ervaringen
Een uitgesproken tegenstander van het gebruik van de
h-index is het Centrum voor Wetenschap en Technologie
Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden. Het centrum is
gespecialiseerd in bibliometrisch onderzoek en deed onlangs een bericht de deur uit waarin gewaarschuwd wordt
voor de gevaren van de index. Volgens scientometrist Ludo Waltman (h=9) leidt het concept van de h-index tot ‘rare resultaten’. ‘Wij noemen dat de inconsistentie van de
h-index. Als twee onderzoekers die afzonderlijk een h-index van 9 en 10 hebben, samen een artikel schrijven, kan
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WELKE H?
Dé h-index bestaat niet.
Het ligt er maar net aan
welke database je gebruikt: Web of Science
(van ISI), Scopus (Elsevier) of Google Scholar
(Google). Web of Science
kijkt terug tot begin vorige
eeuw, terwijl Scopus pas
begint te tellen in tijd-

schriften vanaf 1996. Beide diensten gebruiken bovendien hun eigen selectie
uit de naar schatting
6000 wetenschappelijke
tijdschriften die er zijn.
Dat levert aanmerkelijke
verschillen op. Zeker voor
wetenschappers die al
voor 1996 actief waren.

Een voorbeeld: runner-up
Daan Kromhout heeft bij
WoS een h-index van 76,
maar bij Scopus moet hij
het met een score van 60
doen. Dat is liefst 16 punten minder. Google Scholar is een paar maanden in
de lucht en moet zich nog
bewijzen. De zoekdienst

het dat hun h-index omdraait. Dus die van 9 stijgt naar 11 en die van
10 blijft op 10. De volgorde draait om, terwijl ze samen een artikel
publiceren.’ De vraag is natuurlijk of die inconsistenties vaak voorkomen. ‘Dat is moeilijk te beantwoorden. Maar daar gaat het ons
ook niet om. Punt is dat er inconsistenties zíjn.’ Volgens Waltman
benadeelt de h-index bovendien onderzoekers die heel selectief
zijn in hun publicatiestrategie. ‘De h-index is een combinatie van
kwaliteit en kwantiteit. Maar mensen die heel erg op kwantiteit
focussen, zijn in het voordeel. Wie echt iets bijzonders wil leveren, publiceert weinig en is dus in het nadeel. De h-index focust
teveel op kwantiteit.’
Naast die theoretische bezwaren heeft het CWTS ook bedenkingen bij het praktische gebruik van de h-index. Het is volgens
Waltman moeilijk in beeld te krijgen hoe de h-index in het beleid van universiteiten en instellingen wordt toegepast. ‘Daar
maken we ons zorgen over. Bij vacatures voor hoogleraarposities wordt steeds meer naar de h-index van kandidaten gekeken. Dat is op zichzelf niet slecht, maar de h-index vat alles samen in een getal, terwijl de onderliggende complexiteit van iemands wetenschappelijke betekenis weinig aandacht krijgt.
Er wordt veel te mechanistisch naar die h-index gekeken.’
APPELS EN PEREN
Rector Martin Kropf (h=31) bestrijdt dat beeld met klem. ‘Als
ik een hoogleraar aanstel, wil ik weten hoe hoog zijn of haar
h-index is. Dat klopt. Maar daar hoort dan wel een verhaal
bij. We verwachten dat iemand serieus publiceert en geciteerd wordt. Maar er wordt bijvoorbeeld ook naar de publicaties zelf gekeken, in welke tijdschriften dat gebeurt.’ Het
maakt daarnaast volgens Kropff nogal uit om wat voor soort
aanstelling het gaat. ‘Bij een persoonlijk hoogleraar draait
het puur om de wetenschap. Maar een leerstoelhouder
moet veel meer kunnen. Hij moet een groep kunnen leiden, moet een goede docent zijn, moet anderen kunnen
inspireren en tot grotere hoogten brengen. Iemand met
een hoge h-index heeft veel impact. Maar dat zegt niet alles. In Wageningen is daarnaast het multidisciplinair
werken, het werken in teams belangrijk. Dát is onze
kracht. Het gaat bij ons bovendien niet alleen om de wetenschap zelf, maar ook om de impact van onze wetenschap. En soms is het beter om juist jonge mensen aan
te stellen en die hebben per deﬁnitie lagere h-factor.
Een hoge h-index wint het dus niet bij voorbaat.’

neemt ook rapporten, wetenschappelijke boeken,
proefschriften, etc. mee.
Dat leidt tot aanzienlijk
hogere h-indices. Google
Scholar is daarnaast als
enige van de drie publiek
toegankelijk.

‘De h-index is belangrijk, maar het is maar een
van de middelen die we gebruiken en zeker niet allesbepalend’, beaamt talent scout Henrieke de Ruiter
(h=..). ‘Je moet er echt heel voorzichtig mee omgaan.’
Volgens De Ruiter moet je het getal vooral spiegelen
aan het vakgebied. Anders vergelijk je appels met peren. ‘Je moet weten wat voor h-index de top heeft in dat
gebied. In het ene gebied behoor je met een h-index
van 30 tot de top 5, terwijl je in een ander gebied met
een h-index van 40 niet eens in de top 20 komt.’ Kropff
wijst daarnaast op het grote verschil in publicatiecultuur tussen vakgebieden. ‘In de sociale wetenschappen
is er van oudsher een cultuur om boeken te schrijven in
plaats van artikelen. En die worden in de berekening van
de h-factor niet meegenomen. In ons tenure-tracksysteem doen we dat overigens wel. Daar krijg je ook punten
voor het schrijven van boeken. Mijn eigen best geciteerde
publicatie ooit is een boek en die komt dus niet voor in de
citatielijsten. Daarnaast werken in het ene vakgebied veel
meer mensen dan in het andere. Dat levert dus meer publicaties en meer citaties op. In de moleculaire biologie bijvoorbeeld wordt heel veel gepubliceerd.’
HCP-INDEX
Kritiek op de h-index is er al zolang (beter: zo kort) het concept bestaat. De literatuur kent tientallen varianten die op de
een of andere manier tegemoetkomen aan de veronderstelde
gebreken. Ook Waltman waagt zich aan een poging met zijn
vinding: de HCP-index. HCP staat voor highest cited publications. ‘Dat betekent dat je alleen kijkt naar het aantal artikelen
met een bepaalde ondergrens aan citaties. Die ondergrens
kun je bijvoorbeeld leggen bij de bovenste 20 procent van de
meest geciteerde artikelen in een vakgebied. Daarin zit het hetzelfde idee als van de h-index: een artikel telt alleen mee als het
boven een bepaalde grens uit komt. Maar de HCP heeft niet de
inconsistenties van de h-index. De bevoordeling van kwantiteit
boven kwaliteit verdwijnt en je kunt vakgebieden onderling beter met elkaar vergelijken.’ Maar Waltman maakt zich weinig illusies dat zijn vinding de h-index van zjin voetstuk gaat stoten.
Het ding is simpelweg te populair. Het is vechten tegen de bierkaai. ‘Ik zie hier net weer een vacature voorbij komen voor een wetenschappelijke positie, waarbij gevraagd wordt ook de h-index te
vermelden.’
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Still no date? No need to stay home
alone! This year the Bunker is
throwing a Valentines party where

Valentijnsparty @ the Bunker

No need for a strict librarian any
more: book an up-and-coming
singer/songwriter, put him on stage
and the room will fall silent in no
time. The unique atmosphere of the
venue, the podium furnished like a
living room, complete with carpets
and reading lamps – and of course
the talent on the stage are the
perfect recipe for sending everyone
home with goose bumps.

Quiet is the new loud @ bblthk

Get out your ﬂower power outﬁt and
imagine you’re in That 70s Show at
the Vintage fondue party at Villa
Bloem. As a genuine Wageningen
hippy you can let your hair down
while DJ Defect plays old-fashioned
vinyl LPs. But ﬁrst you can enjoy a
tasty cheese fondue. After all that

Vintage fondue party @ Villa
Bloem t/m March

you are sure to run into the love of
your life. And otherwise you can get
plastered, and wake up the next
morning with a prince by your side
who – sadly – turns out not to have a
white horse waiting in the corridor.

Get talked into joining in the spring
rowing over a beer or two. It’s your
big chance to enjoy the spring
sunshine on the water. You’ll get a
nice tan and shape up for summer!
Under the supervision of experience
rowers, you will meet your fellow
crewmembers at 6 o’clock in the
morning. Are you more the sort
who’s just going to bed at 6 am?
Then this party might be more up
your street.

Spring party @ Argo

fat you should get dancing – yeah!
Tip: For the fondue, book in
advance.

weekly parties

July

‘ I wanna take you to a gay bar, gay
bar’ is deﬁnitely a candidate for the
Homo top 50. Young and old,
students, professors, men, women...
everyone is welcome at Shout’s

Homo top 50 @ Shout

The night when there’s no such
thing as going too far: the Don’t tell
Mum party at Unitas. Men walk
around shamelessly in tight purple
tops and women in dungarees – or
just in lingerie. You shouldn’t be
surprised to see two women kissing.
Anything goes. Mum won’t hear
about it.

Don’t tell mum @ Unitas

RESOURCE

party. Both regulars and newcomers
are immediately made welcome in a
friendly atmosphere in which you
can learn to dance, even if you can’t
dance at all. Vote your favourite
number into the top 50 and have a
ball. Last year’s top 5 are a promising start: Lady Gaga – Pokerface,
ABBA – Dancing Queen, Anouk –
Girl, t.A.T.u – All the things she said,
and Madonna – Vogue.
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who – sadly – turns out not to have a
white horse waiting in the corridor.

Get talked into joining in the spring
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big chance to enjoy the spring
sunshine on the water. You’ll get a
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rowers, you will meet your fellow
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morning. Are you more the sort
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Then this party might be more up
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fat you should get dancing – yeah!
Tip: For the fondue, book in
advance.

weekly parties

July

‘ I wanna take you to a gay bar, gay
bar’ is deﬁnitely a candidate for the
Homo top 50. Young and old,
students, professors, men, women...
everyone is welcome at Shout’s

Homo top 50 @ Shout

The night when there’s no such
thing as going too far: the Don’t tell
Mum party at Unitas. Men walk
around shamelessly in tight purple
tops and women in dungarees – or
just in lingerie. You shouldn’t be
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party. Both regulars and newcomers
are immediately made welcome in a
friendly atmosphere in which you
can learn to dance, even if you can’t
dance at all. Vote your favourite
number into the top 50 and have a
ball. Last year’s top 5 are a promising start: Lady Gaga – Pokerface,
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Girl, t.A.T.u – All the things she said,
and Madonna – Vogue.
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De studie erbij

Wie? Eoin Burke (spreek uit: Owen Burke)
Wat? Deeltijdstudent Land- en watermanagement
Maar ook… brandweerman
Als kind van tien vertrok ik met mijn ouders vanuit Ierland naar Sydney, Australië. Hier heb ik een opleiding gevolgd tot berggids. Tijdens mijn opleiding ontmoette ik
mijn huidige Nederlandse vriendin.
Het mooiste aan het werk van berggids vond ik de vaardigheden die je nodig hebt in noodsituaties. Aan een honderden meters hoge verticale bergwand hangen om iemand die gewond is veilig naar beneden te helpen bijvoorbeeld. Dat geeft wel een kick. In Nederland ben ik brandweerman. Daar leer je ook technieken toepassen die in
noodsituaties levens redden. Dat het soms om levensbedreigende situaties gaat, maakt het werk alleen maar leuker.
Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het belangrijk vind dat we goed omgaan met de beperkte hoeveelheid water die we hebben. In Australië valt het meeste
water vaak in heel korte tijd en dat is op veel plaatsen in de
wereld niet anders. De vraag is dan hoe je dat water kunt
bewaren om het gedoseerd te gebruiken voor irrigatie.
Maar de opleiding is nog niet helemaal wat ik verwacht
had. Ik dacht dat we eerder de probleemkanten van water
zouden aanpakken. Ook de taal kost meer tijd dan ik verwacht had. Ik moet alle stof wel drie keer doorlezen voor ik
het begrijp. EWM

Wie? Paul Penning
Wat? Deeltijdstudent Land- en watermanagement
Maar ook… inspecteur bij Waterschap Groot Salland
Ik woon op een opfokboerderij in de buurt van Zwolle.
Het vee is van de buurman, maar als hij er niet is, run ik de
show. Dat begint dan elke ochtend om half zes met de
pinken. Verder ligt er 65 hectare land bij de boerderij, dus
in de zomer ben ik bezig met het land klaar maken, maaien, inkuilen… Daarnaast werk ik bij het Waterschap Groot
Salland. Ik inspecteer en beheer voornamelijk watergangen, zoals sloten en kanalen.
Ik merk nu al dat ik proﬁjt heb van de opleiding. Het
geeft me veel meer inzicht in wat ik doe. De rapporten die
bij ons gemaakt worden, zijn allemaal van mensen van Larenstein. Ik herken er duidelijk mijn eigen lesstof in: heel
erg op het landschap gericht. Ik hoop door mijn praktijkkennis ook een tegengeluid te kunnen laten horen door
andere aspecten onder de aandacht te brengen, de dagelijks praktijk van waterhuishouding bijvoorbeeld. Dat is
de meerwaarde die deeltijders kunnen bieden voor de opleiding.
Op termijn lijkt het mij geweldig om als leraar mijn
kennis met anderen te kunnen delen. Je voelt nu al hoe je
een andere rol krijgt wanneer mensen horen dat je deze
opleiding doet. Het zou niet mogen, maar je wordt al heel
anders benaderd. Als iemand die gestudeerd heeft. EWM

DEELTIJDSTUDIE
Wageningen UR heeft zo’n
529 deeltijdstudenten, allemaal bij Van Hall Larenstein. In Leeuwarden zitten 163 deeltijders, de
meesten bij Milieukunde
(136). Velp heeft de meeste deeltijdstudenten: 366.
Van hen studeert het overgrote deel Tuin- en landschapsinrichting (171).

27 januari
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Drukke baan, kinderen, en daarnáást een complete hbo-studie
doorlopen. Ga er maar aan staan. Deeltijdstudenten doen het.
Bij Van Hall Larenstein studeert ongeveer een op de acht in deeltijd,
ruim tweederde daarvan in Velp. Naast hun studie hebben deze
studenten een baan, die soms wel, maar soms ook helemaal niet past
bij hun studiekeuze. Wat drijft hen?
foto’s: Guy Ackermans

‘Dat het soms
om levensbedreigende
situaties gaat,
maakt het werk
als brandweerman alleen
maar leuker’

Wie? Marc Bijlsma
Wat? Deeltijdstudent Bos en natuurbeheer
Maar ook… docent Biologie op het vmbo
Ik werkte eerst als laborant, maar ik merkte dat het
contact met patiënten mij meer trok dan het analyseren
van bloedmonsters. Daarom ben ik de lerarenopleiding
gaan doen en als biologieleraar aan de slag gegaan. Het
liefst werk ik met leerlingen uit het vmbo, die zijn heel eerlijk en direct. Het schiet alle kanten op, maar als je ze een
beetje los durft te laten krijg je zo veel terug. Dat is mooi.
Ik vind dat je als leraar een plan moet hebben: waar wil
je zelf naartoe? Ik ben bang dat als ik dit nog heel lang blijf
doen ik steeds verder afdrijf van de kennis waarop de lesstof. Als ik het leraarschap voor vmbo’ers zou kunnen
combineren met natuur- en milieueducatie zou dat helemaal geweldig zijn. Maar daarvoor schiet mijn kennis nu
nog tekort. Educatieve boswachter is mijn droombaan.
De losse manier van werken hier bij VHL was wel even
wennen. Je bent een beetje aan het zwemmen. Dat is misschien ook wel goed, omdat ik hierdoor zelf op onderzoek
ga. De leerstof vind ik heel erg interessant. Er zitten zóveel
krenten in de pap! Geweldig! Af en toe vind ik het moeilijk
om me ervan los te maken en weer over te gaan tot de orde
van de dag. EWM

Wie? Evelyne Wolters-Mulder
Wat? Deeltijdstudent Bos en natuurbeheer
Maar ook… pension- en manegehoudster
Mijn man en ik runnen een pensionstalling aan huis.
Er staan nu ongeveer veertig paarden, variërend van grote
sportpaarden tot kleine Shetlanders. Het pension is een
hobby van mijn man, ik had niks met paarden. Toen onze
dochters gingen paardrijden heb ik ook les genomen. Nu
doe ik af en toe aan paardenmennen met koets.
Mijn man en ik ondersteunen onze pensionklanten
wanneer zij een evenement willen organiseren, zoals een
ponykamp of een wedstrijd. Voor de verzorging van de
paarden hebben we een beheerster. We vinden het leuk
om iets met paarden te doen, maar we zijn geen van beiden fanatiek beoefenaar.
Ik ben eigenlijk uit praktische overweging aan deze opleiding begonnen. Mijn man en ik wonen in Groessen.
Mogelijk moeten we daar weg, wat een hoop onzekerheid
en vragen oplevert. Zoals waar we heen moeten en of we
het bedrijf kunnen verplaatsen. Met deze opleiding hoop
ik een koers te kunnen kiezen, omdat ik veel leer over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebied waar
we wonen. Het is me dus niet te doen om het papiertje, ik
geniet enorm van de kennis die ik opdoe. LvdN
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Examen voor de
examinator
Na de aﬀaire Inholland is het belangrijker dan ooit om heldere
en controleerbare tentamennormen te hanteren. Gevolg: de
examinatoren van 750 vakken in Wageningen moeten een
deugdelijk toetsplan opstellen. Een noodzakelijke k-klus.
tekst: Albert Sikkema / illustratie: Yvonne Kroese

T

ot vorig jaar was het vak Behavioural Endocrinology een lastig struikelvak voor studenten
Dierwetenschappen en Biologie. Het vak bestond eigenlijk uit twee vakken, ethologie en
endocrinologie (de wetenschap van hormonen), die niet goed op elkaar aansloten. Het
examen was lastig – niet meer dan 36 procent van de studenten slaagde voor het examen. Ze waardeerden het vak
met een 3,2 tot 3,6 op de schaal van 5 – niet bijster goed.
Inmiddels heeft docente Katja Teerds het vak op de
schop genomen. De koppeling van gedrag en hormonen is
nu de rode draad in het vak. Er is een nieuw leerboek en
het tentamen vraagt niet zozeer meer om feitenkennis,
maar vooral om verbanden te leggen en kennis te integreren. ‘Dat maakt het vak veel leuker’, zegt Teerds, ‘ik krijg
nu vooral positieve reacties.’
De cijfers geven haar gelijk. De studenten geven in de
vakevaluatie via een 4,5 aan dat het vak voldoende wetenschappelijk karakter heeft en dat ze veel opsteken van het
vak. En het slagingspercentage van het vak is verbeterd,
van 36 naar 54 procent. Toch wordt het tentamen nog matig gewaardeerd, met een 3. ‘Daar moet ik nog aan werken’, zegt Teerds. ‘De studenten vonden het nieuwe boek
lastig, omdat er veel voorbeelden in staan – welke voorbeelden moeten ze kennen? Dat ga ik nog duidelijk maken in de nieuwe studiewijzer.’
‘GOED DAT HET GEBEURT’
Nooit meer Inholland, dat is het heersende sentiment in
Nederland. De hogeschool sjoemelde met examencijfers
waardoor ze niet alleen zichzelf in de vingers sneed (30
procent minder aanmeldingen), maar ook het imago van
het hoger onderwijs in Nederland een enorme klap toebracht. De politiek reageerde door de eisen die gesteld
worden aan examens stevig te verscherpen. Universiteiten

en hogescholen moeten aantonen dat hun beoordelingsprocedures transparant zijn en dat examens betrouwbaar
en valide zijn. De eerste die daar in Wageningen mee te
maken krijgen zijn de 35 opleidingen die voor het komend jaar op de lijst staan voor de zesjaarlijkse onderwijsvisitatie.
In totaal moet voor 750 vakken van de Wageningse universiteit een toetsplan gemaakt worden. De examinatoren
gaan na of de toetsen in orde zijn en of de studenten het
cijfer krijgen dat ze verdienen. ‘Het is een k-klus’, verzucht
een betrokken docent. Om daaraan toe te voegen: ‘maar
het is goed dat het gebeurt’. Andere docenten vinden het
plezierig en nuttig dat anderen zich verdiepen in ‘hun’
vak.
VALIDE, BETROUWBAAR EN TRANSPARANT
Zoals rust, reinheid en regelmaat een baby op gang helpen, zo moet een examen valide, betrouwbaar en transparant zijn. Valide houdt in dat het examen goed aansluit bij
de leerdoelen van het vak. ‘Een bekend voorbeeld: mondeling presenteren toets je niet met een schriftelijk examen’,
zegt Maurice Franssen, docent bij Organische chemie en
secretaris van de examencommissie Technologie en voeding. Ook moet de toetsing betrouwbaar zijn. Als twee exa-

Onduidelijkheden en willekeur
rond de examens
zijn gewoon niet meer van deze tijd
minatoren het examen nakijken, moeten ze op hetzelfde
cijfer uitkomen. En ten derde moet de toetsing transparant zijn. De student moet van tevoren wéten wat hij moet
weten en hoe hij wordt beoordeeld. ‘Een voorbeeld is
groepswerk, waarbij we de deelnemers óók individueel
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Lakse studenten

willen beoordelen’, zegt Franssen. ‘Dan moet volstrekt
helder in de studiewijzer en het toetsplan staan hoe we dat
gaan doen.’
Grote fouten komen de examencommissies niet tegen.
‘Maar we moeten gewoon consistent zijn’, zegt Dick van
der Hoek. ‘Als we een leerdoel hebben geformuleerd,
moet dat doel terugkeren in het examen. En als de ene student een 7 scoort en de ander een 6,5 met vergelijkbare
antwoorden, moet je kunnen uitleggen hoe dat komt.’
Van der Hoek beoordeelt de toetsplannen van twintig vakken bij Omgeving & Landschap. Hij is bijna halverwege.
SNELLER STUDEREN
Maar de kwaliteitsborging van de examens is niet alleen
bedoeld om de wetgever te plezieren. Ook voor studenten

is het een positieve ontwikkeling, vindt Van der Hoek.
‘Studenten gaan steeds doelgerichter studeren. Vroeger
was het examen een selectiecriterium. Tegenwoordig is het
een manier van sturen: we leggen keurig uit wat hij voor
elk onderdeel moet weten en hoe zwaar dat deel meetelt,
zodat de student weet hoeveel energie hij waar in moet
stoppen. Hij wordt niet langer verrast op het examen.’
Daarmee sijpelt ook een andere doelstelling van de
universiteit door tijdens de tour van de examencommissies langs de examinatoren. Door nog beter uit te leggen
wat de studenten moeten doen, leren en begrijpen, moet
de studievertraging afnemen. Die vertraging speelt zowel
de universiteit als de studenten parten, nu de harde knip
is ingevoerd. Oftewel: onduidelijkheden en willekeur
rond de examens zijn gewoon niet meer van deze tijd.

Wageningse studenten geven hun opleidingen hoge
cijfers, blijkt elk jaar uit
de Keuzegids Hoger Onderwijs. Maar de studenten geven hun waardering
niet meer direct door aan
de docenten. Nog maar 20
à 30 procent van de studenten vult de vakkenevaluatie in, zeggen Franssen
en Van der Hoek. ‘Zo krijgen de docenten geen
goed beeld meer hoe hun
vak wordt gewaardeerd.’
Vroeger werd de vakkenevaluatie veel beter ingevuld door de studenten.
Toen kregen ze de enquête
op papier van de docent
na het laatste college: invullen, niemand de zaal
uit. Sinds de invoering van
een digitaal formulier is
de respons onder de studenten laag. Ook docente
Katja Teerds van Behavioural Endocrinology heeft
hier last van. ‘Ik kreeg
maar een respons van 14
procent van de studenten,
dramatisch slecht. Het
examen was in juli, dan
denkt iedereen aan vakantie. Zo krijg je geen goed
beeld wat de studenten
van je vak vinden.’ Teerds
heeft een oplossing: ‘Gelijk verplicht de evaluatie
invullen na aﬂoop van het
examen’.
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WIE IS DE BESTE
DOCENT?
Op dinsdag 17 januari wordt bekend gemaakt welke docent Teacher of the Year 2012
wordt. De vijf genomineerden kunnen goed uitleggen en zijn enthousiast over hun
vakgebied. Daarnaast hebben ze zo hun eigen manieren om studenten te boeien.
tekst: Agnes Tol en Suzanne Overbeek / foto’s: Guy Ackermans

Marieke Vijzelaar

Boyen van Gorp

Derdejaars BSc Bedrijfs- en consumentenwetenschappen
‘Ik heb het vak Besliskunde 1 van
Frits Claassen gevolgd. Hierbij gaf hij
duidelijke en gestructureerde voorbeelden, waardoor je ook bij het terug kijken van je aantekeningen een
goed overzicht van de stof hebt. Zijn
duidelijke manier van lesgeven
maakt hem Teacher of the Year voor veel studenten!’

Vierdejaars BSc Bodem, Water, Atmosfeer
‘Jan Willem van Groenigen is dé regenwormenexpert binnen bodembiologie, hij voert heel veel experimenten met ze uit. Ook als hij op vakantie is neemt hij de tijd om even te
checken hoe de regenwormen er in
dat gebied uit zien. Jan Willem heeft
altijd weddenschappen met de mededocenten over hoe de
bodemfauna gaat reageren in de practica. Als de regenwormen een negatief effect hebben moet Jan Willem volgens
traditie op de laatste collegedag een rondje geven in de
Vlaam. ‘

Maarten Makkink
Eerstejaars MSc Dierwetenschappen
‘Ik heb nog nooit een leraar meegemaakt die er zo veel werk van maakt
om de lesstof over te brengen als
Frits Claassen. Hij geeft enthousiast
les en werkt overzichtelijk met gekleurde krijtjes (‘very convenient’)
op het bord. Hij legt de theorie uit
het boek op een heldere manier uit, geeft goede voorbeelden en licht uitgebreid toe welke stappen hij maakt bij berekeningen. Bovendien voelt hij goed aan wanneer het te
snel gaat. Dan zegt hij: ‘I’ll push the brake’. Ik vond het
vak moeilijk, maar als ik het niet haal ligt het niet aan de
leraar.’

Niek Fischer
Derdejaars BSc Bodem, Water, Atmosfeer
‘Jan Willem van Groenigen moet de
Teacher of the Year Award winnen
omdat hij eigenlijk nog een beetje student is. Hij is jonger dan de meeste
docenten en daarom makkelijker te
volgen en te begrijpen. Hij denkt
mee met de studenten. Wat erg opviel in zijn lessen is dat vanaf het begin achternamen er
niet meer toe deden en er eigenlijk meer als collega’s aan
practica werd gewerkt. Aan het einde van de zes weken
zijn de studenten en docenten van het vak naar de Vlaam
gegaan om nog een borrel te doen, dat is toch vrij uniek?’

Rick van Meurs
Tweedejaars BSc Bos en Natuurbeheer
‘Marthijn Sonneveld kan goed duidelijk uitleggen, erg to the point. Hij
heeft geen omslachtig verhaal nodig
en kan in een paar minuten je vragen
duidelijk beantwoorden. Tijdens
practica is hij een nuchtere rots in de
branding. Als hij een van de begeleiders is, stel ik mijn vragen het liefste aan hem. Hij geeft
goede hulp. Als je echt een blokkade hebt, geeft hij direct
het antwoord, maar als je het al bijna snapt kan hij er door
middel van vragen stellen voor zorgen dat je er zelf achter
komt. Hij voelt goed aan wat een student nodig heeft om
het vak te snappen.’

Pieter-Bas van der Lei
Tweedejaars BSc Bos en Natuurbeheer
‘Marthijn Sonneveld is een goede leraar, helemaal toegewijd aan zijn
vak. Hij legt de stof duidelijk uit door
tijdens het praten zijn handen te gebruiken om het beeldend te maken.
Als hij uitlegt hoe je bodem uitsmeert over je hand, dan doet hij dat
tegelijk ook met zijn handen voor. Tijdens de colleges kan
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Vlnr Huub Savelkoul, Ljiljana Rodic, Marthijn Sonneveld, Frits Claassen en Jan Willem van Groenigen.

je op de sheets ook al de bodem en methodieken zien
waar je dan vervolgens bij het veldwerk ook mee te maken
krijgt. Die terugkoppeling is heel ﬁjn. Ik gun het hem van
harte om Teacher of the Year te worden.’

Tom Berghof
Zesdejaars Dierwetenschappen
‘Het verbaast mij absoluut niet dat
Huub Savelkoul weer genomineerd is
voor Teacher of the Year. Hij is heel
enthousiast en kan complexe dingen
zowel simpel als in detail uitleggen.
Hij maakt een abstract onderwerp
als immunologie toch duidelijk door
goede visuele ondersteuning. Zo doet hij tijdens zijn colleges een antilichaam na door met gespreide armen in een Yvorm te gaan staan, en legt daarbij uit dat zijn twee handen
nu allebei een antigeen kunnen binden. Dat plaatje blijft
toch beter hangen dan alleen de collegeslides.’

Jori Führen
Vierdejaars Biologie
‘Huub Savelkoul is een vriendelijke,
warme man. Hij wil je graag iets vertellen en doet dat met zo veel enthousiasme dat je je bijna schuldig
zou voelen om zijn colleges over te
slaan. Hij gebruikt veel goede voorbeelden die echt blijven hangen. Zo
noemt hij de Thymus waar T-cellen geproduceerd worden
‘military academy’ en natural killer-cellen vergelijkt hij
met Al-Qaeda, de natuurlijke terroristen van je lichaam.
Zelfs twee jaar na de colleges weet ik dat nog.’

Johan Kuipers
Zesdejaars Leisure, Tourism & Environment
‘Ljiljana Rodic-Wiersma weet met
haar enthousiasme de hele klas te
boeien, tijdens haar colleges zul je
niet snel in slaap vallen. Als je een
vraag hebt, verwoordt zij de vraag op
een andere manier zodat je zelf tot het
goede antwoord komt. Dat is een leuke vorm van lesgeven omdat je zelf over de stof leert nadenken. Volgens Ljiljana zijn wij hier om te leren, dus ook
na de colleges neemt zij altijd tijd voor studenten met vragen.’

Renske den Exter
Tweedejaars MSc Urban Environmental Management
‘Ik heb Ljiljana Rodic-Wiersma genomineerd voor Teacher of the Year
omdat ze heel duidelijk en helder
kan uitleggen. Ze leert je logisch nadenken op een manier die moeilijke
problemen simpel maakt. Ze stelt
veel vragen om iedereen bij de colleges te betrekken en gebruikt foto’s en voorbeelden uit verschillende landen, zodat ze ook de internationale studenten
aanspreekt. Zelf reist ze veel en gebruikt haar eigen foto’s
in colleges. Studenten die zelf een verre reis maken sturen
haar ook foto’s, waardoor haar colleges nooit hetzelfde
zijn. Er komen heel persoonlijke verhalen aan bod die het
onderwerp meer laten leven. ‘
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Studenten VHL doen onderzoek in Surinaamse jungle

‘Dit leer je niet tussen de schoolbanken’
In de jungle van Suriname onderzochten
studenten Bos- en natuurbeheer van VHL
hoe traditionele gemeenschappen hun
gewassen eﬃciënter kunnen verbouwen.
tekst: Linda van der Nat / foto: Kees van Vliet

‘Kostgrondjes’, noemen de lokale
boeren in Ricanau Mofo ze. Oftewel akkers die gewonnen worden
op de natuur. Dat kost een enorme
berg werk, terwijl er uiteindelijk
maar een à twee jaar een gewas op
verbouwd kan worden. Kunnen andere gewassen of bewerkingstechnieken ervoor zorgen dat de bewoners langer gebruik kunnen maken van die grond? Dat was een
van de opdrachten van een groep
VHL-studenten die in november
en december naar Suriname ging.
Geplaagd door muggen, tropische regenbuien en zompige moerasbodems brachten 21 studenten
van VHL en het Natuurtechnisch
Instituut (Natin) de vegetatie, het
landgebruik en de boomdichtheid
in de omgeving van Moengo in
kaart, een plaats ten noordoosten
van de hoofdstad Paramaribo.
Daarnaast spraken ze met bewoners van het gebied over de sociaaleconomische omstandigheden.
Op basis daarvan zal de komende

Een onlangs aangeplant kostgrondje.

weken in Nederland gesleuteld
worden aan een ‘duurzaam bosbeheerplan’, met adviezen hoe er
economische winst behaald kan
worden aan hout en bosbijproducten, zoals medicinale kruiden, zonder dat dit ten koste gaat van de
natuur.
WARM EN KLAM
Een deel van de studenten deed
onderzoek in Ovia Holo. Student
Kees van Vliet ging met een ander
groepje naar Ricanau Mofo om
zich over het probleem van de
kostgrondjes te buigen. Kees
noemt de studiereis een ‘leeravontuur’. ‘Het was niet altijd even
makkelijk. Het is warm en klam, je
zweet veel, er zijn muggen, het
eten is anders. Maar dat is voor mij
juist de uitdaging van zo’n project.
Je haalt je gegevens niet langer uit
een boek, maar verzamelt ze zelf.’
Het leukste vond hij het intensieve
contact met de lokale gemeenschap. ‘Elke dag ging er iemand uit

Vroeg in de ochtend op weg naar Moengo

het dorp mee op expeditie in het
bos, als gids. Wij zouden gemakkelijk verdwalen, maar hij kende het
gebied natuurlijk op zijn duimpje.
Onderweg vertelde hij van alles
over wat er in het bos groeide, en
hoe hij aan de stand van de zon of
het gedrag van mieren kon zien of
het ging regenen. Dat soort dingen
leer je niet tussen de schoolbanken.’
PIONIERS
Ook de samenwerking met de Surinaamse studenten van Natin verliep prettig, aldus Kees. ‘Zij leerden van onze theoretische kennis
en wij konden weer van hun praktijkervaring en vegetatiekennis
proﬁteren. We werkten op verschil-

lende locaties, maar ’s avonds
keerden we allemaal terug naar onze logeerplek, waar we de verzamelde data verwerkten en samen
aten. Het hoogtepunt was een voetbalwedstrijd Nederland-Suriname.
Maar ik weet niet meer wie die gewonnen heeft, haha.’
Het mooiste zou zijn als de
dorpsbewoners het beheersplan
tot een succes kunnen maken,
maar het is nog maar de vraag of
dat gebeurt. Kees: ‘Er is geen geld
voor begeleiding bij de uitvoering,
dus onze adviezen dienen als
handvat voor hen om zelf mee aan
de slag te gaan. We hopen dat een
paar enthousiaste families als pioniers het voortouw willen nemen.
En dan volgen er hopelijk meer.’

Met de dorpsgids het gebied verkennen.
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De meeste studenten voelen de
kerstvakantie als een tussenstation, maar voor veel buitenlandse Erasmusstudenten is het
een eindpunt. Zij gaan weer
terug naar huis. Op het afscheidsfeest van IxESN blikken drie van
hen terug. ‘De sfeer is hier erg
open-minded.’
Het Erasmusprogramma van de
EU is opgezet om Europese uitwisseling te bevorderen met beurzen
voor doceren of studeren in een
ander Europees land. Hiermee wil
de EU vooral het gevoel van ‘Europees burgerschap’ ontwikkelen, oftewel het besef van Europeaan
zijn. Naast natuurlijk ook het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, taalkennis, intercultureel
werken, en betere kansen op de arbeidsmarkt.
Maar het Erasmusprogramma
heeft een feestreputatie. Studenten zouden vooral naar een buitenlandse universiteit gaan om de
bloemetjes buiten te zetten. Waar?
‘Nooo!’ vinden Cyril (Frankrijk),
Camille (Frankrijk) en Ema (Slowakijke) eensgezind. ‘In Spanje, dáár
kun je veel feesten’, weten ze,
‘maar in Wageningen moet je echt
studeren om je punten te halen.’

Alledrie de studenten verwachten
hun vakken gehaald hebben.
Maar van een feestje zijn de studenten uiteraard niet vies. Ema:
‘Erasmus studenten kunnen feesten en studeren goed combineren.’
Met name zijn ze enthousiast over
de activiteiten van IxESN. Niet alleen feesten, maar ook etentjes,
waarbij iedereen wat uit eigen keuken meeneemt. Ook de excursies
om Nederland en omstreken beter
te leren kennen krijgen een dikke
plus. Erg leuk. En nuttig, voegen ze
daaraan toe. Want door al die activiteiten leren studenten elkaar
kennen en voelen ze zich thuis.
Cyril: ‘Net zoals ik in Frankrijk gewend ben, vormen Erasmusstudenten een hecht clubje, waarin iedereen elkaar kent.’
OPEN VOOR KRITIEK
Voor de het drietal betekende het
verblijf in Wageningen ook een
kennismaking met een ander onderwijssysteem. Ema is erg tevreden over het Nederlandse onderwijs. ‘Het is beter, intensiever om
in korte perioden te studeren dan
in lange semesters.’ Daarnaast
vindt ze het bijzonder dat de docenten open staan voor kritiek. ‘In
Slowakije is dat ondenkbaar. Pro-

FOTO: IxESN

Terug naar huis

Een groepje Erasmusstudenten tijdens de AID, afgelopen zomer.

fessoren zijn ouderwetser, en erg
trots op hun titel. Studenten krijgen geen feedback op hun projecten, zoals hier het geval is. Ik
ben blij dat ik hier vier maanden
kon studeren.’
MEER EUROPEES
Met een paar maanden studie
leer je een stad goed kennen. Camille is erg enthousiast over Wageningen, en wil zeker terugkomen. Ze vindt het jammer dat ze
weg moet. ‘De sfeer hier is heel
open-minded en internationaal.
IxESN en andere studentenverenigingen zorgen voor dynamiek.
Het is een klein stadje, maar er is

veel te doen, er zijn veel concerten.’
Wat de drie betreft voldoet het
Erasmusprogramma aan de doelstellingen. Ema: ‘Ik heb mensen
uit veel verschillende landen ontmoet. En dan blijken je vooroordelen niet helemaal te kloppen. De
Finnen zijn niet zo koud, en de
Fransen niet zo trots of arrogant.
Nederlanders vond ik heel open en
behulpzaam.’ Ook Camille voelt
zich meer Europees na deze ervaring. Volgens haar zijn de verschillen tussen Europeanen klein. ‘Er
zijn veel overeenkomsten; we zien
er hetzelfde uit. Eigenlijk zijn we
hetzelfde.’ Irene Boers

Nieuwe boot voor
uitdijend Argo
Om de grote aanwas van nieuwe
leden te kunnen opvangen, nam
roeivereniging Argo op 8 januari
een nieuwe boot in gebruik.
Volgens traditie werd de boot
vernoemd naar een personage uit
de Argosage: Phalerus een van
de Argonauten.
De aanschaf van de twee jaar
oude 4-zonder (vier roeiers zonder
stuurman), viel een beetje buiten
de lange-termijnplanning, erkent
secretaris Wesselien te Raa, maar

was nodig in verband met de
stormachtige groei van de vereniging. ‘We hebben veel nieuwe leden, maar ook ouderejaars roeien
langer door.’
De vereniging telt momenteel
bijna vierhonderd leden. De renovatie van het pand aan de Grebbedijk, die voor dit jaar op de planning staat, komt dan ook als geroepen. Te Raa: ‘Door het groeiende ledenaantal is het vaak propvol.’
Daarnaast is het pand volgens

Wethouder Michiel Uitdehaag doopt de Phalerus.

haar afgekeurd door de NOC*NSF.
‘De hygiëne is slecht en het gebouw is zo lek als een mandje,
overal staat water.’

De renovatie begint in mei en
zou klaar moeten zijn vóór 2013,
wanneer de vereniging honderd
jaar bestaat. LvdN
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ZUCHT

ECO

De A12/A27 bij Lunetten wordt verbreed en er mag
130 km/h worden gereden. Tenminste als bezwaren
over geluidsoverlast en luchtvervuiling worden weggenomen. Een architect bedacht het volgende, briljante, plan: een studentencomplex van twee kilometer
lang als ﬁlter. Studenten vinden onderdak en de burgers uit Lunetten zijn blij en gezond. Win-win, of…?

Rotterdam heeft er sinds vorig jaar één. Utrecht krijgt
er in mei eentje en Amsterdam schijnt te volgen. Maar
waar blijft de eerste Wageningse hoogleraar in ecotoga? De milieuvriendelijke toga’s van Dutch Spirit zijn
gemaakt van returnity, een cradle-to-cradle polyester.
Het kost wat, zo’n 1500 euro, maar dan heb je ook wat.
Dus nogmaals: waar blijft de groenste uni van ons land?

VHL-studente naar wereldbekerwedstrijd

De plaatsing voor Salt Lake City
heeft de 500-meterspecialist Kuipers te danken aan een uitstekend
verlopen Schaatsweek in Heerenveen. Ze zette daar met 38.90 een
persoonlijk record neer, wat later
genoeg bleek voor een ticket naar
de VS.
Alles valt op zijn plek dit jaar
voor Kuipers, na de overstap van

Gewest Friesland naar Team Anker, een damessprintteam. De
23-jarige voedingsstudente van
VHL-Leeuwarden zit lekker in haar
vel en voelt zich ﬁtter. ‘Ik heb dit
jaar een grote stap gemaakt. We
trainen samen met de mannen
sprinters van Team APPM. Dat is
goed voor mijn snelheid, ik kan me
eindelijk weer eens aan anderen
optrekken.’ Ook technisch leerde
ze bij, van haar eigen trainer Dennis van der Gun en van Gerard van
Velden van de mannen. Zo schaafde ze met succes aan haar opening, met kleine dingen als haar

starthouding en hoe je knieën bewegen bij de eerste passen. ‘Ik rij
zelfs beter op de 1000 meter.’
Het NK afstanden in oktober
ging nog wel de mist in. Door spanning, zegt Kuipers: ‘Ik wilde me zo
graag plaatsen voor de wereldbekers.’ Twee maanden later lukte
dat in Heerenveen dus wel. Ze
mocht hierdoor naar de wereldbekerwedstrijd in het haar nog onbekende Salt Lake City. ‘Ik ben al wel
eens in Calgary geweest. Het wordt
even wennen aan de hoogte en de
snelheid, maar het is gaaf om op
zo’n snelle baan te schaatsen.’

Donderdag 12 januari stapt Kuipers in het vliegtuig. Met in haar
koffer in ieder geval dvd’s van de
Amerikaanse dramaserie Everwood. ‘Om te kijken voor het slapen gaan.’ YdH

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Bleker is geen bedreiging voor de natuur.
Hij voert juist noodzakelijke correcties uit op het natuurbeleid.

MARLIES: Dat er bezuinigd moet worden begrijpt iedereen zo langzamerhand wel. Dat er ook op natuurbeheer wordt bezuinigd is wat dat
betreft logisch. Echter, er wordt disproportioneel bezuinigd op natuurbeheer, zo’n 60 procent. Verder zet Bleker simpelweg bestaand beleid
stop, zonder duidelijk nieuw beleid. De Ecologische Hoofdstructuur
is hier een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast dreigt Nederland ook
internationale verdragen te schenden, waarmee het boetes riskeert
en het dus maar de vraag is hoeveel geld de bezuiniging oplevert. Het
natuurbeheer aan boeren overdragen, wat Bleker nastreeft, werkt
meestal niet. Dat is al aangetoond. Wel kost het overheidssubsidie,
die ook besteed zou kunnen worden aan werkelijk effectief natuurbeheer. Het zou Bleker sieren als hij het belang van natuur voor ons land
erkent en leert luisteren naar mensen die er echt verstand van hebben.

REACTIE JILLIS: Ik geloof niet dat Bleker niet geadviseerd wordt door
deskundigen. Verder zet ik dus mijn vraagtekens bij de onschatbare
waarde van sommige natuurgebieden. Dat internationale verdragen
geschonden worden, is geen valide argument. Een regering is het aan
haar stand verplicht het beste te doen voor haar land.

FOTO’S: BART DE GOUW

Op 21 en 22 januari, schaatst
Mayon Kuipers haar eerste
wereldbekerwedstrijd in Salt
Lake City. ‘Het gaat het hele jaar
ook al lekker.’

JILLIS: Ik ben geen natuurexpert, maar ik zet wel vraagtekens bij alle
ophef over het natuurbeleid van staatssecretaris Henk Bleker. Het Rijk
moet bezuinigen en dat gebeurt – terecht – op allerlei fronten. Zo ook
op het natuurbeleid. Bleker wil het beleid decentraliseren om zo 600
miljoen te besparen. Het lijkt mij een goed idee als provincies op regionaal niveau dit beleid uitvoeren. Samen kunnen ze altijd nog beleid
afstemmen om zo de Ecologische Hoofdstructuur in stand te houden. Daarnaast vraag ik me vaak af hoe bijzonder waardevol onze bijna geheel kunstmatige natuur nu is. Zijn al die micronatuurgebiedjes,
die we vaak zelf hebben aangelegd, nou zo bijzonder? En is natuur niet
iets dat ongerept is en zijn gang moet kunnen gaan? Alle dennen uit de
Veluwe trekken om de hei te redden. Is dat natuurlijk?

REACTIE MARLIES: Er wordt in vergelijking met andere zaken erg veel
op natuur bezuinigd. Verder heeft natuur een positieve invloed op de
volksgezondheid en is het daarom belangrijk om erin te blijven investeren; een betere volksgezondheid scheelt weer ziekteverzuim. Of we de
natuurgebieden zelf hebben aangelegd doet voor die positieve invloed
niet ter zake.
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PVF
Een student van de Universiteit van Tilburg kreeg een 10 voor zijn bachelorscriptie, waarin hij betoogt dat de PVV een fascistische partij is. Zijn
begeleiders vinden dat hij dat ‘op briljante manier’ heeft gedaan. Volgens
de student zit de PVV nu in het tweede stadium van fascisme, namelijk dat
van stabilisatie, waarin de partij een zekere machtspositie heeft gekregen. Wilders reageerde op twitter. ‘Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.’

FOTO: BART DE GOUW

PUZZEL
De sudokuwetenschap is er uit. Minimaal zeventien hokjes van de sudoku
moeten zijn ingevuld, opdat precies één oplossing mogelijk is. Wiskundigen van de universiteit van Dublin hebben dat uitgedokterd. Simpelweg
door alle mogelijkheden na te lopen van een sudoku met zestien aanwijzingen. Dat wil zeggen: de computer heeft dat gedaan. Zoeken naar een
16-sudoku met slechts één oplossing is dus zinloos. Maar het mag natuurlijk wel.

BRAKHEID WEGSPOELEN. Met een grote plons duiken zo’n twintig studenten op nieuwjaarsdag de Rijn in. Rutger Kroes, student Economie en
beleid, deed een oproepje voor een frisse nieuwjaarsduik op Facebook en kreeg zo’n twintig huisgenoten, vrienden en sportmaatjes gek genoeg
om na een nacht ﬂink doorhalen met hem mee het water in te gaan. ‘Het water was natuurlijk minder koud dan voorgaande jaren. Toen ik het organiseerde hoopte ik ook dat we eerst ijs moesten weghakken voordat we er in konden rennen.’ Het lijkt Rutger mooi om volgend jaar weer een duik
te organiseren, en hopelijk vriest het dan wel. ‘Ik ben schaatser, dus ik heb water sowieso het liefst met een laag ijs erop.’ LvdN

AFSCHEID VAN STUDENTENHUIS OP DE CAMPUS

Wie? Wilfrey van der Linden,
MSc Environmental Science
Wat? Moest op oudjaarsdag uit
‘Huize Gryllus’ vertrokken zijn
Waarom? Gryllus, het laatste
studentenhuis op de campus,
wordt gesloopt

Op oudejaarsdag uit je huis gezet… Een schande?
‘Zes jaar geleden trok ik bij Huize Gryllus in. Toen
werd ik al gewaarschuwd dat ik er elk moment uitgezet kon worden omdat de universiteit de grond wou
kopen. Nu is het dan zover. Het is ruim van tevoren
aangekondigd en ik heb nog een mooie vergoeding
gekregen van de huisbaas. Geen schande, maar wel
jammer.’
Welke herinneringen van Gryllus zullen je altijd
bijblijven?
‘De gezelligheid van het samenleven. De kampvuurtjes en de knallende huisfeesten. Buiten slapen in onze tuin en naar de sterren kijken. Ploeteren in ons

zelfgemaakte zwembad en roetsjen van onze zeepbaan op de zandberg. De schapenherder die bij ons
op de kofﬁe kwam. De prachtige locatie: op loopafstand van het Forum, de supermarkt en de Bongerd.’

Heb je ook slechte herinneringen?
‘We namen weinig initiatief om in het huis te investeren omdat we wisten dat het toch gesloopt zou worden.
Toen de afvoer van de gootsteen verstopt zat, hebben
we de afvoerpijp doorgezaagd en er een emmertje onder gezet. Daarnaast was het huis niet aangesloten op
de riolering. Ongeveer een keer per jaar zat de beerput
vol en stroomde de wc over. We moesten dan altijd
naar het Forum lopen om te poepen.’ CJ
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

in memoriam

Hokjesdenken
We sloten de groene hokjes van 2011 af met ‘ongerepte natuur’. Een voorbode
voor het natuurbeleid in 2012? Wie weet.
De oplossing kwam van Toolbox 47, Renée en Susan van der Salm,
Marianne van der Gaag, Cees Niemeijer, Willem Menkveld, Sexy Chickies,
Milieutechnologie, Ja-dit-is-het-team, Bjorn Hendriksen, Leerstoelgroep
Nematologie, Ellen Slegers, Willem Norde, Gosse Schraa en Hanneke
Pompe, Ans Lijftogt, Clasien Lock, Marsja Bongers, Anne-Marie Patist, Anton
Korteweg, Tia Hermans, Marian Bos, Mart Fransen, en Kim & Dennis.

Horizontaal
1 Haalde VHL 10.000 euro voor op (6+4) 8 Gluurder-in-de-kraag-vatter
11 Past voor lus of kaal 12 Op zichzelf staand deel 14 Is (nog) aan de
macht in Syrië 17 Trots van Kerkrade 18 Stout meisje 19 Keukeninventaris
uit IJsland 21 Erin getrapt! 26 Richtingbepaler 27 Richting Finland
28 Afgelopen 29 Utrechts riviertje 30 De A van RAF 31 Begin van een
sprookje 33 Echtpaar dat gelijktijdig promoveert 36 De T van 31 verticaal
37 Half werk 39 Alessandro die bij AC Milan verdedigt 41 Anonymus
42 Aardappelrijk gebied 43 Helemaal uitgegeten

Verticaal
2 Doen bandelozen met alle remmen 3 Verhuist ook naar Atlas 4 Opgelet
5 Muggenzifters 6 __ zijn vak 7 Bruist als-ie rood is 8 Mieters! 9 __ Amin,
slachter van Afrika 10 Dikwijls 13 Geen moer aan 15 Kalm maken 16 Kwam
voort uit de Limburgse mijnbouw 20 Levert meer strand op 21 Criminele
activiteit met nul fouten 22 Speelde Aldo in Inglourious Basterds 23 Nietjood 24 Is gevoelig voor de iepziekte 25 Zuiver 31 Afscheidingsbeweging
32 Lagen een aantal studenten in op nieuwjaarsdag 34 Verleidelijk hapje
35 Tegenhanger van de la 38 Flinke cup 40 Hamburger __
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Cees van den Hul
Zondag 8 januari bereikte ons het
droevige bericht dat onze collega
Cees van den Hul, van Facility Services Plant, op 55-jarige leeftijd
onverwachts is overleden. Wij zijn
binnen FS Plant erg geschrokken
van zijn plotselinge overlijden en
zullen Cees missen.
Vrijdagavond werd hij met spoed
overgebracht naar het ziekenhuis
in verband met een hartinfarct. Zaterdag leek het eerst de goede kant
op te gaan, hij mocht van de hartbewaking af, maar zondagochtend
is Cees toch overleden.
Cees begon in 1978 bij het IPO als
technicus. Na een korte periode
begin jaren tachtig bij Rijkswaterstaat kwam hij in 1986 opnieuw
naar het IPO. Hij werkte tijdens de
verschillende integraties en verhuizingen mee om, ondanks alle
hectiek en veranderingen, de technische installaties in te regelen en
draaiende te houden.
Cees was de afgelopen jaren senior
technicus binnen de afdeling Facility Services Plant. In die functie
was hij nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het gebouw Radix. Als ervaren technicus kende
hij zowel de organisatie als de gebouwen goed. Het inregelen van de
vele nieuwe klimaatcellen in Radix
had zijn speciale belangstelling.
Cees was een ingetogen en rustige
werker. Hij pakte graag klussen
aan in samenwerking met zijn collega’s. Cees hield ervan om nieuwe
technieken uit te zoeken. Hij kon
daar enthousiast uitleg over geven. Veel nieuwe collega’s hielp hij
daarmee op weg om meer kennis
over meet- en regeltechniek te
vergaren. Cees viel niet erg op, hij
deed gedegen en met vakkennis
het werk waar hij verantwoording
voor droeg. Een klimaatcel die pro-

blemen vertoonde met de regeling,
verliet hij niet voordat het probleem was opgelost.
Cees heeft tot 2007 in één van de
dienstwoningen op het Radix terrein gewoond. Het afgelopen jaar
rondde hij de verbouwing van zijn
nieuwe woning af, hij was daar terecht erg trots op. Ook trok hij
graag met zijn gezin er op uit,
liefst met de caravan.
Wij wensen zijn echtgenote Irma,
zijn zoons Niels, Wouter en Matthijs en overige familie heel veel
sterkte bij de verwerking van dit
grote verlies.
Dolf Straathof en Ineke Rus-Kortekaas, Facility Services Plant

Zino Barre
Op dinsdag 27 december is Zino
Barre om het leven gekomen bij
een eenzijdig verkeersongeval in
Arnhem. Zino volgde sinds 2008
de major Tropical Forestry van de
opleiding Bos en natuurbeheer in
Velp.
Wij hebben Zino leren kennen als
een zeer aparte student, slim en
betrokken bij de grote vraagstukken van nu. Hij hield daarbij vooral
de grote lijnen in de gaten. Tijdens
colleges in detail-vakjes werden
docenten door hem soms uitgedaagd de link naar de grotere context te leggen, met een gulle lach,
dat wel. Zino was intelligent en behaalde goede studieresultaten. Hij
was sociaal en kon behulpzaam
zijn, zoals hij bewees tijdens zijn
stage in Mexico – toen zijn formele
begeleider geen tijd voor hem
wenste vrij te maken en Zino zijn
eigen weg wist te vinden in het
vleermuizenonderzoek van een
collega-wetenschapper.
Zino had ook allerlei andere, soms
wat onverwachte kanten. Hij kon
een regelrechte levensgenieter
zijn, af en toe on the edge, dicht bij
het randje, maar ook kritisch en
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soms bewust provocerend. Na zijn
deelname aan het Forest Management Project van afgelopen jaar in
Suriname is de afronding van zijn
studie wat op de achtergrond geraakt. Hij had een besluit over zijn
afstudeerproject uitgesteld en we
hoorden dat hij op reis was geweest in Spanje. Hij scheen zich
meer op zijn innerlijke ontwikkeling te richten en te werken aan
wat hij zelf als zijn minder goede
kanten beschouwde.
In de vroege ochtend van die fatale dinsdag reed Zino – na een
maaltijd en aansluitend avondje
uit met vrienden – op zijn (oldtimer) bromﬁets naar huis. Niet op
een scooter, zoals ondeskundigen
aanvankelijk schreven. Hij botste
tegen een op straat geplaatste, onverlichte container aan en overleed ter plekke. Wij wensen zijn
ouders Jolanda en Patrick, zijn
vriendin Marthe en zijn verdere familie, vrienden en mede-studenten
veel sterkte toe bij het dragen van
dit onbegrijpelijke verlies.
Jaap de Vletter, Major-coordinator
Tropical Forestry

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’

HONDERD JAAR ARGO; HET
EEUWBOEK!
In 2013 bestaat Argo honderd jaar
en dit zal uiteraard niet onopgemerkt aan Wageningen voorbij
gaan. Naast veel activiteiten verschijnt er in het lustrumjaar ook
een eeuwboek. Op dit moment is
een werkgroep van Argonauten en
Oud-Argonauten al druk bezig met
het samenstellen ervan.
Wij zijn hiervoor onder andere op
zoek naar karakteristieke posters,
mooie foto’s en bijzondere voorwerpen. Mocht u iets in bezit hebben waarvan u denkt dat het echt
niet in een eeuwboek mag ontbreken, neem dan contact met ons op:
eeuwboek.argo@gmail.com.

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’.
Course Empowerment for sustainability
A free choice 6 credits course (ECS
53506). Period 4 (February 2012)
This course aims to inspire and to
equip you, students, to walk the
talk of sustainability. Firstly, it engages you to explore the concept
of (un)sustainability and to distinguish paradigms and mindsets impacting society and the environment. Secondly, it exposes you to
the power of your own agency and
supports you to uncover your personal leadership and potential
through which you can contribute
to a sustainable world. Thirdly, it
supports you to develop competences for walking the talk of sustainability. This course aims to be
transformative by integrating theory and concepts, inspiration and
actions. The target group includes
students from both social sciences
as well as natural sciences interested in exploring the power of their
own agency and in acting for sustainability. No speciﬁc prior knowledge is required. Check the WUR
Study Handbook for more information. Registration is now open till
half January 2012.
MORE INFORMATION: VALENTINA.TASSONE@
WUR.NL

Studieprijs Multifunctionele Landbouw 2012
De Taskforce Multifunctionele
Landbouw daagt studenten met
een studieproject over de multifunctionele landbouw uit, mee te
dingen naar de Studieprijs. Multifunctionele Landbouw 2012. Studenten (MBO, HBO, WO), die een
project, stage of afstudeerscriptie
hebben gedaan op het gebied van
bijvoorbeeld zorglandbouw,
streekproducten, educatie, agrarische kinderopvang en recreatie op
de boerderij kunnen meedingen
naar de prijs en een weekend weg
winnen. Naast het weekend weg is
er ook een Boergondisch tafelen te

winnen. Studenten moeten hun inzending voor 15 februari uploaden
op multifunctionelelandbouw.nl.
De uitreiking vindt plaats tijdens
het slotsymposium van de Taskforce Multifunctionele Landbouw
op 5 april. Daar zullen de projecten in het zonnetje worden gezet.
Ook docenten mogen namens hun
studenten een onderwerp indienen.

tafel. Kunstenaars maakten speciaal voor deze gelegenheid een
voorstelling. De Winterparade reist
al vanaf december door Nederland.
De afsluiting vindt plaats in de
uniek gelegen Frisokazerne in Ede.

WWW.MULTIFUNCTIONELELANDBOUW.NL

De Wageningse Blueskroegentocht
gaat toch gewoon door op zaterdag
15 en zondag 16 januari. Gerben
van Silfhout en Ben van der Swaluw van Bluesclub XXL zijn bij alle
kroegen langsgegaan en hebben er
veertien bereid gevonden om alsnog een band te programmeren.
Het tweetal is bereid om ook volgend jaar de kar weer te trekken.
Zie ook Cult op pagina 28.

Studiebeurzen 6000 euro
Iets gemist tijdens je studie? een
stukje verdieping en reﬂectie? De
Stichting Thomas More stelt studiebeurzen van euro 6.000,- ter
beschikking voor een aanvullend
studiejaar ﬁlosoﬁe, theologie of
ethiek! Aanmelden tot uiterlijk 30
april 2012.
WWW.THOMASMORE.NL

agenda
12-15 januari 20.30 (za 19.30) uur

FILM: HORS SATAN
Ergens in de duinen met slechts de
beschutting van een muurtje leeft
eenzaam een jonge man. Soms
gaat hij wat jagen, soms krijgt hij
bezoek van Elle en een enkele keer
wordt zijn hulp ingeroepen om iemand te genezen in het dorp vlakbij. Hij lijkt één te zijn met de natuur en over krachten te bezitten
die niet eenieder gegeven zijn.
Klinkt misschien als een sprookje,
in Hors satan (Frans gesproken)
wordt dit gegeven onwerkelijk èn
overtuigend neergezet. LA13.
HTTP://WWW.MOVIE-W.NL

14 January 2012 , 15.00 - 16.45

HTTP://WWW.WINTERPARADE.NL/

15 en 16 januari

BLUESKROEGENTOCHT GAAT
TOCH DOOR

HTTP://WWW.CULTUURINWAGENINGEN.NL/
BLUESKROEGENTOCHT-GAAT-TOCH-DOOR/

ADVANCED COURSE FOOD
FERMENTATION
This course covers a wide range of
microbial and enzymatic processes
involved in food and ingredient
fermentation to achieve desirable
characteristics such as prolonged
shelf-life, improved safety, attractive ﬂavour, nutritional enrichment
and promotion of health. The
course deals with the speciﬁc aspects of (1) functionality related to
health, ﬂavour and ingredients, (2)
models and control of fermentation
and quality, and (3) omics in particular the relevance of (meta)genomics and metabolomics in fermentation innovation and control.
WWW.VLAGGRADUATESCHOOL.NL/COURSES/
FOODFERM.HTM

CONCERT ALTVIOLIN AND PIANO

YOUNG KLV: CV WRITING

On Saturday January 14, at 15.00
hours, a concert will be excecuted
by Eileen McEwan -altviolin and
Patricia Verhagen. Both ladies play
together already for a number of
years and are very experienced
professional musicians. They will
play pieces composed by Glinka,
Medtner, Labey and Rubinstein.
Venue: Oude Kerk Bennekom.

KLV Young KLV Course - CV writing
When writing a CV, you can face a
daunting task in diﬀerentiating
yourself from other job applicants.
In this workshop you learn the tips
and tricks to show your talents in
your CV. Some pre work is required: After conﬁrmation of participation you will be asked to send
your CV to the trainer. This course
is particularly developed for international KLV members by our partner, KLV Professional Match. Of
course, Dutch members are welcome too! 24 January , 15.30-17.00h.

14 January 2012 , 18.30 - 23.30

WINTERPARADE
Zang, dans en theater gecombineerd met een diner. Artiesten,
koks en serveersters beklimmen de

WWW.KLV.NL
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Administratief medewerker WIMEK/SENSE

Wageningen UR zoekt:
Assistant Professor in Computational Systems Biology
(Tenure Track)
AFSG Systems and Synthetic Biology, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-SSB-0003
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-PCC-0014

PhD position Spatial distribution and dispersal of earthworms in a
complex landscape – implications for ecosystem services
ESG Centrum Bodem, Wageningen. Vacaturenummer: ESG CB-0078

PhD for SmartBot project

IT-servicemanager

AFSG Agr. Bedrijfstechnologie ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FTE-0015

FB Information Technology, Wageningen. Vacaturenummer: FB-IT-0005

Assistant Professor in Water biotechnology (Tenure Track)
AFSG Milieutechnologie ATV, Wageningen. Vacaturenummer: AFSG-ETE-0013

PhD-student for project ‘blood cell transcriptome as biomarker’
AFSG Humane Voeding ATV, Wageningen. Vacaturenummer: AFSG-HNE-0026

Functioneel IT applicatie manager SIS
FB Information Technology, Wageningen. Vacaturenummer: FB-0019

Hoofd van de afdeling Experimentele Ecologie
IMARES Directie, Den Helder. Vacaturenummer: 0001-7

Post-doc Onderzoeker Effecten Garnalenvisserij in Nederlandse
Kustwateren

Manager Varkens Innovatiecentrum Sterksel
ASG WLR, Backofﬁce MV Veehouderij, Sterksel
Vacaturenummer: ASG-WLR-BO-0023

IMARES Afdeling Vis, Den Helder. Vacaturenummer: 0010-5

HBO-onderzoeker plantenwetenschappen, genetica

Tenure track position Behavioural Ecology

PSG Erfelijkheidsleer, Wageningen. Vacaturenummer: PSG-GEN-0006

ASG DW, ADP, Adaptatiefysiologie, Wageningen
Vacaturenummer: ASG-DW-ADP-0001

Onderzoeker Duurzame Energie

Beleidsmedewerker Corporate Governance
BC Corporate Governance & Legal Services, Wageningen
Vacaturenummer: 0008-5

Full Professor Biomass Reﬁnery &amp; Process Dynamics
BC Corporate Governance & Legal Services, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL001

Full Professor Biomass Commodity Chemistry
BC Corporate Governance & Legal Services, Wageningen
Vacaturenummer: WU-2012-HL002

PSG BU Boomkwekerij, Bloembollen en Fruit, Lisse
Vacaturenummer: PSG-BBF-0005

Assistant professor in the ﬁeld of Environmental Economics
SSG MW Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ENR-0009

Rural Development Specialist with an interest in Conﬂict, Disaster
& Reconstruction
SSG Centre for Development & Innovation, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-CDI-0012

Vakdidacticus / lerarenopleider voor de educatieve minor

PhD student “functioning of wildlife corridors”
ESG Centrum Ecosystemen, Wageningen. Vacaturenummer: ESG ECO-0071

PhD student “Genetic structure of White-fronted geese”
ESG Centrum Ecosystemen, Wageningen. Vacaturenummer: ESG ECO-0072

PhD student “Land use changes in Russia and their impact on
migrating geese”
ESG Centrum Ecosystemen, Wageningen. Vacaturenummer: ESG ECO-0073
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0171

PhD position Biotic interactions and soil-based ecosystem services
in a complex landscape
ESG Centrum Bodem, Wageningen. Vacaturenummer: ESG CB-0077

PhD in Soft Matter Physics

PhD Opleidingscoordinator WIMEK/SENSE

ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen
Vacaturenummer: ESG CWK-0170

SSG MW Educatie & Competentiestudies, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-ECS-0009

Assistant Professor in Agricultural Marketing (Tenure Track)
SSG MW Marktkunde en consumentengedrag, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-MCB-0005

Teamleider Onderwijsburo Velp/Wageningen
VHL Onderwijsbureau, Velp. Vacaturenummer: VHL OWB0002

Docent Enquine Performance
VHL Wageningse opleidingen, Wageningen. Vacaturenummer: VHL WO0008

Graduate in style! Expand your graduation
with a festive reception in Hotel De Wereld.
ÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =Þ
cƋÎÇbHÆÇÇÞÎƋ BÎCচÇřÎƋÆŴÇƋÞÎƄÎÆƋÇ =ÞcƋÎÇbHÆÇ
Treat all your guests with a complete graduation reception of 1 hour in de Capitulation room in Hotel De Wereld. Available for
€ 9,50 per person (including drinks from the Hollands assortment, nuts, olives, a bitterbal and a small snack). Ask for all possibilities!
DrinksandBites located on the market square en the old municipal farm Koekoekpannenkoek include perfect locations for a reception.

HoteldeWereld

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

>>TYPICAL DUTCH

Bread of life
What is the food you see the most of in the Netherlands? I can tell you, it’s bread! Especially at
lunch time, you often see people eating bread.

Whether they bring it as a sandwich, or buy it at a canteen or restaurant, they all eat bread. Some
even bring a bag of bread rolls and start to ﬁll them with cheese or vegetables or ham at lunchtime. Another thing you notice is how many varieties of bread there are, from the soft to the hard
to the chewy, from the brown to the white. Sometimes I get confused when I have to buy bread, because even the whole-wheat bread varies (and I don’t understand Dutch very well when I read the
label, so to me it all looks the same).
I’ve visited several companies in the Netherlands, and as you can already predict, lunch is always
various kinds of bread. One time, the bread was only ﬁlled with a thin layer of ham, and my Dutch
friend said that was typical Dutch. Once I asked my friend why it is so common just to have bread
for lunch. The answer is: because people don’t want to get sleepy after the break; they want to stay
awake, so they don’t eat a big meal. The other story that I heard referred to the history of the Dutch
working people. Back in the past, a long, long time ago, the workers had very little time for their
lunch break, so bread was the best solution for a quick lunch. And perhaps it became a habit until
now.
As an Asian person, I’m used to having a big meal at lunch (well, actually at every mealtime), typically with rice, meat and vegetables. But now I’m starting to eat bread for lunch, as sometimes I
don’t have time to prepare my own lunch, or I need to save money rather than buy lunch at the
Natasha Ayuningtyas Samosir, MSc Food Technology, from Indonesia.
canteen. Enjoy the Dutch bread!
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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BROOD DOET LEVEN
Welk eten zie je het
meest in Nederland?
Brood, zegt de Indonesische Natasha, die voeding studeert. Bolletjes,
boterhammen, met of
zonder beleg, in de kantine of een restaurant,
het is overal. En er zijn
ontelbaar veel soorten.
Hard, zacht of taai, bruin
en wit. Natasha kan ze
soms niet van elkaar onderscheiden. Maar waarom de Hollanders zo
graag brood eten begrijpt ze niet echt.
Ze is gewend om drie
keer per dag een grote
maaltijd te eten met
rijst, groenten en vlees.
Maar in Nederland heeft
ze korte pauzes of weinig
geld. En daarom stapt ze
langzamerhand over op
bammetjes.
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>> CULT
Wat? Blueskroegentocht
Wageningen Wanneer? 21 en
22 januari Waar? Vele
kroegen in de binnenstad
Tip van Bertus Blankenstijn,
teamleider documentleverantie in de universiteitsbibliotheek.

Dudley Taft

Blueskroegentocht
‘De Wageningse blueskroegentocht is echt een aanrader. Zo zijn alle optredens in dat weekend gratis en hangt er een fantastische sfeer. Er spelen zo’n vijftien bands met allemaal een heel verschillende soort blues.
Veel publiek komt van buiten Wageningen en er zijn ook veel mensen,
vooral jeugd die normaal niet naar een kroeg gaat om blues te beleven.
Normaal kom ik alleen als toeschouwer en ga de kroegen langs samen
met mijn vrienden, vrouw en vorig jaar ook mijn zoon. Dit jaar treed ik
bovendien zelf op met mijn band Sinner’s Prayer. Rondom het opbouwen en spelen wil ik nog zoveel mogelijk zien. Er zijn die avond enorm
goede bands, zoals de Twelve Bar Blues Band die is uitgeroepen tot de
beste bluesgroep van Nederland. En ook Howlin’ Bill uit België is erg
goed.
Hoe het is gekomen dat ik van blues houdt? Op mijn twaalfde hoorde ik
bij een vriendje de lp van de Nederlandse band Livin’ blues. Ik verdiende
wat geld met een krantenwijk en kocht meteen drie van hun lp’s. Jaren
later heb ik hen nog wel eens ontmoet, hartstikke leuk.’ RR
www.cultuurinwageningen.nl/blueskroegentocht-gaat-toch-door/

>> HET ECHTE WERK
LOSGESLAGEN KLIMAAT
IN ZUID-AFRIKA
Wie? Lisa Nooij, Tropical Forestry
Wat? Stageonderzoek naar lokale kennis van duurzaam landgebruik
Waar? PRESENCE Learning Village, Zuid Afrika
Waarom? Het is een leerzame plek met meerdere studenten en
ruimte voor discussies en voetbal
‘Ik verbleef in een prachtig gebied; het dorp lag midden tussen de bergen en het enige dat je hoorde was het geluid van duizenden vogels.
Helaas zat ik veel achter de computer en zag ik al dat moois alleen door
een raam, dat vroeg veel van mijn zelfdiscipline. Zodra het kon ging ik
wandelen met de hond van een begeleider.
‘De PRESENCE Learning Village is een plek waar studenten van over de
hele wereld hun afstudeervak of stage doen. Het ligt vrij geïsoleerd en er
zijn helaas niet veel middelen om de bewoonde wereld op te zoeken.
Soms zit je weken in het dorp; er zijn zelfs verhalen van studenten die
dagenlang droog brood moesten eten omdat er geen auto’s waren om
boodschappen te doen.
‘Mijn onderzoek vond plaats bij de Kromme rivier. Ooit was dat een
belangrijk wetlandgebied, maar door menselijk toedoen en de komst
van bepaalde boomsoorten, raakte het ernstig aangetast. Omdat de
rivier een belangrijke bron van drinkwater is voor omringende steden,
probeert de regering het gebied te herstellen. Maar zonder de lokale
boeren daarbij te betrekken.
‘Mijn taak was het maken van een Sociaal Netwerk Analyse. Ik bracht de
belanghebbenden in kaart en onderzocht welke kennis lokale boeren

van duurzaam landgebruik hebben en of ze bereid zijn die te implementeren. Hiervoor sprak ik veel boeren. Ze vertelden me dat het klimaat de
laatste tijd helemaal losgeslagen is, winter is zomer en vice versa. Zelf
merkte ik het ook: het regende veel tijdens mijn verblijf, terwijl dat het
droge seizoen was. Tussen de regen- en onweersbuien door was de lucht
weer strakblauw.
‘In het multiculturele dorp waar ik zat, merkte je niet zoveel van cultuurverschillen tussen Nederland en Zuid-Afrika. Maar als je in de stad
kwam zag je als snel dat het helaas nog steeds uitmaakt of je blank of
zwart bent. Sommige donkere mensen durven je niet eens aan te kijken.
In de winkelcentra zijn het de blanken die kopen en de donkere mensen die rondhangen. Het zware werk, op het land of aan de weg, wordt
door donkere mensen gedaan en door blanken gemanaged. AvL
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