Ecoloog ontdekt
grootschalig plagiaat

Op het nest
ondanks geronk

‘Pas maar op, we houden
je in de gaten’

Patrick Jansen ontving zijn eigen paper
voor een peer review. | p.6 |

Vogels laten zich niet verjagen door
lawaai van TT-circuit. | p.9 |

Gevluchte Iraanse wetenschapper vertelt
zijn verhaal. | p.12 |

RESOURCE
Voor studenten en medewerkers van Wageningen UR

nr. 15 – 22 maart 2012 – 6e jaargang

Marten Scheﬀer

Vrije geest
p.18

5(6SEHHOGLQGG



2 >>

liefdewerk

>> RAOUL + ORCHIDEEËN
Raoul Bino, directeur AFSG

‘Het bijzondere is die gevoelige
relatie tussen plant en insect’
Meters boeken over orchideeën staan op de
plank. Een zolderkamer is ingericht als provisorische kas. Vele reizen staan louter in het
teken van de orchideeënjacht. Raoul Bino is
gek op orchideeën. En dan vooral het geslacht
Ophrys. ‘Vanwege de manier van bestuiving.
De bloemen van de Ophrys lijken op insecten.
Dat zorgt voor een bijna persoonlijke band
tussen bij en plant.’ In april weer op jacht:
RK / Foto: Guy Ackermans
naar Rhodos.
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STRESS: WEN ER MAAR AAN
Alumni kijken terug op ‘drukke’ studententijd

MUTS
‘Hier, neem maar. Misschien ken je iemand die er wat aan heeft. Ik heb hem
nooit opgedaan en zal hem nu niet meer dragen.’ Na de fotosessie met de
Iraanse onderzoeker Farzeen kreeg collega Nicolette een rood-zwarte muts in
haar handen gedrukt. Voor de foto had hij die muts gekocht, die mocht niet tot
hem te herleiden zijn.
Farzeen wordt vervolgd omdat hij ingreep toen Iraanse soldaten een vrouw
sloegen. Hij wilde zijn verhaal voor ons doen, maar onherkenbaar blijven.
Dus geen echte naam, niet zijn vakgebied of het gebouw noemen waar hij
werkt.
Met Farzeen komt de Iraanse dictatuur heel dichtbij. Hij loopt hier over de
campus, is een van ons. Maar anders dan wij is Farzeen bang voor zijn eigen
overheid. Hij durft niet terug naar Iran en maakt zich zorgen over zijn familie.
Zijn vader is al gebeld voor de overheid: ‘We weten waar uw zoon mee bezig is.’
De angst die zo’n telefoontje moet opleveren, het is eigenlijk niet voor te stellen.
Gaby van Caulil

>> Het feest waarbij je alles aan mag,
behalve kleren. Foto’s op pag. 24

22 maart 2012 — RESOURCE

5(6SEHHOGLQGG



>> nieuws

./$$59225'(0$*(5(-$5(1
ð %HWHUUHVXOWDDWGDQEHJURRW
ð /(,]LWGLHSLQURGHFLMIHUV

Wageningen UR heeft een goed ﬁnancieel jaar achter de rug. Alle
drie de onderdelen sloten af met
een positief resultaat: DLO bijna
10 miljoen (in 2010 nog 10,5), de
universiteit 5 miljoen (was 6 in
2010) en VHL steeg van 400.000 (in
2010) naar ruim een miljoen euro
in 2011. In totaal bedroeg de winst
ruim 15 miljoen euro. Dat is minder dan in 2010, maar meer dan
begroot, zo blijkt uit een toelichting van bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen op het voorlopige ﬁnancieel jaarverslag. De cijfers
worden deﬁnitief na goedkeuring
door de accountant.
Voor DLO was 2011 het spannendst omdat het ministerie van
EL&I fors bezuinigde op het zogeheten programma-onderzoek.
DLO compenseerde dat met kos-

tenbesparingen, maar ook met extra opdrachten van bedrijven en
provincies. Afgelopen jaar haalde
DLO voor 87,5 miljoen euro uit de
markt. In 2014 moet de teller volgens het strategisch plan op 135
miljoen euro staan.
.5,03,6((1237,(
De verschillen tussen de instituten
en ook tussen de departementen
zijn groot. De bestuursvoorzitter
geeft een pluim aan het DLO-deel
van Plant (‘haalt al jaren de hoogste omzet en het beste resultaat’),
Imares (‘in omzet en resultaat gegroeid, een parel’) en Food & Biobased Research (‘ging van min
naar plus’). Ook heeft hij lof voor
het Facilitair Bedrijf, dat jaar in
jaar uit goedkoper wordt, en voor
het universitaire departement Voeding, dat meer studenten binnenhaalt en ﬁnancieel sterk verbetert.
Bij VHL prijst hij de kostenbesparingen die werden gerealiseerd
door efﬁciënter te werken.

Zorgelijk vindt Dijkhuizen de situatie bij natuurinstituut Alterra
en het Haagse economeninstituut
LEI. Het LEI zit het diepst in de rode cijfers. Gaandeweg 2011 liepen
de extra opdrachten vanuit het ministerie terug. ‘Voor LEI wordt dit
een heel spannend jaar. Het zal
nieuwe opdrachtgevers moeten
vinden of moeten krimpen. Krimp
is een serieuze optie, maar hopelijk te vermijden. Dit wordt de belangrijkste taak voor Laan van
Staalduinen, de nieuwe algemeen
directeur van SSG.’
Wageningen UR schrijft voor
het zevende jaar op rij zwarte cijfers, maar Dijkhuizen vermoedt
dat daar voor de universiteit in
2012 een eind aan komt. ‘De komende jaren gaan we, zoals gepland, de min in door de bouw van
Orion en de nieuwbouw van AFSG.
Maar doordat we 2011 goed afsluiten, gaan we die jaren gezonder in
dan gepland.’ GvC

665ɺ:75$.7((57237$$57,1-(*(=,&+7
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ð 'RRUSXEOLFDWLHPRHVWHQ
èWHNVWERHNHQZRUGHQ
KHUVFKUHYHQé
ð 6WDQ%URXQVRQWGHNWHGLHIVWDO
GRRUEDFWHULH

De onderzoeksprijs is gewonnen
door microbiologie-onderzoeker
Stan Brouns. Tijdens de diesviering kreeg hij een certiﬁcaat en
een cheque van 2500 euro.
Brouns, inmiddels universitair docent bij Microbiologie,
krijgt de prijs van het Wagenings
universiteitsfonds (WUF) voor
zijn publicatie ‘Small CRISPR
RNAs guide antiviral defense in
prokaryotes’. Daarin beschrijft
Brouns een immuunsysteem dat
sommige bacteriën gebruiken
om zich te verweren tegen virussen. Zij nemen hierbij fragmenten van het erfelijk materiaal op
in hun eigen genoom. Opmerkelijk genoeg is de immuniteit hierdoor erfelijk en zijn ook nakomelingen beschermd. Het systeem
is daarom interessant om industriële bacteriën weerbaar te maken tegen kostbare besmettingen.
3$7(17
Volgens de jury heeft het artikel,
dat in 2008 in Science verscheen,
ertoe geleid dat ‘tekstboeken
moeten worden herschreven’.
Bovendien leverde de ontdekking
een patent op. De vierkoppige jury, bestaande onder andere uit
rector magniﬁcus Kropff en professor Ton Bisseling, kwam unaniem tot haar besluit. De WUFonderzoeksprijs wordt één keer
in de vier jaar uitgereikt. RR

7LHQWDOOHQVWXGHQWHQJLQJHQHONDDUWHOLMIPHWHHQVWXNVODJURRPWDDUW6WXGHQWHQYHUHQLJLQJ665:YLHUGHYULMGDJ
PDDUWKDDUWDFKWLJVWHYHUMDDUGDJHQSDNWHXLWPHWHHQWDDUWHQJHYHFKWLQKHWFHQWUXPYDQ:DJHQLQJHQ1DHHQKDOIXXU
]DWHUJHHQWDDUWPHHULQGHGR]HQPDDUGHVWHPHHURSGHJRRLHUVGHJURQGERPHQHQGHPXUHQ2RNZHUGHUYRORS
YDQGHWDDUWJHJHWHQ2S]DWHUGDJZDVHUUXLPWHYRRUHHQVHULHX]HQRRW665:RUJDQLVHHUGHHHQV\PSRVLXPRYHU
RQGHUPHHUGXXU]DPHHQHUJLHHQYRHGVHONZDOLWHLW /YG1IRWR(PPD7HXOLQJ
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De organisatie van ESG gaat op de
schop. De vijf centra, waarin de
teams van Alterra en de leerstoelgroepen van de universiteit zijn ondergebracht, gaan verdwijnen. Feitelijk verdwijnt een management-

laag. Met name voor de mensen
van Alterra verandert het een en
ander. De 22 bestaande teams worden samengevoegd tot vijftien
nieuwe teams die onder nieuwe
namen opereren. De samenwerking met de 21 leerstoelgroepen
blijft. Teamleiders en leerstoelhouders krijgen meer verantwoordelijkheid.
Volgens ESG-directeur Kees
Slingerland is de reorganisatie no-

dig omdat de huidige ‘jas’ niet
meer past. Universiteit en Alterra
worden min of meer ontvlecht. De
nieuwe en plattere structuur moet
leiden tot meer ‘slagkracht’ en
meer grip op de planning van Alterra. De werkverdeling is nu scheef
verdeeld over het jaar. De druk ligt
op het einde van het jaar omdat
dan de EL&I-projecten moeten
worden afgerond. Andere opdrachten blijven daardoor liggen, terwijl

ESG het juist steeds meer van die
opdrachten voor derden moet hebben. ‘Het afgelopen jaar hebben
we daardoor 1,5 miljoen aan omzet misgelopen’, rekent Slingerland voor. ‘Terwijl de productiviteit
aan het begin van het nieuwe jaar
dramatisch laag is.’ De nieuwe
structuur gaat per 1 april al in. De
ondernemingsraad moet nog adviseren. RK

NRUW
ǋǋ62&,$/6&,(1&(6

1LHXZHGLUHFWHXU66*
Laan van Staalduinen is de nieuwe algemeen directeur van SSG. Zij is de eerste
vrouw die hoofd is van een van de groepen van Wageningen UR. Van Staalduinen is de opvolger van Ruud Huirne die
onlangs vertrok naar de Rabobank. Van
Staalduinen (1965) is - evenals Huirneopgeleid in Wageningen. Zij werkte
voor het LEI als econometrist en milieueconoom. In 2006 begon ze een eigen
consultancybureau. Twee jaar geleden
kwam ze terug bij SSG als directeur bedrijfsvoering. Van Staalduinen was
sinds het vertrek van Huirne al interimRK
directeur.

ǋǋ+22*%(=2(.

:LOOHP$OH[DQGHUVSUHHNWLQ$WODV
Bekende koppen donderdag 22 maart in
Atlas. Prins Willem-Alexander houdt een
lezing over water en voedselzekerheid,
ter gelegenheid van de Nederlandse viering van wereldwaterdag. Ook geven de

voetbalcoaches Bert van Marwijk,
Ruud Gullit en Ruud Krol samen met
staatssecretaris Ben Knapen de
aftrap van een programma dat jonge
Afrikanen middels voetbal bewust
moet maken van watergebruik en hygiëne. GvC

ǋǋ9618

(HGYRRUSURPRYHQGLNRPWHU
Promovendi van universiteiten moeten volgend studiejaar een eed aﬂeggen, waarin ze onder meer beloven
geen fraude te plegen. Dat heeft de
vereniging van universiteiten, VSNU,
besloten. In mei komen de universiteiten met de uitwerking van hun afspraak. De universiteiten hebben al
een Gedragscode Wetenschapsbeoefening, maar veel onderzoekers kennen die niet. +23

ǋǋ(7+,(.

1LHXZHYHUWURXZHQVSHUVRQHQ
ZHWHQVFKDS
Wageningen UR krijgt twee nieuwe
vertrouwenspersonen op het gebied
van wetenschappelijke integriteit.
Het gaat om Bas Kemp, hoogleraar
Adaptatiefysiologie, en Adri van den
Brink, hoogleraar Landschapsarchitectuur. De laatste is tevens voorzitter van de Ethische Commissie bij Wageningen UR. Ze volgen Herman Eijsackers en Dick van Zaane op. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke
integriteit adviseert onderzoekers
van Wageningen UR die in gewetensnood (dreigen te) raken bij de uitvoering van hun wetenschappelijk
werk. $6

6&+$0,1(ǉǉ
3UHWSDUNQDWXXU
Natuur voor mensen, mensen voor natuur luidde in 2000 de
titel van een ministeriële beleidsnota, die was gericht op
een ommekeer in de omgang met de natuur in ons land.
De reservaten moesten worden opengesteld en bordjes als
‘Alleen toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek’
waren in het vervolg uit den boze. De maatschappij betaalde dure guldens (toen nog) voor de natuur, dus moesten
burgers ook volop van die natuur kunnen genieten.
In hun ijver zo snel mogelijk de gunst van een breed publiek te winnen buitelden de natuurbeschermingsorganisaties als het ware over elkaar heen. Glanzende folders
werden verspreid en allerlei activiteiten georganiseerd om
zoveel mogelijk mensen de natuur in te lokken. Met steun
van televisiezenders wist Natuurmonumenten haar ledenaantal op te stuwen tot een recordaantal van 975.000. Inmiddels is beleving het nieuwe toverwoord, waarbij termen als outdoor, events en experience niet worden geschuwd. Kijk er de diverse websites maar op na.
Ik heb deze ontwikkelingen de voorbije jaren met lede
ogen gevolgd. Mag de natuur zelf nog wel centraal staan?
Of gaat het er vooral om dat er zoveel mogelijk mensen
van genieten, ook als dat ten koste gaat van bijzondere
soorten? De natuur als pretpark? Is er nog voldoende
ruimte, voldoende rust? Zeldzame vogels in het Drentse
Witterveld lijken zich weinig aan te trekken van al het lawaai op het nabijgelegen motorcircuit, maar toch... Koolmezen moeten hun omgeving overschreeuwen om zich in
ons lawaaiige land voor elkaar nog verstaanbaar te maken. Eén ding is zeker, de zwijgzame natuur kan niet spreken. Mensen voor natuur dus. -RRS6FKDPLQ«H
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Bijzonder verbaasd was Patrick
Jansen toen hij een artikel ter peer
review kreeg voorgelegd waarin hij
veel van zijn eigen onderzoek herkende. Maar al snel begreep de onderzoeker bij Resource Ecology dat
er meer in het spel was dan toeval.
Van het beoogde artikel voor het
International journal of biodiversity
and conservation bleek negentig
procent van de inhoud overgenomen uit een artikel dat hij zelf in
2007 publiceerde in Conservation
Biology. Een brutaal geval van plagiaat.
Samen met zijn coauteur van
destijds, Pierre-Michel Forget, beet
hij zich onmiddellijk in de zaak
vast om te achterhalen wie er achter het voor de reviewers geanonimiseerde artikel zat. ‘Ik ben er
echt een paar dagen mee bezig geweest en Pierre-Michel zelfs weken. Je raakt hierdoor heel makkelijk geobsedeerd,’ vertelt Jansen.
Bovendien prikkelde de zaak zijn
rechtvaardigheidsgevoel: ‘Dit
moest gestopt worden.’ Toen ze de

naam van de verantwoordelijke onderzoeker eenmaal achterhaald
hadden, ging het snel. De fraude
bleek het werk van één persoon,
een voorname Congolese onderzoeker en directeur van een onderzoekscentrum. De in de papers genoemde coauteurs hebben veelal
geen contact meer met hem.
&21752/(
Toen de omvang duidelijk was,
vroeg Jansen zich af hoe ze dit ver-

der moesten aanpakken. ‘Ik praatte hierover met collega’s en de wetenschappelijke vertrouwenspersoon Herman Eijsackers.’ De openbaarmaking kwam in een stroomversnelling toen Forgets speurwerk
werd opgemerkt door Science. Bij
het naar buiten komen op negen
maart zijn inmiddels zeven papers
teruggetrokken. In totaal zijn minimaal negen papers geplagieerd.
Daarmee is de kous nog niet helemaal af. Jansen is van plan een

brief naar Nature of Science te sturen. Vooral in de hoop dat editors
lering trekken uit deze brutale
fraude. Voordat artikelen naar onbetaalde reviewers gaan moeten ze
worden gecontroleerd op plagiaat
met de speciale software, die Jansen ook gebruikte om artikelen onderling te vergelijken. Hij blijft
met verbazing naar de fraude kijken: ‘Het is een ongelooﬂijk verhaal.’ RR

=:$$,(1
+HWZDVELM]RQGHUZDUP
WLMGHQVGHYLHUXXU
GXUHQGHVSLQQLQJPDUD
WKRQYRULJHZHHNLQ'H
%RQJHUG6DPHQKDQG
GRHNHQ]ZDDLHQOHYHUW
GDQQRJZDWYHQWLODWLH
RS'HŊHWVHUVWUDLQGHQ
YRRU$OSHGé+X=HVHQ
KDDOGHQYRULJHZHHN
UXLPHXURRSYRRU
KHW.:)+HW:DJHQLQJ
VHWHDP%,*&KDOOHQJH
SDNWGHVSRQVRULQJELM
QDSURIHVVLRQHHODDQæ
HHQSRUWUHWYDQKHQ
VWDDWLQGHYROJHQGH
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HARD STEEKSPEL ROND DE BIJENKORF

:

ageningse bijendeskundige Tjeerd Blacquiere bedondert de kluit. Dat beweert
toxicoloog Henk Tennekes in een klacht bij de
Raad van Bestuur.
Tennekes denkt dat Blacquiere in een review over de rol van het insecticide imidacloprid bij bijensterfte bewust informatie
heeft weggelaten. Het gaat onder meer om artikelen over onderzoek van Tennekes naar de
schadelijkheid van imidacloprid. De zware
aantijging is het voorlopige dieptepunt in een
vinnig steekspel rond imidacloprid.
Dat spel begon een jaar geleden met een
uitzending van Zembla. In het programma
werd de suggestie gewekt dat Wageningen de
schadelijke rol van imidacloprid bagatelliseert
vanwege banden met de fabrikant van het
spul. Het politiek rumoer dat volgde op de uit-

zending, leverde Wageningen UR onder meer
de opdracht op van EL&I voor de nu omstreden
review.
De aanvallen op de Wageningse bijengroep
komen in beide gevallen uit dezelfde hoek. De
bijenwereld is hevig verdeeld in twee kampen.
Blacquiere en collega’s denken dat de varroamijt de belangrijkste oorzaak is van bijensterfte. Tegenspeler is de Utrechtse wetenschapper
Jeroen van der Sluijs, universitair docent Nieuwe risico’s. Hij ziet in imidacloprid de hoofschuldige van de massale bijensterfte en wil
dat het middel onmiddellijk wordt verboden.
Tennekes en Van der Sluijs zijn twee handen op een buik. Zij verkondigen hun boodschap op websites, in de media en de Tweede
Kamer. Saillant detail is overigens dat Van der
Sluijs deel uit maakte van de wetenschappelij-

ke begeleidingscommissie van Blacquieres review. Tot enig begrip of toenadering heeft dat
kennelijk niet geleid.
Met de klacht tegen Blacquiere lijken Tennekes en consorten evenwel een heilloze weg
te bewandelen. Blacquiere heeft plausibele argumenten waarom in het overzichtsartikel
over imidacloprid sommige onderzoeksresultaten buiten sluit. Ze gaan over andere insecten dan bijen of zijn niet peer reviewed, een eis
van de opdrachtgever. Het door rector magniﬁcus Martin Kropff ingestelde onderzoek naar
de klacht zal Blacquiere waarschijnlijk vrijpleiten. Maar echte winnaars levert dat niet op.
Hooguit munitie voor nieuwe verdachtmakingen. 5RHORI.OHLV
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+RHVFKULMILNHHQYHUKDDO"
Stijn van Gils, studentredacteur en ex-columnist van Resource
2QGHUZHUS: Het kan mij niet schelen of je
over ambtelijke bezuinigingen of je nieuwe
onderbroek schrijft. Maar zorg dat de lezer
zich in je verhaal herkent. Schrijf nooit over
wat geweest is, maar over wat nu gebeurt.
:HONHYRUP" Column natuurlijk. Resource
snakt naar een nieuwe studentcolumnist die
verrassend uit de hoek komt. Eentje met een
ﬂinke dosis zelfspot en vlijmscherp kritisch
denkvermogen.
=DNHOLMNRISHUVRRQOLMN" De Resource is geen
Viva. Een persoonlijke stijl gebruik je alleen
als er echt geen andere optie is. Wil je een
feitelijk verhaal toch wat persoonlijker maken: laat anderen aan het woord.
,QZHONHYDONXLOPRHWMHQLHWVWDSSHQ: Te
veel willen vertellen. Je verhaal is persoonlijk of feitelijk, gaat over dit of dat en is zo
kort als mogelijk. Durf ﬂink te schrappen in
je eigen werk.

‘OP ZOEK
NAAR
NIEUW
PUBLIEK’

:LH"Huib de Vriend
:DW"Bestuurslid en
woordvoerder Movie W
:DDURP"Het ﬁlmhuis
is gered, onder meer
dankzij een bijdrage
van 50.000 euro van
Wageningen UR
:DDU"In september
begint Movie W in een
nieuw onderkomen aan
de Wilhelminaweg

Marianne Heselmans, freelance wetenschapsjournalist voor o.m. NRC
2QGHUZHUS: Kies allereerst een onderwerp waar je
je thuis bij voelt en over mee kunt praten, couscous gerechten bijvoorbeeld, of de verdwijnende
natuur in Nederland. Kijk dan waar het nieuws zit.
9RUP: Kies voor een duidelijk format, waarbij de
boodschap (het nieuws, het probleem, je opinie)
ver vooraan in het verhaal staat. Tip: analyseer in
kranten en tijdschriften hoe anderen een nieuwsbericht, nieuwsverhaal, opiniestuk, column of reportage aanpakken.
=DNHOLMNRISHUVRRQOLMN" Persoonlijke stijl is altijd
beter, maar betekent niet vrij: kies voor een strakke structuur. Wie veel van een onderwerp weet,
gebruikt vaak vanzelf eerder een persoonlijke stijl
omdat hij of zij met gezag kan schrijven.
9DONXLOHQ" Academici vervallen gemakkelijk in algemeen taalgebruik, met veel abstracte woorden
als ‘samenwerking’, ‘omgeving’ en ‘partijen’. Andere valkuil is te lang in wetenschappelijke details
blijven hangen.

Is het ﬁlmhuis gered ondanks of dankzij Wageningen UR?
‘Mede dankzij. Ook al moesten we van de WUR
uit LA13, zonder die 50.000 euro hadden we
een doorstart niet gered. En door de jaren heen
hebben we altijd kunnen bestaan dankzij de
WUR. Maar ook andere partijen, zoals de gemeente en ons ﬁlmpubliek hebben substantieel bijgedragen.’
Blijft de samenwerking met Studium Generale?
‘Ja, SG blijft ons steunen omdat we bijdragen
aan de culturele ontwikkeling van studenten.
We zullen regelmatig om de tafel zitten om te
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.’
Wat is er anders aan Movie W in september?
‘We gaan op zoek naar nieuw publiek. Buitenlandse studenten bijvoorbeeld, maar ook bedrijven en particulieren die een evenement willen organiseren en daarbij iets met ﬁlm willen
doen. Maar voor de bezoeker verandert er weinig. De programmering blijft hetzelfde. Intern
verandert er wel een en ander. Onze betaalde
krachten verdwijnen; dat werk moet straks
door vrijwilligers worden opgevangen.’
Hoe komen we tot september de tijd door?
‘Depressief denk ik. Ik kan er ook niks aan
doen. Nee hoor, gelukkig is er nog het Heerenstraattheater. En Movie W komt terug met
prachtige ﬁlms. Als je dat weet, kun je die paar
maanden wel overbruggen.’ RK

Rik Nijland, freelance journalist voor o.m. de
Volkskrant en Resource
2QGHUZHUS: Kies een onderwerp met pit.
Hoe verrassender hoe beter. Maar beperk je
in je onderwerpkeuze. Het is ondoenlijk in
een paar honderd woorden het wereldvoedselprobleem en mensenrechten te behandelen.
%HHOGHQGVFKULMYHQ: Ga recht op je doel af.
Zijpaden zijn voor een andere keer. Schrijf
beeldend; wissel korte en lange zinnen af;
varieer in de zinsopbouw, niets steeds het
onderwerp voorop; vermijd de woorden je
en men.
9DONXLO: Probeer vooral niet lollig te doen.
Dat is een gevaarlijk genre, alleen geschikt
voor heel goede schrijvers. 

Voor het beste journalistieke verhaal ligt er een
geldbedrag van liefst 250 euro klaar. Kijk voor
de voorwaarden op www.resource.wur.nl
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‘In de natuur worden je zintuigen veel meer geprikkeld
dan wanneer je achter de computer of TV zit.’
Kinderen moeten de natuur in, vindt Arnold van Vliet (Editie NL, 19 maart)
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Sinds kort staat er een complete
supermarkt in de Leeuwenborchkelder. Proefpersonen doen hier
inkopen, terwijl consumentenonderzoekers hun koopgedrag volgen. Het grootste voordeel aan deze winkel? Hij bestaat alleen virtueel en neemt dus nauwelijks ruimte in. Het onderzoek is daardoor
goedkoop, maar wetenschappelijk
zeer interessant.
Proefpersonen komen de winkel ‘binnen’ via drie grote videoschermen. Op een extra krachtige
computer kunnen onderzoekers
supermarkten tot in detail ontwerpen. Dit lijkt net de Sims, maar in
plaats van meubels, plaats je koelvakken, schappen en kassa’s. De
schappen komen vervolgens vol
met drie dimensionale modelproducten, zoals wijnﬂessen en
boterkuipjes.
%22'6&+$33(1/,-67
Met de pijltjesknoppen struinen
de ‘klanten’ vervolgens langs de
schappen. De onderzoekers volgen
hun gedrag minutieus en kijken
bijvoorbeeld welke merken en
soorten producten ze bij hun

boodschappenlijst zoeken. ‘We
kunnen zien hoe lang ze ergens
stilstaan,’ zegt Erica van Herpen,
universitair docent Marktonderzoek en consumentengedrag.
‘Maar ook van welke producten ze
het etiket bekijken en in welke
volgorde.’ Met deze schatkamer
aan informatie moet duidelijk worden hoe de winkelopzet ons koopgedrag beïnvloedt.
Onderzoek in de virtuele supermarkt is een stuk realistischer dan
op papier. Ten opzichte van een
nagebouwde supermarkt zijn er
vooral praktische voordelen. Van

Herpen: ‘Je hebt complete controle over de omstandigheden, er is
dus geen invloed van andere variabelen. Bovendien zijn aanpassingen mogelijk die je in een echte supermarkt niet voor elkaar krijgt.’
De meeste supermarkthouders
zullen immers niet de kleur of indeling omgooien voor een kort onderzoekje.
18'*,1*
In haar eerste onderzoek bekeek
Van Herpen het zogenaamde nudging. Dat betekent dat je met kleine
‘zetjes’ iemands gedrag probeert te

beïnvloeden. ‘Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de gezonde
keuze de gemakkelijkste keuze is,’
zegt Van Herpen. Over de uitkomsten wil ze nog niet al te veel kwijt,
aangezien het nog in volle gang is.
Het onderzoek is nog maar een
eerste aanzet naar wat uiteindelijk
mogelijk is. Van Herpen weet niet
welke kant ze zullen opgaan, maar
de mogelijkheden zijn eindeloos:
‘Je kunt grotere schermen gebruiken, touchscreens en eye tracking.
Of je kunt een light versie ontwikkelen die via internet bruikbaar
is.’ RR

FOTO: GUY ACKERMANS

ð &RQVXPHQWHQRQGHU]RHNLQ
YLUWXHOHVXSHUPDUNW
ð +RHNLMNWGHFRQVXPHQW"

(HQSUDDWMHPHWGHFDVVLHUH]LWHUQLHWPHHULQ

./,0$$7/$%(/623'(/81&+"'2(0$$51,(7
ð 9HJHWDULVFKHWRPDWHQVRHS
JUDP&22
ð :LMZLOOHQJHHQLQPHQJLQJLQ
RQ]HOXQFK

In opdracht van EL&I testten onderzoekers van Food & Biobased
Research en Milieubeleid het effect van milieulabels op het aankoopgedrag van consumenten.
De proef vond plaats in het Restaurant van de Toekomst op de
Wageningse campus, waar het
koopgedrag van lunchend perso-

neel langdurig in de gaten werd gehouden.
Bezoekers van het restaurant
kan het moeilijk zijn ontgaan.
Maandenlang waren veel van de
producten in de schappen voorzien van zogeheten klimaatlabels.
Op de labels stond een voetje met
daarin een getal dat aangeeft hoe
groot de CO2-uitstoot is van soep,
kroket, sinaasappel en andere voedingsproducten. De voetafdruk
werd later ook voorzien van een
kleurenschaal: van rood voor een
hoge uitstoot tot groen voor een relatief lage uitstoot. Video, posters

en ﬂyers zorgden voor extra informatie over de te maken keuzes.
3($1876
Het effect van al die informatie is
gering. De labels halen weinig tot
niets uit, laat een analyse van het
koopgedrag zien. Alleen vaste bezoekers van het restaurant vertonen een minieme verkleining van
49 gram CO2 in hun voetafdruk.
Maar dat is peanuts: een vegetarisch tomatensoepje tikt al voor
580 gram CO2 aan. Het duurzaamheidsbombardement had alleen
een duidelijk effect op de con-

sumptie van mineraalwater. De
verkoop nam met twaalf procent af
ten gunste van (gratis) kraanwater.
De studie liet ook zien waaróm
labels alleen niet voldoende zijn
om ons lunchgedrag in kantines
fundamenteel te veranderen. Wij
houden niet van inmenging in onze privésfeer. De lunch wordt beschouwd als een privéaangelegenheid, zo blijkt uit discussies met
deelnemers aan de proef. Het is
een routinematige handeling, een
welkome afwisseling tijdens het
werken. En daar willen we verder
niet al te veel over nadenken. 5.
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Broedende vogels laten zich niet zomaar verjagen. En zeker niet door een
paar brullende motoren op een racecircuit. Dat blijkt uit onderzoek van
Alterra en SOVON Vogelonderzoek
Nederland naar de invloed van het geluid van motorraces op TT-circuit Assen op de natuur in het nabijgelegen
Witterveld. Dit grote natuurgebied
(482 hectare) ligt pal naast het racecircuit en is in beheer van Defensie.
In het gebied komen 75 soorten vogels voor, waarvan een ﬂink aantal op
de Rode Lijst staan.
De wetenschappers onderzochten
het effect van twee races in april en juni 2010 en 2011 op broedvogels in het
gebied. Verrassend genoeg is er geen
wezenlijk effect. Broedende vogels
hebben kennelijk niet zo’n last van
een driedaags motorsport-evenement
om de hoek. ‘Maar voor mijzelf is dat
geen verrassing’, zegt de betrokken
Alterra-onderzoeker René Henkens.
7,0,1*
‘We hebben het hier over kortstondige momenten van lawaai gedurende

slechts drie dagen. Daar laten vogels
hun broedsel blijkbaar niet voor in de
steek.’ Dat is volgens Henkens met
name een kwestie van energie. Hoe
verder in het broedseizoen, hoe meer
energie is geïnvesteerd. ‘Het heeft dus
te maken met de timing van het evenement. Vogels zijn waarschijnlijk
makkelijker te verstoren tijdens de
territoriumvorming vroeg in het
broedseizoen.’
‘Wij zeggen overigens niet: race
dus maar raak’, voegt Henkens daar
aan toe. ‘Ergens is er natuurlijk een
kantelpunt, waarbij de vogels de geluidsbelasting niet meer voor lief nemen. Maar het is onduidelijk waar die
drempelwaarde ligt. We kunnen het
de vogels niet zelf vragen.’ Volgens
Henkens is de natuur vaak veel minder kwetsbaar dan veel mensen geneigd zijn te denken. ‘Mijn boodschap is: als het kan, eerst monitoren, in plaats van uit voorzorg verbieden.’
())(&7(1
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het TT-circuit. De organisatie kreeg een vergunning voor een
extra auto- of motorsportevenement
in het broedseizoen, onder de voorwaarde dat de effecten goed in beeld
werden gebracht. Het evenement zelf
5.
is inmiddels overigens ter ziele.
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‘Ik zie twee tegenstrijdige tendensen’, zegt Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid. ‘Nederlanders zijn milieubewust en houden er van om afval apart te houden. Ze
scheiden hun afvalstroom: brengen het glas keurig naar
de glasbak en houden het plastic afval apart. We gaan zuinig met afvalstoffen om en dat recyclingsysteem is redelijk effectief. We snappen het cradle-to-cradle-principe.
Het statiegeld ondersteunt dat.
Aan de andere kant ontstaan er nieuwe technieken die
het aantrekkelijk kunnen maken voor de industrie om
niet te scheiden. We hebben een tijdlang blikjes apart gehouden, maar het bleek makkelijker om die blikjes met
een magneet uit de afvalstroom te halen. Dat snappen
mensen best.
In dat licht kijk ik naar het afschaffen van statiegeld op
petﬂessen. Ik ken natuurlijk niet alle argumenten, maar
ik weet dat de inzameling van deze grote ﬂessen de supermarkten veel ruimte kost. Dat kun je echter ook oplossen
door ze na inzameling ook gelijk te versnipperen. Zo gebeurt het ook in Duitsland en Zweden, begrijp ik. Statiegeld is een goed functionerend systeem en ik zie geen
goede reden om er van af te stappen. Van de andere kant
ben ik niet bang dat de maatregel meer zwerfvuil oplevert,
zoals sommige critici menen. Nederlanders zijn niet onverschillig over afval, ze willen er op een nette manier vanaf.
De gemeenten zijn voor uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dat is logisch, want dan hoeven zij het niet in te zamelen. De vraag is steeds: is afvalinzameling een publieke
of private verantwoordelijkheid? Zonder statiegeld in de
supermarkten krijgt de gemeente meer plastic afval te
verwerken. Grootschalige inzameling van afval bij de supermarkten is geen groot succes geworden. Mensen zijn
toch meer gewend aan afvalinzameling als publieke
dienst. Maar dat heeft wel een prijskaartje voor de consumenten. Ik betaal steeds meer afvalhefﬁng aan de gemeente.’ $6

67(//,1*
‘If you tend to do things wrong the ﬁrst time,
don’t try skydiving’
Marjolein Elisabeth Lof
+HWFLUFXLWLQ$VVHQPHWUHFKWVERYHQKHW:LWWHUYHOG
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Nu nog wordt een genetisch gemodiﬁceerde plant vooral vergeleken
met dezelfde plant zonder het ingebrachte gen. Maar het is beter
om haar te vergelijken met meerdere rassen, adviseren drie Wageningse promovendi. ‘De boer kan
kiezen uit meerdere rassen, die allemaal een iets ander ecologisch
effect hebben’, zegt begeleider
Marcel Dicke. ‘Je moet rekening
houden met die variatie en de
bandbreedte van effecten van de
gangbare gewassen vaststellen.
Vervolgens kijk je of het effect van

een gmo binnen die bandbreedte
valt.’
Het Wageningse onderzoek
richtte zich op gmo’s met resistentie tegen plaaginsecten. Promovendus Benyamin Houshyani
maakte enkele transgene planten.
Een ervan produceerde een geurstof die de natuurlijke vijand van
de spintmijt aantrok. Een ander
bevatte genen die zorgden voor extra aanmaak van natuurlijke afweerstoffen tegen rupsen. Zijn collega’s Martine Kos en Patrick Kabouw beoordeelden de ecologische effecten van deze planten op
andere insecten en het bodemleven.
())(&7(1
In de onderzochte gevallen waren
de ecologische effecten van de
gmo’s niet groter dan de natuurlij-

ke variatie van gangbare gewassen. ‘Maar de effecten van gmo’s
kunnen ook groter zijn’, zegt Dicke. ‘Dat hangt af van de eigenschap die is ingebouwd.’ Het onderzoek vond plaats met de modelplant Arabidopsis. De gegevens

è*02éVOLHYHU
YHUJHOLMNHQPHW
PHUGHUHUDVVHQé
zijn goed te vertalen naar bijvoorbeeld koolsoorten.
De onderzoekers adviseren de
Cogem om het ecologisch effect
van gmo’s te vergelijken met
meerdere gangbare rassen, maar
ook om het effect alleen te laten
meten bij organismen die daadwerkelijk worden blootgesteld aan
de gmo’s. $6
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De schimmel Verticillium infecteert tomaat via een gen dat hij
ooit heeft ‘ontvoerd’ uit een plant.
Dat melden Wageningse fytopathologen in het tijdschrift PNAS.
De bodemschimmel veroorzaakt
de verwelkingsziekte bij tomaten
en andere gewassen. De tomaat
heeft echter een verdedigingssysteem om de schimmel buiten de
deur te houden: de immuunreceptor Ve1. Toch weten tomaten met
Ve1 niet altijd aantasting van de
schimmel te voorkomen, merkten
de onderzoekers. Ze vonden een
gen, Ave1, dat de schimmel agressiever maakt. Nadeel van dit gen is
wel dat de plant de schimmel herkent. Dat biedt aanknopingspunten voor veredelaars. Die kunnen
nu Ve1 in andere gewassen inbouwen om schimmelziekten te voorkomen. $6
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De cyborgs zijn onder ons! Vooruit,
er lopen nog geen Darth Vaders of
Terminators over straat, maar
steeds meer mensen zijn niet compleet biologisch. Ze dragen bijvoorbeeld pacemakers of geïmplanteerde elektrodes. Deze
maand gaat het Science Café Wageningen over cyborgs en de ethische vragen die ze oproepen. Te
gast zijn de psychiater Damiaan
Denys van de Universiteit van Amsterdam en techniekﬁlosoof Pieter-Paul Verbeek van de universiteit Twente.
Beiden geven aan dat ze niet komen voor vergezochte speculatie of
scienceﬁction. ‘Er zijn nu al heel
veel realistische, ethische problemen,’ zegt Denys. Hij onderzoekt
deep-brain stimulation, de implantatie van een electrode die bepaal-

de hersenregio’s stimuleert. Dit
wordt al langer toegepast bij de
ziekte van Parkinson, maar Denys
gebruikt het nu voor psychische
patiënten die op geen enkele behandeling reageren.
Hij loopt hierbij tegen allerlei
problemen aan. Zo dreigen sommige patiënten met zelfmoord om
voor behandeling in aanmerking
te komen. In andere gevallen vermindert de therapie symptomen
niet, maar wordt de patiënt wel

veel gelukkiger. Of de behandeling
werkt wel, ten koste van een karakterverandering. Dit stelt Denys en
zijn patiënten voor pijnlijke afwegingen. Toch vindt Denys dat bij
deze patiënten veel mogelijk is:
‘Voor hen geldt vaak: het is dit of
de dood.’
Volgens Verbeek roepen de hersenimplantaten veel vragen op om-

dat ze het vraagstuk van de
persoonlijke vrijheid raken. De techniek tegenhouden is volgens
hem echter niet het
antwoord, wel vindt
hij dat we er zorgvuldig mee om
moeten gaan. Met
de ethiek als hulpmiddel. ‘Mens en
techniek zijn geen
twee aparte domeinen, met de ethiek als
grenswacht,’ zegt Verbeek. ‘De mens is niet te
begrijpen zonder technologie. Bij elke nieuwe techniek vindt hij zichzelf opnieuw uit.’ Dat roept weerstand op, maar dat was altijd
al zo. Ook toen mensen leerden
schrijven of weer scherp konden
zien dankzij een bril. RR
29 maart, 20 uur, Café Loburg. Met
live muziek van de band Too Square
Science Café Wageningen is een initiatief van onder andere Resource.
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'HVLWHZDVVOHFKWEHUHLNEDDUDIJHORSHQZHNHQ
PDDUGHSUREOHPHQ]LMQJHOXNNLJYHUKROSHQ.RP
DOOHQZHHUODQJVHQSUDDWPHHRYHUIUDXGH
PHJDVWDOOHQHQKHHOYHHODQGHUV'HVWULMGRPGH
*RXGHQ7UROYRRUEHVWHUHDJHHUGHULVQRJKHOH
PDDORSHQ
2RNHHQPHQLQJ"Mail je reactie naar resource@wur.nl.

12*/$1*1,(7-$5,*
+LMZDVRSJHODGHQYRRUHHQNQDOIXLIPHWKHHUOLMNHWHQ
]RVFKUHHI5\DQXLW7ULQLGDGHQ7REDJRODDWVWLQ7\SL
FDO'XWFK2PHHQVXSHUVDDLHDYRQGWHNULMJHQZDDU
KLMRSHHQKRXWMHPRHVWELMWHQ2SRQ]H(QJHOVHVLWH
KHHIWLHGHUZHOHHQPHQLQJRYHU1HGHUODQGVHYHUMDDU
GDJHQ
‘Ik voel met je mee,’ begint -DP. ‘Maar misschien bieden Nederlanders hun gasten in ieder geval een boterham aan.’ Er wordt online wel vaker gemopperd over
de Nederlandse volksaard en deze keer is geen uitzondering. ‘Pﬀ, beschaafd,’ zegt 7. ‘Dat is dan de enige
keer dat Nederlanders zich beschaafd gedragen. De
rest van het jaar zijn ze aan het voorkruipen in de
supermarkt, haasten ze zich de trein en lift in voordat
anderen kunnen uitstappen.’ $XNDP$GK heeft genoeg
leuke verjaardagen bezocht en geeft weerwoord op
alle zwartgalligheid. ‘Het was maar één verjaardagfeest waar hij was. Ik ben geen Nederlander, maar
laten we ze niet allemaal beoordelen op grond van
één verhaal.’ Vooruit geeft 7 toe, om nog een keer te
stampvoeten: ‘Dit soort verjaardagen zijn een fascinerende contradictie met het Nederlandse gedrag dat ik
normaal tegenkom.’

(&2/22*2170$6.(57)5$8'(85
Uiterst verbaasd was de Wageningse ecoloog Patrick
Jansen toen hij een artikel ter peer review kreeg waarin
hij zijn eigen teksten herkende. Wat volgde was de
spannende ontmaskering van een structurele artikelendief waarmee Jansen zelfs Science haalde.

0(*$67$/0(*$6/(&+7"
Met een Alterra-rapport in de hand wil staatssecretaris
Bleker een rem zetten op het aantal mega-boerenbedrijven. Dit rapport toonde in december dat hun aantallen de laatste jaren explodeert; überhaupt is de trend
in Nederland schaalvergroting.
%UDP vindt het ontmoedigen van grote bedrijven
onzinnig. ‘Gaat deze wet alleen gelden voor veehouderij of ook wordt die economie breed ingevoerd?’
spot hij. Volgens hem is er geen verband tussen de
grootte van bedrijven en het welzijn van dieren. )ULWV
2Y is het hier mee oneens: ‘Je vergeet gemakshalve
dat mensen ook een welzijnsparameter zijn. Deze
bedrijven worden op locaties geplaatst die absoluut
QLHWWRHUHLNHQG]LMQYRRUGHG\QDPLHNGLHGH]HPHW
zich meebrengen.’ Daarnaast wordt de landbouw op
te veel vlakken ontzien en gepamperd. Dan duikt
%UDPop. ‘Je vergeet ook dat [boeren]ondernemers
gigantische bedragen investeren om allerlei
milieu aspecten te waarborgen. Dat terugverdienen gaat niet zonder schaalvergroting.’ De antipathie tegen megastallen is
emotie zegt %UDP. En ‘op basis van emotie kun en mag je wat mij betreft geen
beleid maken.’

ILLUSTRATIE: ESTHER BROUWER

‘Niet te geloven. Je zou toch denken dat dit
soort dingen snel aan het licht komen bij het
normaal zoeken naar artikelen…’ begint

6DQGHU. Daarnaast vallen complimenten van collega’s
Jansen ten deel. 0LFKªOH*LPEUªUH probeert ten slotte
een discussie te starten over wat studenten hiervan
kunnen leren. Ze linkt naar een verhaal waarin een
docent uitlegt hoe zij haar studenten elkaars werk liet
‘stelen’. Hun oprechte woede zorgde voor een leerzame les over de kwaden van plagiaat. Ook een mening
hierover, kom meepraten!
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‘Mijn kennis ondermijnt
het systeem, vinden ze’
Hij zag hoe soldaten een vrouw mishandelden en bemoeide zich
ermee. Sinds die tijd is de Iraanse onderzoeker Farzeen een politiek
vluchteling. De universiteit van Wageningen gaf hem voorlopig
onderdak, maar zijn toekomst is ongewis. ‘Als het niet lukt om een
promotieplek te krijgen… tja, dan weet ik niet wat ik moet.’
tekst: Nicolette Meerstadt / foto: Bart de Gouw

G

een foto, geen echte naam gebruiken… De
voorwaarden die Farzeen vooraf stelde aan het
interview deden een wat nerveuze persoon vermoeden, maar tijdens het gesprek blijkt de
Iraanse wetenschapper buitengewoon ontspannen en vriendelijk. ‘Dat waren voorzorgmaatregelen’, legt hij uit. Meer bedoeld om zijn familie in Iran te
beschermen dan zichzelf. Farzeen is een van de 21 gevluchte wetenschappers die via het programma Scholars
at Risk (SAR, zie kader), zijn ondergebracht bij Nederlandse universiteiten.

SCHOLARS AT RISK
Sinds 2009 komen wetenschappers die in hun
thuisland niet meer veilig
zijn naar Nederland via
het programma Scholars at
Risk (SAR) in samenwerking met het UAF. Inmiddels zijn er 21 van hen aan
het werk bij verschillende
universiteiten.
Hulp van SAR houdt in dat
je een aanstelling krijgt bij
een universiteit of een
beurs voor een jaar, die
voor de helft wordt betaald door de universiteit.
In dat jaar kun je op zoek
gaan naar een PhD-plek,
onderzoeksgeld of een we-

tenschappelijke baan. Op
deze manier hoef je geen
asiel aan te vragen en kun
je gewoon blijven werken
en komt je ontwikkeling
niet tot stilstand.
Er zijn nu 12 Iraanse wetenschappers via SAR in
Nederland aan het werk.
‘De situatie is daar nu erg
lastig, en teruggaan zit er
voorlopig niet in’, vertelt
Berend Jonker, medewerker bij SAR. Hulp van SAR
krijg je niet zomaar: ‘Je
moet minstens een Master
hebben afgerond, en het is
belangrijk dat je een universiteit inhoudelijk iets

te bieden hebt’, vertelt
Jonker. Of mensen uiteindelijk teruggaan naar hun
land is een persoonlijke
keuze. Jonker: ‘Maar als
dat gebeurt hebben ze altijd nog wat aan hun goede contacten in Nederland.’
SAR zou graag meer onderzoekers bij Wageningen UR onderbrengen. ‘Er
zijn vaak mensen die er
zouden passen, vanwege
het internationale proﬁel’

Waarom ben je gevlucht?
‘Ik studeerde al in Nederland en was voor mijn afstudeeronderzoek terug in Iran. Op een dag had ik hard gewerkt in het laboratorium toen ik, op weg naar huis, zag
hoe een oudere vrouw door twee soldaten werd aangevallen op straat. Ze sloegen haar met stokken. In een reﬂex
sprong ik ertussen. “Waar zijn jullie mee bezig?” riep ik,
“dit is niet normaal!” De vrouw stapte snel in een taxi en
verdween, mijn doel was bereikt. Maar de soldaten namen
wel foto’s van me.
Terug in Nederland hoorde ik via via dat ik op ‘de zwarte lijst’ stond. Dat betekent dat je bij het passeren van de
Iraanse douane een grote kans loopt om gearresteerd te
worden. Dan kunnen ze met me doen wat ze willen. Ik kan
in elk geval het land niet meer uit want ze nemen ook je
paspoort in. Daarom ben ik in Nederland gebleven. Ik heb
me niet gemeld voor een asielprocedure uit angst dat ik
niet de status van vluchteling zou krijgen. Misschien is
mijn geval niet riskant genoeg.’
Hoe weet je dat je in de gaten wordt gehouden?
‘Mijn vader is wel eens gebeld door iemand van de overheid. “We weten waar uw zoon mee bezig is”, werd er gezegd. Verder krijg je via via veel informatie, niks is ofﬁcieel
bekend. Zelf heb ik ook een anoniem telefoontje gehad:
“Pas maar op, we houden je in de gaten.” Niet ﬁjn.’
Heb je nog contact met je familie?
‘Via internet kan ik mijn ouders bellen, maar we kunnen niet vrijuit spreken. Je kunt in Iran alleen via overheidskanalen toegang tot internet krijgen. Het is geen onafhankelijk medium zoals hier. Als ik met mijn ouders
praat dan hebben we het dus over alledaagse dingen. Wel
gebruiken we vergelijkingen en metaforen, om iets over te
brengen zonder het te zeggen.’
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VERBODEN WETENSCHAPSMONOLOGEN
Academici die in hun eigen land vervolgd worden hebben allemaal een eigen verhaal. Een aantal van deze
verhalen zijn bij elkaar gebracht in De Verboden Wetenschapsmonologen, die deze maand door Nederland trekken. Op 26 maart strijkt het gezelschap neer in de Aula
in Wageningen, waar Manoushka Zeegelaar een Iraans
en Roger Goudsmit een Iraaks verhaal vertolkt. Na afloop is er een gesprek met Jan Douwe Kroeske en PvdAkamerlid Jeroen Dijsselbloem.

Valt het je zwaar om geen echt contact met hen te
hebben?
‘Tuurlijk, maar ik ben tenminste op een veilige plek en
ik wil hen op geen enkele manier in gevaar brengen. Wat
wel pijn doet is dat mijn broer binnenkort gaat trouwen,
en dat ik er niet bij kan zijn.’
Je komt niet over als een enorme rebel. Waarom houdt dit
regime je dan toch in de gaten?
‘De regering is erg gevoelig voor mensen die buiten
Iran wonen. We komen in aanraking met andere gewoonten en we leren om voor onszelf te denken. Je kunt het regime zien als een grote paraplu; als je er niet precies onder
staat, ben je voor hen een tegenstander.’
Ben je als wetenschapper extra verdacht?
‘Met mijn onderzoek kan ik de omstandigheden van de
boeren in Iran sterk verbeteren. Ik kan hen tijd, water en
geld besparen. Daarvoor heb ik bij een Europees bedrijf
een materiaal ontwikkeld dat ik graag wil introduceren in
Iran. Maar zij willen het materiaal liever uit China halen,
want daar willen ze graag zaken mee doen. En ze kunnen
er nog wat extra geld mee opstrijken. Mijn kennis ondermijnt het systeem, vinden ze. Het kan ook zijn dat ik daarom op die zwarte lijst sta.’
Welke verschillen vallen je op nu je in Nederland woont?
‘Dat je de koningin mag beledigen als je wil, zonder dat
er iets gebeurt. Soms moet ik ook lachen, bijvoorbeeld bij
de ontruiming van Atlas vorige maand, toen er een verdacht pakketje was afgeleverd. Iedereen in paniek, de me-

‘Wat pijn doet is dat mijn broer
binnenkort gaat trouwen,
en dat ik er niet bij kan zijn’
dia erbij… terwijl er niks aan de hand was. In Iran zijn er
mensen vermoord omdat ze op straat riepen: “Waar is
mijn stem?”. Wetenschappers zijn aangevallen en gedood. Een simpel pakketje zou nooit zoveel ophef veroorzaken.’
Wat zijn je plannen in Nederland?
‘Mijn SAR-beurs is voor een jaar. Die tijd gebruik ik om
een PhD voorstel te schrijven en een vaste plek te krijgen.
Als dat lukt dan kan ik hier blijven, want na vijf jaar kan ik

Farzeen maakt het v-teken, dat sinds de verkiezingen van 2009 in Iran het symbool is voor
de hoop op een betere toekomst.

een verblijfsvergunning aanvragen. Als het niet lukt om
een plek te krijgen…. tja, dan weet ik niet wat ik moet.
Daarom werk ik nu als een robot om aangenomen te worden.’
Hoe zie je de toekomst?
‘Ik blijf mijn land steunen. Dat kan door Iraanse bedrijven en boeren te helpen. Op een afstand is dat lastig,
maar er zijn data beschikbaar zoals satellietfoto’s en GISkaarten. Daarmee kan ik iets doen. Op den duur hoop ik
terug te kunnen, maar zolang dit regime aan de macht is
kan dat niet. Mijn diepste wens is dat de leiders zelf een
knop omzetten.’
Op verzoek van de geïnterviewde is een geﬁngeerde naam gebruikt.
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Tot werkloosheid
gedoemd
Wie nu van de universteit of hogeschool komt, lijkt een baan te kunnen vergeten.
De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden is lange tijd niet zo slecht geweest, ook
voor het groene, Wageningse domein. Maar de kentering is ook al in zicht.
tekst: Irene Boers / illustratie: Kito

E

erst maar eens wat somber stemmende cijfers.
In de afgelopen drie jaar is het aantal vacatures
in Nederland dramatisch gekelderd. Op dit moment worden er zo’n 120.000 mensen gevraagd,
eind 2008 was dat nog het dubbele. De malaise
treft niet alleen de lager opgeleiden. Integendeel, het aantal hoogopgeleide werklozen nam tussen 2008 en 2010 toe
van 66.000 naar 100.000.
Wageningers zijn nogal eens geneigd om zulke berichten met een korreltje zout nemen. Werkloosheid, is dat
niet meer iets voor ﬁlosofen en letterkundigen? Ja en nee.
Het is waar dat de verschillen tussen de sectoren groot
zijn. Vooral zorg & gezondheid is een sector waarin de
vraag naar geschoold personeel onverminderd hoog is, en
naar verwachting ook zal blijven. Daar kunnen sommige
academici en hbo’ers van Wageningen UR ook hun voordeel mee doen. Maar in andere Wageningse kennisvelden
wordt de pijn wel degelijk gevoeld.
Ecojob is een detacherings- en bemiddelingsbureau in
de groene sector, gespecialiseerd in wat ze zelf ‘milieubanen’ noemt. Jeroen van de Kamp, oud-VHL’er, werkt op
het kantoor in Apeldoorn. Het afgelopen jaar zag hij de
markt inzakken. Sinds 2009 werd de spoeling bij de bedrijven al dunner, maar in 2011 werden de bezuinigingen
ook voelbaar bij de overheid en organisaties als de Dienst
Landelijk Gebied. Van de Kamp: ‘Er staan hier ongeveer
tweehonderd jonge werkzoekenden ingeschreven, waarvan de helft met een universitaire achtergrond. Maar het
aantal vacatures is beperkt. In een goede week komen er
misschien tien binnen. We kunnen op dit moment dus
niet veel mensen aan een baan helpen.’

FLEXCONTRACTEN
Naast de teruggelopen werkgelegenheid, is er nog een ander probleem. Veel starters worden jarenlang aan het lijntje gehouden met ﬂexcontracten, om vervolgens aan de

kant gezet te worden. Van de Kamp: ‘Wat steeds meer
opkomt is de ‘ﬂexibele schil’: een bedrijf heeft een kernteam van vaste medewerkers, en plakt hier ﬂexwerkers
aan vast, al naar gelang het economische getij.’ Het UVW
meldde onlangs dat in 2011 nog maar 2.000 mensen in
Nederland direct een vaste baan aangeboden kregen, tegen 82.000 (!) het jaar ervoor. Vrijwel niemand begint dus
meer aan zijn werkzame leven met de zekerheid van een
vaste baan. Vervelend, vooral omdat in maar liefst 80 procent van de gevallen langdurige ﬂexcontracten niet tot een
vaste aanstelling leiden. Alleen op posities die moeilijk te
vullen zijn, wordt een contract voor onbepaalde tijd geboden, ziet ook Van de Kamp, die deze ontwikkeling betreurt. ‘Wij willen mensen het liefst aan een vaste baan
helpen.’
VERGRIJZING
Kommer en kwel dus, maar er is ook hoop, zo houden arbeidsmarktspecialisten ons voor. Het dalend aantal vacatures is volgens hen te wijten aan de recessie. Op de langere termijn valt er vanwege de vergrijzing juist een groei te
verwachten. Ton Wilthagen, arbeidsmarktprofessor op de

Alleen op posities die moeilijk te
vullen zijn, wordt een contract
voor onbepaalde tijd geboden
Universiteit van Tilburg, berekende dat jaarlijks zo’n
200.000 babyboomers de arbeidsmarkt verlaten. Zo’n 4
procent van de hoger opgeleide beroepsbevolking. De
jaarlijkse aanwas van afgestudeerden blijft steken op 3,5
procent, waardoor er een tekort van een half procent resteert. In de technische, onderwijs- en zorgsector worden
zelfs grote tekorten voorspeld.
Ook bij Ecojob wordt die structurele ontwikkeling ge-
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‘AFWIJZING IS DEMOTIVEREND’
Lizet (25) is in 2010 afgestudeerd in Bos en Natuurbeheer. ‘Ik ben al anderhalf jaar aan het zoeken
naar een baan. Ik heb 26
brieven de deur uit gedaan, de meeste in eigen
vakgebied. Bij één sollicitatie voor een PhD-positie,
ben ik op gesprek gekomen. Dat was na advies
van het UWV over hoe ik
mezelf beter kon verkopen
in mijn brief. Blijkbaar
werkte dat. Maar sindsdien ben ik niet meer door
de selectie gekomen. Ik
doe vrijwilligerswerk voor
het Landschap Overijssel.
Om wat meer zekerheid te
hebben, ga ik bij de Belas-

tingtelefoon werken. Daar
ben ik blij mee, dan heb ik
iets om handen. Ook is het
leuk als ik met dat inkomen weer op mezelf kan
wonen, daar ben ik wel
aan toe. Het is heel frustrerend en demotiverend
om steeds maar te horen
te krijgen: ‘Dank voor de
interesse, maar...’ Ik blijf
proberen en hoop dat ik zo
snel mogelijk iets in mijn
vakgebied vind. Ik denk
dat het wel komt; je moet
optimistisch blijven. Op
een gegeven moment kunnen ze niet meer om de natuur- en milieumensen
heen, alles moet toch
steeds duurzamer.’

‘JE BEGINT WEER OP OP NUL’
Wouter (28) is in september 2010 afgestudeerd als
planoloog. Hij komt moeilijk aan een vaste baan in
zijn vakgebied. ‘Ik heb op
diverse plaatsen gewerkt
maar slechts een enkele
keer in de ruimtelijke ordening. Voor een stuk of
25 vacatures ben ik vol gegaan. Niet allemaal even
leuk, maar je kunt nu niet
kritisch zijn. Voor welgeteld één baan ben ik uitgenodigd voor een gesprek.
Meestal kreeg ik te horen
dat er zo’n honderd tot
driehonderd mensen hadden gesolliciteerd en dat
andere kandidaten beter
in het proﬁel pasten. In ja-

voeld. Van de Kamp: ‘De laatste tijd begint de vraag weer
iets aan te trekken, terwijl de crisis nog niet voorbij is. Dat
heeft mogelijk te maken met de vervangingsvraag door
uitstromende babyboomers.’ Mogelijk is de forse dip op
de groene arbeidsmarkt dus van korte duur en zal de uittocht van de babyboomers snel tot de oplossing leiden.

nuari begon ik in de IT; je
wilt toch liever werken
dan thuiszitten. Het voordeel is dat je weer aan het
werk bent en dus werkervaring opdoet. Daarnaast
leer je nieuwe dingen over
de IT en projectmanagement. Dat laatste kan later
weer goed van pas komen.
Nadeel is dat je weer op
nul begint. Je hebt geen IT
ervaring en dat vertaalt
zich in het soort werk dat
je doet, en het salaris. Het
is even afwachten totdat
de crisis overwaait. Natuurlijk blijf ik zoeken
naar leuke vacatures, maar
voor nu zit ik tenminste
onder de pannen.’

Van de andere kant staan ons nog stevige overheidsbezuinigingen te wachten waarvan de uitkomst nog ongewis is.
Hoe dan ook, de keuze voor een studie aan hbo of wo blijft
volgens de arbeidsmarktspecialisten de beste optie, zowel
als het gaat om kansen op de arbeidsmarkt, als om de ﬁnanciële beloning die je straks voor je werk krijgt.
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LICHT OP DE NATUUR
Normaal is het er ’s nachts stikdonker. Maar nu even
niet. Speciale lampen zeten dit stukje Veluwse natuur
bij Kootwijk de komende drie jaar in rood, groen en wit
licht. Om te kijken wat kunstlicht doet met het nachtleven van plant en dier. Wagenings onderzoek (Natuurbeheer en Plantenecologie) in de praktijk. Let op de
fraaie sterrenhemel: Orion! RK / foto Bart de Gouw
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Wageningse kopstukken: ecoloog Marten Scheﬀer

De geest moet waaien
Wetenschappelijke oplossingen liggen vaak besloten in samenwerking en
kruisbestuiving, vindt ecoloog Marten Scheﬀer. Daarom werkt hij samen met
economen, sociologen en hersenwetenschappers. Ze komen bij hem thuis, in
de schuur achter zijn huis. Want alleen in informele sfeer ontstaan echt nieuwe
ideeën. ‘De dingen die ik organiseer bestaan voor de helft uit eten en wandelen.’
tekst: Arno van ’t Hoog / foto’s: Manon Bruininga

W

e spreken af in de vrijstaande jarendertigwoning van ecoloog Marten Scheffer, langs de Waal in de buurt van
Tiel. De erker met eettafel kijkt uit op
de rivierdijk, die dertig meter verderop als een massieve graswal boven
het huis uittorent. Huis en tuin passen precies bij de eigenaar: ontspannen, informeel, ongedwongen. Een bak met
Friese doorlopers staat nog middenin de woonkamer, kindertekeningen en knutselwerk decoreren de wanden. Een
bijzettafel verdwijnt onder allerhande spullen, papieren,
notitieboekjes, leerboeken en bladmuziek: Sonates Françaises pour violon , volume 1. In de rode zithoek ligt een
gitaar voor het grijpen.
Scheffer woont hier met zijn vrouw, zoon van veertien
en dochter van twaalf. Hij leerde zijn echtgenote kennen
als postdoc in de Verenigde Staten. ‘Zij doet onderzoek
aan terrestrische ecologie en ik aan aquatische ecologie.
Af en toe doen we iets gemeenschappelijks. Een paar
maanden geleden waren we coauteur van een artikel in
Science.’ Zulke projecten betekenen niet dat aan de eettafel wetenschap wordt bediscussieerd, zegt Scheffer. ‘Nee,
bij dit soort projecten zijn altijd meer onderzoekers betrokken, we maken dus gewoon een werkafspraak.’
De Science-publicatie ligt in de lijn van het thema waarmee Scheffer internationaal naam heeft gemaakt: alternatieve stabiele toestanden van complexe systemen, en de
overgangen daartussen. Dat onderwerp kiemde toen hij
eind jaren tachtig betrokken raakte bij onderzoek aan
troebele en heldere meren. Het artikel in Science beschrijft de veerkracht van regenwouden en savannes. ‘Die
hebben we voor de hele wereld opnieuw in kaart gebracht

met satellietbeelden.’ Scheffer bekeek ook of je extreme
El Niño-regens kunt gebruiken om gebieden die hun bomen zijn kwijtgeraakt, weer groen te krijgen. ‘Soms kan
een extreme gebeurtenis een overgang naar een andere
toestand dwingen. Maar soms zit een ecosysteem gevangen in een situatie en kan bijvoorbeeld extreme regenval
door El Niño een ontbost gebied een handje te helpen om
uit de val van een boomloze situatie te raken.’
NOTITIEBOEKJE
Het gesprek wordt een paar keer onderbroken door de telefoon. Toch zegt hij: ‘Ik werk, gerekend in kantooruren,
weinig. Ik doe ook veel andere dingen. Aan de andere kant
kun je zeggen dat ik altijd werk omdat ik er altijd mee bezig ben.’ Scheffer pakt een notitieboekje met kleine schetsen en aantekeningen. ‘Als ik ergens wandel of in de trein
zit en ik krijg een idee, dan krabbel ik het meteen op. Sommige ideeën worden uitgewerkt. Ik maak weinig expliciete
kantooruren; een ﬂink deel van mijn werk is nadenken en
dat kan ook als ik op de ﬁets zit naar Wageningen. Die
twintig kilometer gebruik ik bewust als nadenktijd; dat
zijn ook productieve uren.’
De scheiding tussen werk, werkplek en privéleven is
onduidelijk, geeft Scheffer toe. ‘Maar als het goed is, grijpt
het onderwerp je. Dat kan een valkuil zijn, omdat je geen
afstand kunt nemen. Ik heb het grootste deel van mijn
carrière vier dagen gewerkt. Die andere tijd heb ik voornamelijk besteed aan muziek maken – dan kan je sowieso
nergens anders over nadenken – en alle andere dingen die
ik leuk vind. Zoals tuinieren en bomen snoeien, lekker koken, en elk najaar een paar honderd liter sap maken van
de appels uit de boomgaard. En ik kan erg genieten van

MARTEN SCHEFFER
(AMSTERDAM, 1958)
1985 Studie ecologie, Universiteit Utrecht
1990 Dissertatie ‘Simple
models as useful tools
for ecologists’, Universiteit Utrecht.
1985-1987 Onderzoeker
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw “De
Dorschkamp”
1987-1997 Senior onderzoeker Rijksinstituut
voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
1998-heden hoogleraar
Aquatische Ecologie en
Waterkwaliteitsbeheer
aan de Wageningen Universiteit.
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mijn kinderen: eindeloos kletsen en samen muziek maken. Kinderen zijn door hun onbevangenheid en nieuwsgierigheid erg goed tegen de blikvernauwing. Dankzij hen
leer ik bijvoorbeeld allerlei nieuwe muziekstijlen kennen.’
Muziek en wetenschap zijn een terugkerend refrein in
Scheffers familiegeschiedenis. In ditzelfde huis, waar hij

‘Kinderen zijn door hun onbevangenheid en
nieuwsgierigheid erg goed tegen de blikvernauwing’
opgroeide als kind van twee musicerende ouders, kwamen veel muzikanten over de vloer. Andere voorouders
waren actief in de wetenschap. Hij loopt naar de kastenwand en overhandigt trots een dikke pil van zijn betovergrootvader dr. C.L. van der Burg: De voeding in Nederlandsch-Indië, uit 1904. Een van zijn grootvaders van moe-

ders kant kende de pionier van de vaderlandse natuurbescherming Jac P. Thijsse, en leerde Scheffer de namen van
planten en vogels.
Het was bijna vanzelfsprekend dat hij zowel aan de universiteit (Biologie) als aan het conservatorium ging studeren. ‘Ik kon niet kiezen en ben het dus allebei gaan doen.
Maar op een gegeven moment ging dat een beetje wringen, dus ben ik met het conservatorium gestopt.’ Met optreden is hij nooit opgehouden. Inmiddels verbindt hij op
het podium muziek en wetenschap. Onder de titel Concerted Science, vertelt hij over wetenschappelijke inzichten en
probeert hij het publiek te laten aanvoelen dat via intuïtie
en associatie nieuwe routes voor wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ontdekt.
THINKING FAST
Op precies dezelfde manier zoekt Scheffer zelf naar verbindingen en patronen die zijn vakgebied overstijgen.
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KEES SLINGERLAND, ALGEMEEN DIRECTEUR ENVIRONMENTAL SCIENCES GROUP:
‘Naar de letter ben ik Marten Scheﬀers leidinggevende, maar zoals bij alle leerstoelhouders is dat geen baas-knecht verhouding. En al helemaal niet bij Marten, die volkomen
zelfsturend is en precies weet wat hij gaat doen. Marten is in alle opzichten authentiek,
volkomen zichzelf. Een heel aimabele kerel, iemand die op topniveau wetenschap bedrijft en dat heel goed kan uitleggen, en ook nog mooi musiceert. Marten gaat voor de
inhoud en is niet van de commercie. Maar hij valoriseert zijn ecologisch onderzoek wel
heel goed door verbinding te leggen met allerlei andere wetenschapsgebieden.’

VASILIS DAKOS, VOORMALIG PROMOVENDUS, NU POSTDOC BIJ JORDI BASCOMPTE IN SPANJE.
‘Martens wetenschappelijke werk ontwikkelt hij overal: op de universiteit, thuis, op de
ﬁets. Als ik zijn manier van werken moet omschrijven in twee woorden, dan denk ik aan
vrijheid en creativiteit. Hij stimuleert je om out of the box te denken, open te staan voor
andere invloeden en de samenwerking te zoeken. Dat probeer ik nu zelf ook te doen:
creatief werken en bruggen bouwen. Als persoon is hij erg genereus, vriendelijk en positief ingesteld. In de afgelopen zes jaar is zijn huis mijn tweede thuis geworden.’

Marten Scheﬀer: ‘Ik heb
het grootste deel van
mijn carrière vier dagen
gewerkt. Die andere tijd
heb ik voornamelijk
besteed aan muziek
maken – dan kan je
sowieso nergens anders
over nadenken – en alle
andere dingen die ik
leuk vind.’

Zijn werkwijze liet zien dat de wiskundige modellen die de
omslag van een helder naar een troebel meer kunnen beschrijven, ook nuttig zijn bij het beschrijven van abrupte
omslagen in ﬁnanciële markten. Of ontsporingen in de
wisselwerking tussen neuronen bij het ontstaan van hersenziekten. Sinds de eerste publicaties over dit onderwerp
lukt het steeds beter die omslagen in systemen - critical
transitions – te beschrijven en zelfs de signalen die eraan
vooraf gaan te detecteren.
Gedachtensprongetjes, zo omschrijft hij die eerste ingevingen. Allerlei cognitief onderzoek heeft laten zien dat
mensen op twee manieren kunnen denken, zegt Scheffer:
zoals Daniel Kahneman het noemt ‘thinking slow en thinking fast’. De eerste manier is het doelbewust en rationeel
redeneren, vaak zittend achter een bureau. Het ‘fast’ denken is onwillekeurig, intuïtief en associatief. ‘Bij dat laatste komen vaak de grotere verbindingen tot stand. Alle
grote doorbraken in de wetenschap hebben te maken met
die intuïtieve kliks. Maar alle systemen waarmee we ons
werk structureren gaat over thinking slow: zitten, vergaderen, tijdschrijven. We hebben geen enkele manier om het
spontane en associatieve denken te faciliteren en te institutionaliseren.’
Hoe kun je stimuleren dat er vaker denksprongetjes
worden gemaakt? ‘Door ervoor te zorgen dat mensen breder kijken, meer input krijgen van andere gebieden en
methoden. Breed lezen en praten. En tijd hebben om dat
te verwerken. Dat doe je niet achter een bureau, dat gaat
veel beter als je met mensen gaat eten of wandelen. Als je
dat wilt stimuleren moet je doen aan social engineering:
zorgen dat mensen bij elkaar komen. En als je dat niet onder dwang wilt doen, moet je bijvoorbeeld zorgen dat er
heel lekker eten is. Bij beroemde instituten is het geheim
de ene keer een heel goed espresso-apparaat, de andere
keer een wekelijkse borrel op een dakterras, of een kantine met lange tafels. Dat klinkt banaal, maar al die sociale
interactie wordt in ons normale kantoorleven als verspilde momenten gezien.’
Scheffer heeft achter zijn huis zijn ideeën over social
engineering ten uitvoer gebracht. We lopen erheen, langs

de boomhut bij de voordeur, scharrelende kippen en de
stationwagon die vrij geparkeerd staat op het gras. Scheffer noemt het zelfgebouwde onderkomen een schuurtje
met een houtkacheltje, maar het is meer een fraai huis
met openslaande deuren naar de boomgaard. Hij ontvangt er wetenschappers. Er staat een tafel, keukenblok
en veel whiteboards aan de muur. Op de overloop is mogelijkheid om te musiceren. ‘Ik organiseer hier kleine workshops. Zulke informele bijeenkomsten werken goed. Een
paar jaar geleden leidde een workshop die voornamelijk
bestond uit wandelen tot een enorm geciteerd Nature-artikel over generic early warning signals.’
VUURTJE STOKEN
Onderzoekers die op bezoek komen, overnachten in een
lokaal hotelletje, ze rijden op de ﬁets naar huize Scheffer.
‘We praten in de schuur en lopen tussendoor naar de rivier. We stoken een vuurtje. De dingen die ik organiseer
bestaan voor de helft uit eten, wandelen of een keertje
zwemmen in de zandput in de buurt. Die bijeenkomsten
zijn onconventioneel maar enorm productief. Ik denk dat
we erg lijden onder de tijdgeest van controle, waarin we
zowel de wetenschappelijke output als het proces waarmee die tot stand komt willen beheersen. Dat is een fout
idee van hoe je tot nieuwe inzichten kunt komen.’
Nieuwe doorbraken laten zich niet als rijpe appels
plukken van de boom der kennis. Los van nadenken en
ideeën opdoen, besteedt Scheffer veel tijd en energie aan
het inlezen in nieuwe vakgebieden en uitleg vragen bij onderzoekers. ‘Het duurt even voordat je met genoeg kennis
de naïviteit voorbij bent, en je de echte interessante vragen in beeld krijgt. Ik weet na al die jaren wel steeds beter
wat werkt bij dit interdisciplinaire werken, zowel op sociale vlak als de wetenschappelijke richtingen waarin je
kunt zoeken. Ik leer dus van de dynamiek van het wetenschapsbedrijf. Maar de uitkomst is altijd ongewis. Soms
wordt het niks, en soms heb je wel wat. Het is een calculated
risk, maar ik vind het leuk om avontuurlijk bezig te zijn.
Als je niet beweegt, vind je ook geen nieuwe wegen.’
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STRESS?

WEN ER MAAR AAN!
Twee op de vijf studenten kampen met ernstige studiestress, bleek uit de
studiedrukenquête. Staatssecretaris Halbe Zijlstra reageerde laconiek.
‘Een beetje stress is niet erg. Als je straks werkt, krijg je daar ook mee te
maken.’ Studiestress is gewoon een goede oefening voor later.
tekst: Linda van der Nat / illustratie: Henk van Ruitenbeek

Jaap Sok
MSc Management Economics and
Consumer Studies, aan het afstuderen
‘Ik kan me wel vinden in Zijlstra’s
uitspraak. Ik zie studie ook een beetje als werk. Je wordt er niet voor betaald, maar je bent wel met je toekomst bezig. Later heb je ook stress;
je moet doelstellingen halen, samenwerken met collega’s, projecten afronden. Als je faalt, word je de laan uit
gestuurd, of gekort op je salaris. Als je tijdens je studie ook
stress hebt, kun je daar in een later stadium beter mee omgaan. Op de universiteit heb je maar bij een paar opdrachten echt prestatiedruk. Voor de rest bepaal je zelf of je een
acht of een zes haalt voor een tentamen.
Ik ben veertig uur per week bezig met mijn afstudeeronderzoek en het bevalt me goed. Ik word behoorlijk vrij gelaten, er is niemand die over mijn schouder mee kijkt. De
enige stress die ik heb komt uit mezelf, omdat ik wil me
bewijzen, niet omdat het werk te zwaar is.’

David Marcelis
MSc Geo-Information Sciences, 4
maanden geleden afgestudeerd
‘Studiestress is geen goede oefening
voor later. Zowel tijdens je studie als
in je werk is stress iets dat je moet
proberen te vermijden. Ik denk wel
dat sommige opleidingen of vakken
iets meer discipline van studenten mogen vragen om de

studenten voor te bereiden om het werkende leven.’
Zelf werk ik nu ruim 4,5 maand bij eLEAF in Wageningen.
Voor mijn afstuderen liep ik hier al vijf maanden stage. Nu
ik werk heb ik meer last van stress. Die stress komt niet
door mijn werk an sich, maar doordat ik per week meer tijd
kwijt ben aan werken dan ik voorheen kwijt was aan studeren. Ik kom nu eerder in de knel met mijn nevenactiviteiten. Tijdens mijn studie heb ik weinig last gehad van
stress, omdat het mij altijd vrij makkelijk lukte aan mijn
verplichtingen te voldoen binnen de gegeven tijd. Pas in
mijn laatste een à twee jaar nam de druk toe, maar die
kwam voornamelijk voort uit activiteiten naast mijn studie.’

Barbara Veltrop
Interne Communicatie, coördineert
medewerkersenquête
‘Uit de Medewerkermonitor blijkt
dat de helft van alle medewerkers de
werkdruk regelmatig té hoog vindt.
Het gevoel van een hoge werkdruk kan worden voorkomen door planmatig te werken. Plannen en goed organiseren is te leren. Studenten leren dat nu ook al. Daarmee geef
je ze handvatten voor later, als ze gaan werken.
Tegelijkertijd zijn de werkzaamheden heel verschillend.
Als je werkt, moet je soms tien ballen tegelijk in de lucht
houden. Je hebt projecten, megaprojecten, dagelijkse bezigheden en onverwachte dingen. Een studie is makkelijker te plannen; jij staat in het middelpunt, jij moet de
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punten halen. Bij werk ben je toch ook nog vaak afhankelijk van wat anderen aanleveren.’

Alet Leemans
studiecoördinator Bodem, Water,
Atmosfeer
‘Als je op academisch niveau aan het
werk gaat, moet je met werkdruk,
stress en planningen om kunnen
gaan. Het brein ontwikkelt zich nog
tot je 23-24 jaar oud bent, waardoor
jonge mensen niet altijd gestructureerd kunnen werken en
plannen. Daarom is het goed om daar tijdens de studie
aandacht aan te besteden. Niet iedere student heeft er
overigens evenveel last van. Er zijn studenten die het niets
lijkt te doen, met een ‘we zien wel’-instelling, maar er zijn
ook studenten die wel veel stress ondervinden.
Ik ben het niet met de stelling van Halbe Zijlstra eens. Het
lijkt mij beter om op een positieve manier studenten te leren omgaan met stress. Er komen regelmatig studenten
bij me langs die naast de gewone studiedruk ook extra
stress ondervinden door de nieuwe kabinetsmaatregelen.’

Stefano Risso
Eerstejaars Msc Food Technology,
Italia
‘In Italië heb ik na mijn horecaopleiding drie jaar fulltime gewerkt als
kok. Dat was erg stressvol; ik had
geen leven meer buiten het werk.
Toen ik 22 was heb ik besloten weer
een opleiding te gaan doen. Omdat ik een Nederlandse
vriendin heb en deze universiteit goed aangeschreven
staat, ben ik naar Wageningen gegaan voor een master. In
de weekenden werk ik nog als kok.
Ik heb best veel stress van mijn studie; de periodes zijn erg
kort en de vakken zijn moeilijk. Maar ik heb het idee dat ik
dankzij mijn werkervaring beter bestand ben tegen studiedruk. Je weet gewoon dat het af en toe zwaar is. Daarom is
het goed voor studenten om af en toe wat studiedruk te
voelen, zeker als ze er geen baantje naast hebben. Stress is
nu eenmaal onderdeel van het leven. Maar soms denk ik
ook wel dat de universiteit te veel van haar studenten
vraagt, vooral bij studenten die naast hun studie moeten
werken.’
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Het geheim van Herenstraat 14, deel 4

ALLES BEHALVE KLEREN
De droevige winter is voorbij, krokussen schieten uit de grond en rokjesdag komt eraan. Om het lentegevoel kracht
bij te zetten, hield H14 afgelopen vrijdag haar tiende huisfeest. Het thema was ABC: Anything But Clothes.
tekst: Nicolette Meerstadt / foto’s: Emma Teuling

De aankondiging vooraf was keihard: wie niet in thema is, komt er niet in.
Dat konden de heren van H14 niet helemaal waarmaken, maar ze hebben
zeker hun best gedaan. JJ: ‘Kwam er een lange gast aan de deur. Ik zeg: je
komt er niet in zo, je bent niet verkleed. “Yes, but I am French”, probeerde
hij nog. Tien minuten later had hij zijn T-shirt over zijn hoofd getrokken en
heb ik mijn hand over mijn hart gestreken.’
Gastheren JJ en Mohamed
zijn helemaal klaar voor
het feest. ‘Dit zijn twee
hygiëneschorten uit de
fabriek’, vertelt JJ. Maar
hij is vooral trots op zijn
mooie ondergoed: met
luipaardprint. Mohamed
heeft zijn liefde voor het
knutselen herontdekt in
het maken van zijn outﬁt.
‘Terug naar mijn kinderjaren’, straalt hij.
De DJ’s in de twee
feestzalen draaiden
lekkere ‘stubdep’ en
drum ’n bass. Maar
de echte actie vond
plaats in de gangen
en de vele hoekjes
in het huis. Op Facebook staat de volgende dag dat 62
procent van de huisgenoten heeft
gescoord.

Mister Facebook was een populaire gast. Je kon hem ‘liken’ of een berichtje
achterlaten op zijn ‘wall’. ‘Fantastisch hoeveel moeite mensen in hun outﬁts
hadden gestoken’, glimt Mohamed.
Van de bezoekers werd veel
doorzettingsvermogen
gevraagd. De
gang was een
bijna onneembare vesting,
zo vol was
het. Zelfs om
drie uur probeerden er
nog mensen
wanhopig binnen te komen.
Om half zes
vond JJ nog
een zoenend
stelletje in de
keuken. ‘Die
heb ik maar
even naar de
deur begeleid.’
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Veilige liefde voor watersalamanders

Achter Van Hall Larenstein in
Leeuwarden loopt een klein riviertje, de Potmarge. In het voorjaar lopen kleine amﬁbieën daar ‘s ochtends en ‘s avonds op en neer om
zich voort te planten. Daarbij steken ze het ﬁetspad over, waar ze
vaak door ﬁetsers of scooterrijders
worden vermorzeld. Vorig jaar troffen vierdejaars studenten Carlijn
Lanrijssens en haar studiegenoot
Tariq Stark soms wel dertig doodgereden salamanders op het ﬁetspad. ‘We vonden dat echt niet kunnen naast een groene hogeschool.
Bovendien is het uniek dat er zo’n

grote populatie salamanders dicht
bij de binnenstad zit,’ aldus Carlijn.
RINGSLANG
Tariq en Carlijn namen het initiatief tot een reddingsactie. Met hulp
van de gemeente Leeuwarden zijn
twee 130 meter lange afrasteringen
geplaatst langs de Potmarge. Aan
weerszijden daarvan zijn dertig
emmers ingegraven. Een groepje
studenten buigt zich nu twee keer
per dag over de emmers om de salamanders te bevrijden en veilig
over te zetten. Soms bestaat de
vangst ook uit onfortuinlijke kikkers en padden. In elke emmer
staat een stokje of takje. ‘Zo kunnen muizen eruit klimmen.’ De
studenten registreren aantal en geslacht van de salamanders, om in-

FOTO: HOGE NOORDEN

Salamanders begeleiden op het
immer gevaarlijke pad der liefde.
Studenten van Wildlife Management aan VHL Leeuwarden doen
het nu zo’n twee weken.

VHL-studenten helpen salamanders te vergaren.

zicht te krijgen in de grootte van de
populatie.
Tot de eerste week van april
worden de diertjes overgezet. Carlijn: ‘Ik hoop nog eens een ring-

slang te vinden in een van de emmers. Het zou leuk zijn als zo’n populatie ook dichtbij de binnenstad
zou leven.’ KdM

Wageningse hardloopsters op erepodium Londen RACE MET

KLASSIEKE
ZEILSCHEPEN

Een team Nederlandse studentes,
waaronder twee Wageningse,
heeft hoge ogen gegooid bij de
Hyde Park Relays. Bij de jaarlijkse estafette in het Londense
Hyde Park werd het team derde,
en bleef onder andere het prestigieuze Oxford voor.

De Zeus-dames met in het midden Marlou Bijlsma en Esther Swart

derde in het totaalklassement. De
dames moesten alleen Cambridge
University (52.59) en St. Marys
(53.42) voor zich dulden.
BATAVIERENRACE
Bijlsma ziet de wedstrijd in Hyde
Park als opmaat voor de Batavierenrace, de grootste studentenestafette van Nederland. Ze heeft
groot vertrouwen in het Wageningse team: ‘We hebben een heel sterk
team dit jaar, met veel goede lopers. Winnen gaan we sowieso.’
Grote concurrent Groningen is na-

melijk niet zo goed als voorgaande jaren, zo vertelt Bijlsma. ‘Het
enige risico is een blessure, dus
we kunnen nog wel wat goede
reserves gebruiken.’
Wie deel wil uitmaken van dit
winnende Batavierenteam, moet
hard kunnen lopen. Vrouwen
moeten over 2,5 kilometer gemiddeld 14 km/h kunnen lopen
en mannen over 5 kilometer gemiddeld 16 km/h. Denk je dit te
kunnen, mail dan naar batavierenrace@wur.nl om je op te
NM
geven.

CREDIT FOTOGRAAF

Normaal gesproken spelen buitenlandse teams geen rol van betekenis in de Hyde Park Relays. Het is
een typische studentenwedstrijd,
die iets weg heeft van de Batavierenrace. ‘Maar dan kleiner, en er
wordt behoorlijk hard gelopen’,
vertelt atlete Marlou Bijlsma.
Behalve een heleboel Engelsen,
waren er ook studenten uit bijvoorbeeld Spanje en Polen. Een leuk
detail is dat Hyde Park komende
zomer het strijdtoneel is van de
triatlon tijdens de Olympische
Spelen.
Het Nederlandse team Zeus Dames liep vier ronden van 3,5 kilometer in een tijd van 53.52 minuten. Het team met de twee Tartlétos-leden Marlou Bijlsma en Esther Swart was daarmee het snelste
buitenlandse damesteam en werd

Hijs de zeilen! In de week van 2
tot 8 april vindt de jaarlijkse
Race of the Classics weer plaats,
het grootste studentenzeilevenement van Europa. Teams van verschillende universiteiten en
hogescholen binden met elkaar
de strijd aan op klassieke zeilschepen.
Aan ‘De Rees’, zoals de wedstrijd in
de volksmond wordt genoemd,
doet ook een Wagenings team
mee. Het team, dat bestaat uit 22
studenten, vaart op de Oban, een
Duitse zeillogger van 39 meter
lang.
In totaal doen er zo’n vijfhonderd
studenten mee aan de zeilwedstrijd. De schepen varen vanuit de
Rotterdamse Veerhaven richting
een Nederlandse of Belgische haven. Als het weer een beetje meezit
maken de deelnemers van daaruit
de overtocht naar het vasteland
van Engeland, om ten slotte terug
LvdN
te keren naar IJmuiden.
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SCHULD

APPJE

Als je er te lang naar kijkt, word je er onrustig van. Waarvan? De Nationale Studieschuldteller (www.wiebetaaltderekening.nl) die de oplopende
studieschuld in beeld brengt. Op dit moment al ruim 5,8 miljard euro. Per
seconde komt daar 17 euro bij. De teller is een actie van het ISO tegen de
onderwijsplannen van staatssecretaris Zijlstra. Duizelingwekkend. Oh ja,
je kunt er ook een petitie tekenen.

Zit je helemaal aan de grond vanwege die oplopende studieschuld? Een
oud-student heeft een app ontwikkeld waarmee je kunt berekenen hoe je
die zo voordelig mogelijk kunt aﬂossen. SchuldVrij, heet ie. Met het
rekenmiddel hoef je niet meer klakkeloos het aﬂosschema van DUO te
accepteren, meldt de app-bouwer. Fijn om te weten. En dat voor maar 79
cent. Een betere investering voor je stuﬁ is er niet.

Geketend door (Zijlstra’s) schuld

De Wageningse behartigers van
studentenbelangen deden net als
hun collega’s in andere studentensteden mee aan de actieweek van
de landelijke studentenvakbond
LSVb. De hal van het Forum hing
vol met spandoeken, terwijl Pulse,
Rood en VeSte protesthandteke-

ningen verzamelden die richting
Den Haag gingen.
De acties richten zich tegen verschillende bezuinigingen op het
hoger onderwijs. De langstudeerboete en een hoog collegegeld voor
tweede studies zijn al ingevoerd.
Daarnaast wil staatssecretaris
Zijlstra nog de studieﬁnanciering
in de master afschaffen, het reisrecht inkorten en de aanvullende
beurs beperken.
DAG VAN ROUW
Op woensdag ﬁetst een afvaardiging van de studentenraadsfracties

De actie in Forum
tegen de
verschillende
bezuinigingen op
het hoger
onderwijs

VeSte en Pulse vanuit Amsterdam
naar het Binnenhof in Den Haag,
om hun zorgen tegen het inkorten
van het reisrecht voor studenten te
uiten. Op het Binnenhof overhandigen de studenten de verzamelde
protesthandtekeningen aan

FOTO: BART DE GOUW

Studieschuld die als een zware
last wordt meegetorst. Met die
ludieke actie in het Forum
vroegen de Wageningse studentenorganisaties VeSte en Pulse
op 19 maart aandacht voor de
plannen van Halbe Zijlstra.

Tweede Kamerleden. Hoogtepunt
van de actieweek wordt de landelijke demonstratie op vrijdag 23
maart in Amsterdam. Onder de
naam Dag van Rouw herdenken
studenten dan, gekleed in het
LvdN
zwart, hun studiedromen.

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Geld geven aan goede doelen is onzin.
Er blijft te veel aan de strijkstok hangen.

MARLIES: Kritisch zijn op goede doelen is goed. Hoge salarissen van
bestuurders en foute beleggingen horen er niet bij. Maar ik vind het
onzin om dan maar meteen alles op een hoop te gooien. Ik krijg soms
het idee dat mensen het feit dat sommige organisaties niet goed met
hun geld omgaan als excuus gebruiken om maar helemaal niks te
geven. Maar ik vind het treurig dat we (ook ikzelf) zo vaak onze eigen
luxe belangrijker vinden dan dat er mensen van de honger doodgaan,
of dat het milieu meer en meer wordt belast. Kortom, wees kritisch,
maar gebruik het niet als excuus om al je geld vooral lekker voor
jezelf te houden, in ons nog altijd rijke land.

REACTIE JILLIS: Het gaat niet om eigen luxe belangrijker vinden.
Het gaat erom dat hulpgeld slecht of zelfs contraproductief wordt
besteed. In het geval van Darfur hielpen donateurs alleen maar de
rebellen. Dan heb je een plaat voor je kop als je blijft geven. Volgens
mij vinden veel mensen hun schuldgevoel afkopen belangrijker en
makkelijker dan nadenken over wat er met hun geld gebeurt.

FOTO’S: BART DE GOUW

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

JILLIS: Het woord goededoelenindustrie zegt eigenlijk genoeg: goede
doelen zijn vercommercialiseerd en verworden tot een - slecht georganiseerde - industrie. Bestuursleden van deze goede doelen krijgen belachelijk hoge salarissen, soms zelfs meer dan de minister-president.
Bakken geld gaan naar de overhead. Reclamecampagnes met BN’ers
kosten klauwen vol geld. En wat er dan uiteindelijk nog overblijft, komt
vaak nog eens slecht of helemaal niet terecht ook. Mensen die door de
beruchte tsunami één boot verloren, kregen er na aﬂoop ineens vier
of vijf. Darfur: goederen werden gestolen en achtergehouden door de
rebellen, die daarmee handig de bevolking konden chanteren.
Haïti: alweer hulpgoederen gestolen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Men zou eens wat kritischer moeten nadenken alvorens men geld
doneert aan een ‘goed’ doel.

REACTIE MARLIES: Er is veel te vinden op de website van het CBF over hoe
het geld wordt besteed; veel goede doelen gaan prima met hun geld om.
Verder is het wel makkelijk wat jij doet: een paar voorbeelden noemen
waarbij het fout gaat en vervolgens daar je mening op baseren. Je zou ’ns
wat kritischer moeten denken alvorens je alles maar generaliseert.
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BOE!

PI-ECE OF MUSIC

Een student aan Cambridge University is tot het eind van 2014 geschorst
omdat hij vorig jaar een toespraak van de minister van onderwijs verstoorde. Met dit schokkende gedicht: ‘You are a man who believes in the
market and in the power of competition to drive up quality. But look to
the world around you: your gods have failed.’ De andere aanwezigen herhaalden het gedicht als een mantra, tot de minister zijn speech afblies.
60 van hen hebben nu ook om straf gevraagd.

Op pi-muziek rust geen rechten. Met die uitspraak beslechtte een Amerikaanse rechter op 14 maart (3,14!) een ruzie tussen twee wiskundig aangelegde musici. De twee maakten muziek gebaseerd op het getal pi,
waarbij elk cijfer wordt vervangen door een noot. Levert dat muziek op?
Jazeker. Kijk en luister op http://bcove.me/ywsjxl6u. Hoe zou de lichtsnelheid klinken?

FOTO: GUY ACKERMANS

KLAUTEREN. Een overwinning op jezelf, zo voelde
het voor de deelnemers
aan de Wintersurvivaltocht
van 9 maart. Sportstichting Thymos organiseerde
voor het eerst een winterse survivalrun, waarbij
zo’n 26 die hards het uiterste van zichzelf vergden.
Op zaterdag leerden ze hoe
je moet kajakken en wat de
beste manier is om een
hindernisbaan te nemen,
op zondag gingen ze in
tweetallen de strijd met
elkaar aan.
Thymosbestuurslid Lilou
van Lieshout: ‘Het was
superleuk, want het is
mooi wanneer iets waarvan je denkt dat je het niet
kunt, tóch lukt.’ Dat het
allemaal behoorlijk
inspannend was geweest,
dat was wel te merken.
‘Iedereen had de rest van
de week spierpijn.’ LvdN

‘IK HEB GEWOON MIJN BIJDRAGE GELEVERD’

Wie? Branko Olij, BSc-student
Voeding en gezondheid
Wat? Basketballer (2.04m) bij
Pluto heren 1 in Wageningen
Waarom? Team wordt zaterdag
bijna zeker kampioen
en kan promoveren naar
landelijke eerste divisie

Wordt het feest zaterdag?
‘Ik ben er wel gerust op. Het moet te doen zijn, tegen
een middenmoter. De winst afgelopen weekend bij de
nummer drie was een grotere opluchting. Nu kunnen
we thuis kampioen worden, in sportzaal de Tarthorst.
De club verwacht nog meer publiek en kabaal dan toen
heren 1 vorig jaar promoveerde. Ik hoorde zelfs iets
over een lichtshow.’
Wat is bijzonder aan jullie team?
‘We zijn een van de jongere teams in de competitie,
met jongens tussen de 19 en 26, geen dertigers en veertigers. We houden van veel rennen en snelle scores.
Dat is ook leuk voor het publiek.’

En jij speelde vorig seizoen nog eredivisie…
‘Na twee jaar alleen ochtendcolleges en daarnaast basketballen, wilde ik toch weer meer tijd in mijn studie
steken en ben ik naar Wageningen verhuisd. Een studie biedt meer zekerheid, met sport kan het ineens
zijn afgelopen. Pluto speelde lager dan gehoopt, maar
het klikte met de jongens en de coach, en ze dachten
kans te maken op promotie – en daar kon ik wel bij van
nut zijn, ja. Maar we hebben het echt als team gedaan.
Voor iedere positie in het veld is er een goede speler. Ik
heb als center, onder het bord, gewoon mijn bijdrage
geleverd.’ YdH
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>> CULT
Wie? Vocaal Ensemble
Vivavoce
Wat? De Matthäus-Passion van Bach
Waar en wanneer?
24 maart (Wageningen)
en 25 maart (Utrecht)

Bach

Genieten van de Matthäus-Passion
Tip van: Jan van Nieuwenhuize, docent bij de leerstoelgroep landgebruiksplanning en studieadviseur.
‘Ik heb erg veel zin in de Matthäus-Passion. De Geertekerk in Utrecht
is een hele mooie omgeving hiervoor. Het wordt pas de tweede of derde keer dat ik hem bezoek en aangezien de vorige keer lang geleden
was, ben ik benieuwd hoe de lange zit me vergaat. Naast klassieke muziek houd ik vooral van jazz en blues. Eigenlijk is mijn smaak heel
breed, ik ga binnenkort bijvoorbeeld ook naar Randy Newman in
Eindhoven.
Een echte muziekkenner ben ik niet. Ik hoor niet wat goed en minder
goed is, maar ik vind het heerlijk om muziek te luisteren. Bovendien is
dit concert een combinatie van mooie muziek en het ontmoeten van
leuke mensen. In het koor Vivavoce zitten veel oud-studenten van me.
Mijn hockeyteam moet het deze keer maar doen met een andere doelman: we maken er een hele gezellige dag van.’ RR
www.vivavoce.nl

>> HET ECHTE WERK
MENSENVLEES DROGEN
IN DUITSLAND
Wie? Jolien Diepstra, Forensic Sciences, VHL
Wat? Stageonderzoek naar eﬀect van drogen van
menselijk weefsel
Waar? Institut für Rechtsmedizin in Düsseldorf,
Duitsland
Waarom? Van alles te doen en toch lekker dichtbij
‘Voor mijn projectstage wilde ik heel graag naar het buitenland. Op
onze opleiding zitten veel Duitsers en mijn studieloopbaanbegeleider
is ook Duits, zo ben ik op het idee gekomen om in Duitsland stage te
gaan lopen. Ook al klinkt Duitsland niet ver weg, je bent toch in een
nieuwe stad met een vreemde taal. Gelukkig is iedereen hier heel
behulpzaam en heb ik niet echt heimwee gehad. Düsseldorf ligt niet ver
weg dus tussen kerst en oud en nieuw ben ik ‘gewoon’ naar huis
geweest.
Ik liep mijn projectstage in een forensisch toxicologisch laboratorium
dat in opdracht van de politie bloedonderzoek uitvoert naar drugs en
medicijnen. Ook wordt hier het toxicologisch onderzoek uitgevoerd op
weefsels van overledenen. Tijdens de stage heb ik zelfstandig aan een
project gewerkt. Ik moest onderzoeken welk effect het
lyoﬁliseren(drogen) van weefsels heeft op de lange termijn. Daarbij was
het voor interessant om te zien of de concentraties van drugs en medi-

cijnen afnemen of niet. Hiervoor moest ik eerst leren hoe je de aanwezigheid van drugs en medicijnen kan aantonen. Ik heb niet alleen maar
aan mijn project gewerkt, ik heb ook bij andere afdelingen mogen meekijken. Zo ben ik bijvoorbeeld ook bij secties aanwezig geweest op de
afdeling pathologie.
Het viel mij op dat Duitsland in vergelijking met Nederland best ouderwets is. Het is bijvoorbeeld lang niet overal mogelijk met een pinpas te
betalen, terwijl ik die in Nederland eigenlijk alleen maar gebruik. Ook
de trams en treinen vind ik erg ouderwets, je kunt bijvoorbeeld voor
een tramticket alleen maar met muntgeld betalen.’ AvL
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mededelingen

STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

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

sen 13.00 en 17.00: een plek om
elkaar te ontmoeten, ervaringen
uit te wisselen en tips te delen.
Kinderen en partners zijn ook van
harte welkom!
INFO EN AANMELDING: VERA.TENDAM@WUR.NL,
0317-414631

agenda

Hokjesdenken
Onze excuses, de laatste hokjesdenken bevatte een fout. Op 31 horizontaal
luidde de omschrijving: ‘Bestaan 50 jaar’. Dat zijn de veetelers maar de
gezocht, verkeerde oplossing was veeleters.
De Sexy Chickies willen toch graag opkomen voor hun studievereniging.
Veeleters, dat zal voor sommige Veetelers vast gelden, maar zeker niet
voor allemaal, schrijven ze. Daarnaast verhoogde hooi volgens ons de
feestvreugde bij 20 verticaal, maar dat was toch echt stro, verduidelijken de
dames. Waarvan akte.
De goede puzzelaars: Renée en Susan van der Salm, Sexy Chickies, Ans
Lijftogt, Nematologie, Marie Curie, Geen groot succes, Ja-dit-is-het team,
Willem Menkveld, Marianne van der Gaag, Milieutechnologie, Lisette
Bourquin, Lotte Stokvis, Paul Peerlings, Gosse Schraa en Hanneke Pompe,
Ellen Slegers, Tia Hermans, Clasien Lock en Anne-Marie Patist, Kevin Stoﬀels,
Rinze de Jong, Kevin-Anna-Lisetta-Wardysseus-Koenraad-Maximilliaan van
de Stroﬀenaarsie, Janna van Hoek, Arnout de Wilt, Siloah en Rijkelt Beumer,
Froukje de Boer, Ditje van der Vossen, P_zonder_L, Eef Velthorst en Team
Wagenduif.

Horizontaal
1 Project op de hei bij Kootwijk 10 Net zo goed 11 __ of Olaz 12 Waardeloos
14 Zitten nogal eens in de put 17 Oxidatielaag 18 Past voor maal of ui 20 Is
Pieter van Alex 21 Organisatie van Rinnooy Kan en Louise Fresco 27 Deel van
een bankstel 28 Kleun 29 Plant die je in het oog houdt 30 De landing op __
Jima (19 februari 1945) 32 Blijkt het Schmallenbergvirus niet snel te krijgen
35 Geen uitgezonderd 37 Spontane drang 40 Informatiedienst 41 Weg die
algemeen directeur bij SSG wordt nu Ruud weg is 42 Dat van een kieviet lag
op Wageningse grond 43 Iraanse onderzoeker met ongewisse toekomst

Verticaal
1 Beweging op school 2 Dwight D. 3 Heeft Santorum iets tegen 4 Wordt
geleend aan gesprekspartners 5 Tant __ 6 Staat hier op auto’s, immers
7 Munitie voor vrijdag op de Markt 8 5 verticaal 9 Honkbalpunt
10 Snijdbaar 13 Buitenband 15 Storen broedende vogels zich niet aan
16 Mayonaise bijvoorbeeld 17 Plantendrager 19 Ganzenjagend vosje
21 Per __ 22 Sziva of Mann 23 Dat is Latijn 24 Kun je beter omzeilen
25 Lid van de beukenfamilie 26 Zinnebeeld van blankheid 31 Die prijs werd
gewonnen door Stan Brouns 33 Kent geen terugslag 34 Winderige aanbidder
36 Eindbestemming van de meeste scripties 38 Drie eerder dan 36 verticaal
39 Hij heeft een gelijknamige zoon
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

For Women in Science beurzen
Vrouwelijke wetenschappers kunnen een Nederlandse ‘For Women
in Science’-beurs aanvragen om
hun carrière een extra impuls te
geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren het beurzenprogramma in
samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study
(NIAS) en het Landelijk Netwerk
Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Tot 29 juni ma-vrij van 9-17 uur

TULPEN IN DE TIJD
Tentoonstelling in Forum (bibliotheek, afdeling Speciale Collecties)
met het beroemde Tulpenboek van
P. Cos, gemaakt tijdens de topperiode van de tulipomanie (1637). In
de tentoonstelling wordt een beeld
geschetst van de teelt en veredeling van de tulp vanaf de 17e eeuw.

INFO: WWW.FORWOMENINSCIENCE.NL

29 March 2012 , 20.00 - 22.30

NJR is op zoek naar nieuw bestuur
Dé jongerenorganisatie van Nederland zoekt bestuursleden. Ben jij
besluitvaardig en een echte teamplayer? Dan is NJR op zoek naar
jou! Er werken ruim 30 jonge mensen en honderden vrijwilligers aan
(media)campagnes, projecten voor
jongerenen adviezen.

Exploring the boundaries between
humanity and technology, Science
Cafe Wageningen presents “Cyborgs: humanity under construction?”. During this evening, Damiaan Denys (professor of Psychiatry, UvA Amsterdam) and PeterPaul Verbeek (professor of
Philosophy of Technology, UvT Enschede) will share their views on
this subject. Venue: Cafe Loburg,
accompanied by live music. Entrance free of charge. See page 10

SCIENCE CAFE ABOUT CYBORGS

KIJK VOOR 21 APRIL OP WWW.NJR.NL

Nieuw vak: Agrarisch recht
Toen Wageningen nog een landbouwuniversiteit was, werd er een
vak agrarisch recht gegeven. Na jaren van afwezigheid is dit weer terug: vanaf 13 maart 2012 staat
Agrarisch Recht op het programma. Voor studenten die in de landbouw of daarmee verwante sectoren werkzaam denken te zijn, is
enig inzicht in het geheel van
rechtsregels rond de agrarische
sector onontbeerlijk. In het college
wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: pacht, ruimtelijke
ordening, landinrichting en reconstructie, marktordening, Europees
recht, agrarisch milieurecht (mest,
geurhinder), landbouw en natuur.
Het college wordt verzorgd door
prof. mr. Willem Bruil.
AANMELDEN: GERMAINEDUNSELMAN@WUR.NL

Platform studerende moeders
Ben jij zwanger of moeder en studeer jij aan de universiteit of hogeschool? Kom dan naar ons treﬀen
op zaterdag 24 maart, inloop tus-

INFO: SCIENCECAFEWAGENINGEN.NL/

Dinsdag 3 april, 20.00 uur

GEZOND VOEDSEL: WAAROM
ETEN WE ZO WEINIG VERS?
Debatavond in De Rode Hoed, Amsterdam in de serie It’s food, stupid! Met o.a. Gary Taubes, Amerikaans wetenschapsjournalist Why
we get fat, en Jac Stroeken, GroentenFruit bureau. Gespreksleider:
Felix Rottenberg. Organisatie Centrum voor Landbouw en Milieu
(CLM) en Ecominds i.s.m. Youth
Food Movement.
INFO: WWW.RODEHOED.NL EN WWW.CLM.NL

OKTOBERFEST
MÜNCHEN
22 sep - 7 okt 2012
3 Volle dagen Oktoberfest
Reis + Verblijf + Biertafels
+ Afterparty + Fun!

WWW.OKTOBERFESTREIZEN.NL
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MCB-51403: Capita Selecta
Commodity Futures & Options

WeDay
22 mei 2012

Always wondered about what is happening at the trading
ﬂoor of exchanges like the ones in Amsterdam, London and
Chicago? Wondered about how (agribusiness) companies
manage their risks using commodity futures and options?
Wondered about how it would be if you were trading
commodity futures in Amsterdam, Frankfurt and Paris?
The Marketing & Consumer Behavior Group organizes a
unique course that will introduce students to commodity
futures and options markets. Students will develop an
understanding of the markets and how they work, gain
knowledge about the theory behind futures and options
markets, identify their economic functions, and develop an
analytical capability to evaluate their economic usefulness.
This course is taught by Professor Joost M.E. Pennings
(Marketing & Consumer Behavior Group, Wageningen
University). There are only 40 seats available.

Een middag vol sport en activiteiten voor alle medewerkers. Dit jaar nieuw: o.a. Segway, Leer Chinees
in 2 uur, Karikatuur tekenen en Zeepketting maken.

If you are interested in taking this course (3 Credits)
please register with Ellen Vossen at MCB (room 5029,
De Leeuwenborch, e-mail: Ellen.Vossen@wur.nl,
tel. 0317-483385). You can also pick up the materials here.

Voor meer informatie en aanmelden vanaf 3 april t/m 9 mei,
kijk op: www.intranet.wur.nl/people/voorzieningen/weday
e-mail: weday@wur.nl
Locatie: Wageningen UR, Sports Centre de Bongerd,
Bornsesteeg 2, Wageningen.

Lecturers are May 31, June 1, 6 and 7 2012.
Times are 13.30-15.15 hrs. in room C326 (Forum building).

Forum Irregular Opening Hours
during April and May
2012

The Building

The Library

Student
Desk

WURshop

Good Friday

6 April

8 am-11 pm

8 am-5.30 pm

Closed

9 am-2 pm

Closed

Closed

Closed

Saturday

7 April

10 am-5 pm

10 am-5 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Sunday

8 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Easter Monday

9 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

30 April

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Tuesday

1 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

9 am-4 pm

9 am-4 pm

11.30 am-1.30 pm

8 am-3 pm

9 am-5 pm

Wednesday

2 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

9 am-4 pm

9 am-4 pm

11.30 am-1.30 pm

8 am-3 pm

9 am-5 pm

Thursday

3 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

9 am-4 pm

9 am-4 pm

11.30 am-1.30 pm

8 am-3 pm

9 am-5 pm

Friday

4 May

8 am-11 pm

8 am-10 pm

9 am-1 pm

9 am-2 pm

11.30 am-1.30 pm

8 am-3 pm

9 am-5 pm

Saturday
Liberation Day

5 May

Closed*

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Sunday

6 May

10 am-5 pm

10 am-3 pm

Closed

Closed

Closed

Closed

Closed

Monday
Queens Day

*Entrance is only possible with a WUR card.

Restaurant

Grand Café

Language
Services

During working hours, the building is open to the public. After working hours, entrance is only possible with a WUR card.
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Prijsvraag

Het beste journalistieke verhaal

Wageningen UR zoekt:
Business Developer Sustainable Fresh Chains
AFSG BU FFC DLO Food & Biobased Research, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-FFC-0025

Schrijf een persoonlijke column of een
overtuigend essay over de gespannen relatie
tussen wetenschap en maatschappij.

Communicatie Adviseur
AFSG Communicatie, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-M&C-0001

PhD in Chemical Biology &amp; Organic Synthesis on Plant
Flowering

Extra p

De Gou

rijs:

de

n Trol
voor d
e sc
reagee herpste
resour rder op
ce.wur
.nl

AFSG Organische Chemie ATV, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-ORC-0015

PhD Student Molecular Biology / Biotechnology
AFSG Fysische Chemie en Kolloidkunde, Wageningen
Vacaturenummer: AFSG-PCC-0017

Databeheerder
IMARES Afdeling Vis, IJmuiden
Vacaturenummer: 0011-4

Biologisch analist MBO
IMARES Afdeling Ecosystemen, Den Helder
Vacaturenummer: 0020

Prijzen al
a
w
t ee m,00
0
5
€2

PhD position Statistical modelling of behavioural response to drugs
in mouse models for neurological and psychiatric disorders
PSG Biometris, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOM-0016

Kijk op www.resource.wur.nl
voor deadlines, voorwaarden en de juryleden

PhD positie statistisch modelleren van de gedragsresponse op
psycho-pharmaca in muismodellen
PSG Biometris, Wageningen
Vacaturenummer: PSG-BIOM-0015

Servicegerichte Medewerker Monsteradministratie
Verkoop:
Jeltes ten Hoor
Wageningen
T: 0317 - 421 225

Realisatie
Timmer & Timmer
Makelaars
T: 0317 - 319 114

RIKILT Facilitaire Dienst, Wageningen
Vacaturenummer: RIKILT-FD0000

Post-doc sequence analysis and bioinformatics (F/M)
RIKILT Novel Foods & Agroketens, Wageningen
Vacaturenummer: RIKILT-NFA0002

PhD Student on the farmers’ willingness to prevent and control
animal diseases

TAXFREE WONEN

19% korting op uw koopsom!

SSG MW Bedrijfseconomie, Wageningen
Vacaturenummer: SSG-BEC-0009

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

60m2

woonkamer
oppervlakte!

ROB9088/1-D

Resideren nabij
hartje Wageningen
Bezoek de modelwoning!
Iedere 1e en 3e zaterdag van de
maand van 10.30 tot 12.00 uur
De modelwoning bevindt
zich aan de Arc 13.

10m1!

Er zijn nog enkele ruime driekamerappartementen beschikbaar met een royaal
woonoppervlakte van 113m2. Inclusief eigen
parkeerplaats met seperate berging.

Nu te koop vanaf € 199.000,- v.o.n.

www.de-arc.nl
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The Dutch know the meaning of ‘weekend’
I have been here in Wageningen for one and a half years now. I must admit, I struggle with
the study load and ﬁnd it hard to keep a balance between my studies and my social life. I feel
that my social life had crumbled since coming to study in the Netherlands. Caught up in the
daily grind of managing my study load, I have forgotten the meaning of weekend. Whatever
Saturday and Sunday are meant to stand for, for me they have become working days like any
other.

The Dutch seem to manage this differently. Honestly, I have been wondering at the ability of
the students and the staff here at this University to maintain a distinction between weekdays
and weekends. I bet if you ever happen to visit the library or the Forum or the Leeuwenborch
buildings at the weekend, you will no doubt be met with the sight of non-Dutch students
brooding over heaps of papers, or hard at work on their laptops or computers. Yes, it is always
Asian or Africans you’ll ﬁnd there. I must salute the Dutch for knowing how to differentiate
between the weekdays and the weekends. But however hard I have tried to keep my own weekends free, I remain unsuccessful. Karma Choden, Master’s student of Management and Economics specializing in Health and Society, from Bhutan.

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

5(6SVHUYLFHLQGG

WEEKEND
Karma Choden uit Bhutan
heeft moeite om weekend te houden, hier in
Nederland. Dat komt omdat ze zo hard moet studeren. Haar sociale leven
is in elkaar gestort. Als je
in het weekend naar de
Forum of Leeuwenborch
bieb gaat, zit het vol
Afrikanen en Aziaten.
Maar geen Nederlander
te bekennen. Hoe doen
die Hollanders dat toch?



