Minister weigert excuses
aan slachtoﬀers Q-koorts

Het perfecte koekje, de
krokantste kip en zout ijs

‘Wat mij betreft
mag de vlag uit’

‘Erkenning van fout handelen zou
patiënten wel mentale steun geven.’ | p.9
|

Fysicus Erik van der Linden publiceert
boek over science based cooking. | p.20 |

Opluchting overheerst na terugdraaien
van bezuinigingen op natuur. | p.22 |
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liefdewerk

>> RON + TUINONTWERP
Ron Anbergen, onderzoeker fruit PPO Randwijk

‘Ik hou van kleur en diepte’
Hij doet wonderen met tuinen. Kleine tuinen zoals deze bij vrienden in Elst. Ron
Anbergen tekent en beplant ze. Met een
voorkeur voor kleur, afwisseling en vaste
planten. ‘En zo weinig mogelijk harde
materialen.’ Geen minimalistisch modern
gedoe dus. Tuinen voor vrienden, familie,
collega’s, buren. Beleving en contrast zijn
daarbij de sleutelwoorden. En daarvoor is
RK / Foto: Guy Ackermans
geen tuin te klein.
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Eén Wageningse student drinkt zijn
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SCHRIJFWEDSTRIJD
Wetenschappelijke benadering gaat
voorbij aan schoonheid en zingeving,
betoogt winnares Esther Brouwer.

WAAROM?
Waarom waren wij eind april eigenlijk gastheer voor het jaarlijkse congres van
de redacties van universiteits- en hogeschoolbladen? En waarom had Resource
Rob Wijnberg, hoofdredacteur van NRC Next, gevraagd om de dag te openen?
Het zijn de waarom-vragen die Wijnberg zich stelt. Niet de klassieke journalistiek vragen als wie, wat, waar, wanneer, maar waarom nu, waarom hier, waarom
hij wel en hij niet. Wijnberg vindt de context interessanter dan het harde nieuws
van nu.nl of teletekst.
‘Wij proberen niet met nieuws bezig te zijn, want dat gaat vaak nergens over’,
vertelde hij ons. ‘Maar als je me zegt waarom ik iets moet weten, dan zet ik het
op de voorpagina.’ Volgens Wijnberg had de val van het communisme – toch best
een ingrijpende ontwikkeling – nooit de opening gehaald zonder een concrete
gebeurtenis als het afbreken van de Berlijnse muur. Hij heeft gelijk: wie alleen
nu.nl bekijkt, zal de wereld nooit echt begrijpen.
De kranten hebben het zwaar, maar ik denk dat Next het juiste pad kiest. Papieren media kunnen zich straks alleen met duiding en analyse onderscheiden van
online.
Gaby van Caulil

>> De snelste universiteit! Wageningen wint
eindelijk de Batavierenrace. Pag. 25
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BINDEND STUDIEADVIES VOOR
LAKSE STUDENT IN ZICHT

Wageningen UR overweegt om bachelorstudenten die in hun eerste
jaar te weinig punten halen, een
negatief bindend studieadvies
(BSA) te geven. Dit staat in de prestatieafspraken die de universiteit
begin mei naar het onderwijsministerie heeft gestuurd.
De universiteit maakt wel een
voorbehoud: als een langzame student investeert in het verbeteren
van zijn studievaardigheden en
goed reageert op begeleiding van
een studieadviseur, kan hij zijn
studie aan Wageningen UR voortzetten. Een advies uitsluitend gebaseerd op het aantal studiepunten ziet de universiteit niet zitten.
ZIJLSTRA
De prestatieafspraak is een initiatief van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Die wil 7 procent (en op termijn 20 procent) van de bekostiging van het hoger onderwijs afhankelijk maken van de prestaties
van hogescholen en universiteiten.
Ze zouden onder meer de onderwijskwaliteit moeten verbeteren en
de studie-uitval verlagen.
Wageningen UR belooft in haar
prestatieafspraken onder andere

FOTO: GUY ACKERMANS

ð 6WXGLHUHQGHPHQWPRHWIRUV
RPKRRJ
ð 6WXGHQWHQUDDGQRHPW
PDDWUHJHOHQèUHDOLVWLVFKé

,QPRHWSURFHQWYDQGHVWXGHQWHQKHWEDFKHORUGLSORPDELQQHQYLHUMDDUKDOHQ

dat in 2012 75 procent van de bachelorstudenten na vier jaar het diploma heeft. Nu is dat 62 procent.
Dat wil de universiteit bereiken
door eerstejaars studenten cursussen aan te bieden om hun studievaardigheden te verbeteren. Voor
trage studenten wordt deze training verplicht. Ook krijgen studenten in het allereerste semester
meer contacturen en tussentijdse
toetsen, zodat ze leren vanaf het
begin de boeken in te duiken.
ONZIN
Studentenraadspartij VeSte is tamelijk tevreden met de plannen van de
universiteit. ‘Wij zijn tegen een bin-

dend studieadvies, maar in combinatie met een studievaardigheidscursus en blijvende investering in
studieadviseurs valt er over te praten,’ zegt raadslid Sanne Mirck.
Het streven naar een studierendement van 75 procent is volgens
Mirck realistisch. ‘Je ziet nu al een
mentaliteitsverandering onder eerstejaars vanwege de langstudeerboete. Nominaal studeren wordt
de norm. Als de universiteit daarnaast investeert in studieadviseurs
en cursussen om studievaardigheden te verbeteren, dan heeft VeSte
er alle vertrouwen in dat die 75
procent wordt gehaald.’ Wel voorziet ze dat studenten minder tijd

hebben om zich naast hun studie
te ontwikkelen. Jammer, vindt
Mirck. ‘Studeren is meer dan alleen je studie. Helaas ziet de overheid dat anders.’
Volgens onderwijsdirecteur
Pim Brascamp worden de universiteiten en hogescholen aan de prestatieafspraken gehouden, ook al is
het kabinet gevallen. ‘Een verhoging van het studierendement
wordt kamerbreed gedragen. Wij
kunnen het zelf onzin vinden,
maar ik ga er vanuit dat een nieuw
kabinet er net zo over denkt als
het demissionaire kabinet. Deze
afspraken worden onverkort doorLvdN
gevoerd.’

:85ɺ&281&,/=2(.7è(,*(1é/,'5$$'9$172(=,&+7
ð 0HGH]HJJHQVFKDSZLOPHHU
LQYORHGLQ5Y7
ð 6HOHFWLHSURFHGXUHEHJRQQHQ

De overkoepelende medezeggenschapsraad (WUR-Council) wil zelf
een kandidaat voor de Raad van
Toezicht (RvT) van Wageningen
UR voordragen. Een wetswijziging
uit 2010 biedt de Council de moge-

lijkheid daartoe. De medezeggenschap hoopt zo haar mening duidelijker te laten horen.
Het ‘eigen’ lid moet zorgen voor
een beter contact tussen WURCouncil en RvT, legt voorzitter
Cees van Dijk uit. ‘We zien nu dat
de RvT met name overlegt met de
Raad van Bestuur. Formeel moet ze
twee keer per jaar overleggen met
de medezeggenschap, maar we zijn
niet erg tevreden over dit overleg.’

De RvT, bestaande uit ervaren
bestuurders en deskundigen van
buiten Wageningen UR, is juist
aangesteld om het dagelijks bestuur te controleren. In september
vetrekken drie van de vijf RvT-leden. Hieronder is Laurent van Depoele, docent European Studies
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was ‘lid met het bijzonder
vertrouwen van de medezeggenschap’. Dankzij een wijziging in de

wet op het hoger onderwijs mag de
WUR-Council zijn opvolger voordragen bij de minister van EL&I.
De intakegesprekken zijn al begonnen, vertelt Van Dijk. Namen
wil hij nog niet noemen, maar de
kandidaat moet bekend zijn met
universiteiten, benaderbaar zijn en
oog hebben voor de positie van de
RR
medezeggenschap.
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De Pherobank, die geurstoffen ontwikkelt om schadelijke insecten te
vangen, splitst zich af van Plant Research International. De onderzoekers Frans Griepink en Henk
Swarts vormen samen de directie

van het bedrijf Pherobank bv. De
nieuwe kaartjes met de bedrijfsnaam zijn klaar.
De verzelfstandiging werd tijd,
zegt Griepink. ‘We hadden niet genoeg slagkracht binnen Wageningen UR. Als we een vraag uit de
markt kregen, moesten we eerst
overal handtekeningen halen. Het
was te stroperig. Bovendien hadden we de afgelopen jaren geld verdiend, maar dat konden we niet
naar onze inzichten investeren.’ In

overleg met de directie van de
Plant Sciences Group werd daarom
besloten om de Pherobank te privatiseren.
De Pherobank heeft lokstoffen
voor 200 insectensoorten ontwikkeld. Die worden geleverd in dispensers, die de geur langzaam afgeven. Griepink en Swarts bedienen daarmee de hele wereld. ‘We
zijn goed in moeilijke feromonen
en hebben niet veel concurrentie
op dat gebied. De combinatie van

organische chemie en entomologie is vrij uniek in de wereld.’
Bij de verzelfstandiging heeft
stichting StartLife van Wageningen UR geholpen met advies en
een lening. Ook is er een regeling
getroffen om de dure analyse-apparatuur over te nemen. Pherobank blijft voorlopig in het Radix
zitten, maar zal op termijn verhuizen naar een goedkopere en ruimere locatie. AS

NRUW
*HHQYHUNLH]LQJHQVWXGHQWHQUDDG
Er komen dit jaar geen verkiezingen voor
de studentenraad in Wageningen. Pulse
wist geen kandidaten op de been te
brengen en verliest haar drie zetels in de
studentenraad. Veste heeft elf kandidaten en er is één onafhankelijke kandidaat. Precies genoeg om de twaalf zetels
te vullen dus. Verkiezingen zijn daarom
niet nodig. Het was onzeker of er überhaupt genoeg studentenraadsleden zouden zijn. Raadslid Rik Martens: ‘Er zijn
een paar kandidaten afgevallen vanwege
de langstudeerboete. Van de huidige
kandidaten heeft vrijwel niemand studievertraging.’ Hij vindt het jammer dat
er geen verkiezingen komen. ‘Een hoge
opkomst is een teken dat je studenten
echt vertegenwoordigt.’ 10

/DEVSXOOHQYRRU1RRUG.RUHD
Een schilferijsmaker, een PCR-apparaat
voor DNA-onderzoek, een steriele ﬂowkast, autoclaaf en chemicaliën. Dat is een
greep uit de inhoud van de zeecontainer
die op 27 april werd verscheept van Wageningen naar Noord-Korea. De zending
maakt deel uit van een door de EU geﬁnancierd aardappelproject, geleid door
onderzoeker Maarten Jongsma.
Het meeste EU-geld gaat naar de
training van Noord-Koreaanse

onderzoekers in Wageningen, maar er is
ook 60.000 euro beschikbaar om het verouderde laboratorium van het agrarische
onderzoeksinstituut in de volksrepubliek
te verbeteren. Jongsma was zo’n zeven
maanden bezig om de papieren voor de
zending in orde te maken. AS

7\SLFDO'XWFKJHODXZHUG
De rubriek Typical Dutch van Resource
heeft de tweede prijs gewonnen in de verkiezing beste rubriek van de bladen in het
hoger onderwijs. In de rubriek verbazen
buitenlandse studenten en medewerkers
van Wageningen UR zich over typisch Hollandse zeden en gebruiken. Studenten en
medewerkers schrijven de teksten zelf. Illustrator Henk van Ruitenbeek verbeeldt
de vaak rake observaties met een kleurige
cartoon. De eerste prijs ging naar EM, het
magazine van de Erasmus Universiteit. De
prijzen werden uitgereikt op 26 april in
Forum tijdens het jaarlijkse congres van
hogeschool- en universiteitsbladen. Resource was dit jaar de gastheer van het
congres waaraan ruim honderd redacteuren en verslaggevers meededen. RK

6&+$0,1(ǉǉ
2SKHUKDOLQJ+HGZLJH
In 2005 leggen Nederland en Vlaanderen bij verdrag vast
dat de 300 hectare grote Hedwigepolder wordt teruggegeven aan de zee. Dit als compensatie voor verlies aan zilte
natuur door het uitdiepen van de Westerschelde, nodig
om de Antwerpse haven bereikbaar te houden voor grote
zeeschepen. In een eerdere column heb ik hierover bericht. Afspraak is afspraak, zou je denken, maar niets is
minder waar.
Alternatieven worden bedacht en verworpen. Inmiddels
zijn we vijf kabinetsbesluiten verder en lijkt de impasse
nauwelijks meer te doorbreken. De Watersnoodramp van
1953, het belang van de polder voor het ledigen van de
honger in de wereld, het recht van de Zeeuwen om zelf te
beslissen, alles wordt van stal gehaald. Maar het geduld
van de Europese Commissie is op. Het jongste plan van
Henk Bleker, gedeeltelijke ontpoldering, moet het antwoord bieden, maar oogst vooral kritiek. Geen millimeter
water in de Hedwige en Als het moet ga ik zelf voor de dijk liggen om de graafmachines tegen te houden, aldus PVV-kamerlid Richard de Mos. Een heuse regeringscrisis dreigt,
maar voor dat die werkelijkheid wordt, valt het kabinet
door het mislukken van het Catshuisoverleg.
Wat nu? Niemand die het weet. De een na de ander heeft
zich vastgedraaid in de vette Zeeuwse klei. Hertogin
Hedwige de Ligne, echtgenote van Engelbert IX Hertog
van Arenberg, leefde een kleine honderd jaar geleden. Ik
denk dat ze van boven meewarig toekijkt. En de Zeeuwen
raad ik aan waakzaam te blijven. Als De Mos over een tijdje aan de voet van een dijk ligt, weten zij dat de bulldozers
in aantocht zijn. -RRS6FKDPLQ«H
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Een hacker die zichzelf ‘Przewalskipaardje’ noemt, stuurde de redactie van Resource enkele weken geleden een opmerkelijk bericht: hij
zou erin geslaagd zijn om een OVchipkaart zo te bewerken dat hij er
de kofﬁe- en kopieerautomaten op
de Wageningse campus mee kan
bedienen. Na enig heen en weer
gemail - de student wil per se anoniem blijven - stuurt hij enkele
ﬁlmpjes waarin te zien is dat de
kaart werkt (zie de website van
Resource). Ook legt hij zijn motief
uit: laten zien hoe ‘gemakkelijk’
het volgens hem is om het systeem
van Wageningen UR te kraken.
Ten slotte stuurt hij Resource het
ultieme bewijs: de gehackte OVkaart. Die heeft inderdaad alle
eigenschappen van een normale

medewerkerskaart: gratis kofﬁe en
kopiëren.
0<)$5(
Knap gedaan, vinden Tom van
Balen en René de Koster. De waarnemend security manager en ITspecialist onderzochten de kaart
op verzoek van de redactie om te
beoordelen of Przewalskipaardje
er inderdaad in geslaagd is om het
pasjessysteem van Wageningen UR
te kraken. Het antwoord is ja. De
hacker heeft het voor elkaar gekregen om de gegevens van een medewerkerspas te kopiëren en ze naar
een OV-chipkaart te verplaatsen.
‘We wisten dat het in theorie mogelijk was, maar dit is de eerste
keer dat we het ook daadwerkelijk
zien’, aldus Van Balen. Hij brengt
in herinnering hoe de Nijmeegse
student Roel Verdult er enkele jaren geleden in slaagde om de OVchipkaart te kraken. Daarin zit de
zogenaamde ‘Myfare’-chip van
NXP, die ook in de Wageningse

kaarten te vinden is. ‘Sinds die tijd
weten we dat de kaarten te kopiëren zijn.’ Dat de kaarten niet zijn
vervangen, is volgens hem het
resultaat van een eenvoudige risico-inschatting. ‘Het kopiëren kost
veel tijd en moeite terwijl de opbrengst relatief gering is: gratis
kofﬁe en kopieën. Ga je een stap
verder, door bijvoorbeeld een handeltje te beginnen in gekopieerde
kaarten, dan gaat er bij de ﬁnanciele afdeling snel een alarmlichtje
branden vanwege het extreme gebruik van één kaart. Die kan vervolgens geblokkeerd worden.’
*(%/2..((5'
‘Een dag werk’, mailt Przewalskipaardje ons desgevraagd. ‘Je hebt
een apparaatje nodig, een reader,
die je voor een paart tientjes koopt.
Alle verdere instructies zijn op internet te vinden.’ Voor hem was
het vooral een uitdaging. ‘Gewoon
kijken of het werkt.’ Maar dan
blijft de hamvraag, wiens kaart

heeft hij nu eigenlijk gekopieerd?
‘Docenten laten wel eens een kaart
liggen. Sommigen studenten steken die in eigen zak, ik geef hem
netjes terug. Maar niet zonder hem
eerst even “bekeken” te hebben...’
Volgens de it-specialisten is dat
misschien wel de belangrijkste les:
medewerkers gaan vaak achteloos
met hun kaart om, niet beseffend
dat ze daarmee een veiligheidsrisico creëren. De betreffende docent
weet het inmiddels wel: zijn of
haar kaart is voorgoed geblokkeerd. Verder worden er geen
maatregelen genomen. ‘Onze risico-inschatting is hetzelfde als
voorheen’, oordeelt De Koster.
Maar ze zijn wel blij dat Przewalskipaardje zijn knutselwerk niet voor
eigen gewin heeft gebruikt.’ De
hack wordt door de security manager dan ook niet als strafbaar feit
gezien. ‘Wij zijn hier ook weer wat
wijzer van geworden.’ 5*

6WLOOVXLWKHWŊOPSMHYDQGHKDFNHU
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Studentenverenigingen en medewerkers van Wageningen UR organiseren van 14 tot 17 mei samen
‘One World Week’, om het internationale karakter van de universiteit

te vieren. Het is voor het eerst dat
ze de handen ineen slaan voor een
dergelijk evenement. Bij Forum en
verschillende studentenclubs worden allerlei activiteiten georganiseerd, variërend van lezingen tot
een pubquiz en salsalessen.
Alle activiteiten zijn voor zowel
studenten als medewerkers toegankelijk. ‘Het moet een combina-

tie worden van de WeDay en de
AID’, aldus initiatiefnemer Astrid
van den Heuvel, beleidsmedewerker bij Education & Research. Van
de Heuvel keek het evenement af
van de University of Warwick in
Engeland, dat al jaren een One
World Week organiseert. ‘Het is
hartstikke gaaf.’ Van den Heuvel
verwacht veel van de Week. ‘War-

wick is met 29.000 studenten een
stuk groter dan Wageningen. Bovendien hebben ze bedrijven die
het evenement sponsoren. Dat is
door de jaren heen opgebouwd.
Maar ook bij ons kan het uitgroeien tot iets groots.’ Het hele programma van de One World Week is
te vinden op intranet en op FaceLvdN
book.
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De nieuwe cateraar voor Wageningen UR is bekend. Cormet Catering neemt vanaf 16 juli de plaats
in van Albron. De nieuwe cateraar
kwam als beste uit de aanbesteding en scoorde het hoogst in een
smaaktest met studenten en medewerkers. ‘Cormet sprong er echt
uit’, aldus Annemarie de Vries van
het facilitair bedrijf. Cormet zal de
catering op de meeste locaties van
VHL, WU en DLO verzorgen, althans daar waar nu ook een kantine is. Alleen Orion en de Leeuwenborch krijgen een eigen cateraar.
35,-6
Het is moeilijk om vooraf duide-

‘LEUKER ALS
ZE GELEZEN
WORDEN’

lijkheid te krijgen over het assortiment en de prijzen in de nieuwe
kantines. Op elke locatie komt een
eigen speciﬁek menu. Voor De
Vries telt straks maar één ding:
hoe tevreden zijn de gasten? Een
harde eis is dat de eters de cateraar
minstens met een 6,1 waarderen.
Daarom wordt er nu door een externe partij een nulmeting gedaan
en volgt er jaarlijks een meting.
Cormet is specialist in onderwijscatering. Sinds 2010 verzorgt
het bedrijf de catering bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ook
daar ten koste van Albron. Het hogeschoolblad Sensor schreef over
de verandering: ‘Over de kantines
van Albron was iedereen minder
tevreden dan die van Cormet, vooral vanwege de prijzen van het luxe
aanbod.’ En ‘Cormet heeft veel
aanbod in het middensegment,
over het algemeen zal men goedkoper uit zijn.’

Vier meter boeken, ruimt dat lekker
op?
‘Er blijven er nog genoeg over hoor.
Ik heb nog zeker drie keer zoveel boeken.
Die kunnen nu tenminste allemaal in de
kast staan.’
Zitten er nog bijzondere exemplaren
tussen?
‘Er zit bijvoorbeeld de dissertatie van oudminister van Financiën Vondeling bij.
Maar ook nog boeken van mijn vader, die
hier ook hoogleraar was. De bibliotheek
heeft de eerste keuze. Wat dan overblijft,
is voor de geïnteresseerde.’

Frank van Zomeren, directielid
bij Cormet, licht toe: ‘We kunnen
de prijs omlaag krijgen door het
volume omhoog te brengen.’
Bovendien vraagt Wageningen UR
geen pacht meer in de huidige
constructie. Daardoor worden de
prijzen vermoedelijk lager dan
nu.
CHINEES
Of de Chinees in het Forum kan
blijven is nog niet zeker, maar Van
Zomeren zegt graag samen te werken met dit soort partijen. Ook op
het gebied van duurzaamheid staat
Van Zomeren open voor input. ‘We
streven ernaar om koploper te zijn
op dat gebied. Ik nodig studenten
met goede ideeën expliciet uit om
zich te melden. Dan kunnen we
het percentage fairtrade en biologisch uitbreiden. Als dat ergens
gaat lukken, dan is het in Wagen10
ingen.’

FOTO: IVELIN ALEKSANDROV
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‘Ik beleef veel plezier aan mijn moestuin, maar het is
toch vooral hobby. Zo zie ik stadslandbouw ook.’
Peter Smeets van Alterra ziet meer in grootschaliger agroparken
(Trouw, 7 mei)

KITO

Waarom geeft u ze eigenlijk weg?
‘Ik ben 84. Het houdt een keer op met
nieuwe dingen lezen. Ik heb hier bijvoorbeeld een spiksplinternieuw boek van
Tinbergen liggen. Dat ligt er al veertig jaar
en ik ben er nooit aan toegekomen.’

:LH"Emeritus hoogleraar
Anne van den Ban
:DW"Geeft vier meter studieboeken weg
:DDU"De bieb van de
Leeuwenborch

Kost het moeite om ze van de hand te
doen?
‘Nee hoor. Het is leuker te weten dat ze
een keer gelezen worden. Eigenlijk zou iedereen die stopt met werken, moeten
overwegen om zijn boeken ter beschikking te stellen.’ RK
10 mei 2012 — RESOURCE
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Algen zijn hot. Je kunt er in potentie voedingssupplementen, biobrandstoffen, chemicaliën en bioplastics mee maken. En met ruim
twintig promovendi en het Algae
Parc blaast Wageningen UR een
aardig partijtje mee in het internationale algenonderzoek. Maria
Barbosa, onderzoeker bij Biobased
Products, heeft het er druk mee.
Samen met Rene Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie, is ze de
trekker van het algenonderzoek.
Na eerdere subsidies van het ministerie van EL&I, haalden ze recent 9 miljoen van de EU binnen
met het onderzoeksprogramma
SPLASH.
Doel is om plastics uit algen te
maken. Daarvoor hebben de onderzoekers de alg Botryococcus op
het oog, die lange koolstofketens
maakt, vergelijkbaar met het nafta
uit de petrochemische industrie.
Met die koolstofketens kun je goed
plastics maken. Nadeel van deze alg
is dat hij langzaam groeit. SPLASH
gaat op zoek naar de genen in Botryococcus die de lange koolstofketens aanmaken en wil die genen in
snelgroeiende algen inbouwen.
De vervolgvraag is hoe je die
grondstof voor plastics uit de alg

2QGHU]RHNVWHU0DULD%DUERVDLQKHW$OJHD3DUFGDWGDQN]LMGHELMGUDJHYDQGH(8HHQQLHXZHUHDFWRUNULMJW

kunt winnen. Bij het huidige procedé gaan de algen dood, zodat
steeds nieuwe algen moeten worden gebruikt. Dat is omslachtig en
leidt tot veel processtappen. Barbosa wil de nuttige stof daarom
aan de levende alg onttrekken. Dit
‘melken’ van de alg wordt al langer
in Wageningen onderzocht, maar
tot nu toe zonder succes. Met de
inbreng van technologiebedrijf
PDX, dat een machine in Wageningen neerzet, hopen de Wageningse
onderzoekers de koolstofketens los
te weken uit levende algencellen.

Ook wordt het Algae Parc uitgebreid met een nieuwe reactor voor
de algenteelt. Projectpartner Paques, het watertechnologiebedrjf
uit Friesland, levert die. En het
Deense bedrijf Biotopic plaatst een
algenreactor in Spanje voor de productie van de biomassa. De meeste
kennispartners van Wageningen
komen uit Noord-Europa, zoals
Cambridge, Bielefeld en Munster.
De productie van algen voorziet
Barbosa in Zuid-Europa, omdat de
omstandigheden voor algengroei
daar gunstiger zijn. Daarom is de

universiteit van Huelva (Spanje)
ook projectpartner.
Projectleider Wageningen UR
krijgt met een bijdrage van 3,5 miljoen euro het meeste geld uit het
projectbudget van 12,5 miljoen.
Naast de universiteit en Food &
Biobased Research ontvangt Plant
Research International geld voor
genetisch onderzoek aan de alg.
‘We gaan nu onderzoeken of de
productie van bioplastics uit algen
technisch en economisch haalbaar
is’, zegt Barbosa. $6

%,2.1876(/$$5638%/,&(5(1+81:(5.
ð :DJHQLQJVHVWXGHQWHQ
SXEOLFHUHQLQPLoS ONEPHW
]HOIRQWZRUSHQJURHLFHO

Enorm teleurgesteld waren de Wageningse studenten die in september sneuvelden in de voorronde
van de iGem, een ontwerpcompetitie voor nieuwe organismen. Maar
er is genoegdoening: hun vinding
krijgt een publicatie in weten-

schappelijke tijdschrift PLoS One.
Met behulp van een groeicel
maakten de studenten een lichtgevende bacteriekolonie die knippert. De publicatie gaat echter niet
over knipperende bacteriën, maar
over de groeicel die de studenten
zelf bedachten en waarin je bacteriën gecontroleerd kunt kweken en
bestuderen. Een goedkoop alternatief voor de dure en gespecialiseerde apparatuur die biologen hiervoor gebruiken. Het ontwerp lijkt

enigszins op een plastic bouwsteen met daarin twee kamers. De
bacteriën groeien in de bovenste
kamer, terwijl de onderste kamer
een voedingsoplossing bevat. Een
poreuze plaat scheidt de beide kamers. Hierdoor laat het continu
verse voedingsstoffen door zonder
dat de bacteriën zich verspreiden.
De studenten maakten hiermee
‘knipperende’ bacteriën door ze afwisselend lichtgevende eiwitten te
laten produceren en weer afbre-

ken. Ook dit verhaal hoopt de
groep te publiceren. De groep
kijkt tevreden terug. ‘Ik heb nog
nooit zoveel geleerd in zo’n korte
tijd’, aldus Brendan Ryback. ‘Het
was het complete wetenschappelijke proces gecondenseerd in
een paar maanden.’ Begeleider
Mark van Passel is zeer lovend
over de studenten die soms wel
zo’n zeventig uur per week in het
lab werkten. RR

RESOURCE — 10 mei 2012

5(6SZHWVLWHFROLQGG



wetenschap << 9

1,(8:(*(:$66(1/(9(5(1
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ð 2OLIDQWVJUDVOHYHUWGULHNHHUPHHURS
GDQNRRO]DDG

De tweede generatie biobrandstoffen is
veel duurzamer dan de brandstof die
wordt geproduceerd met conventionele
gewassen als koolzaad en suikerbiet. Dat
stelt Sander de Vries, die de energie- en
milieuscores van de teeltsystemen vergeleek in de Duitse deelstaat Brandenburg.
Sander de Vries promoveerde op 20 april
bij Martin van Ittersum en Ken Giller, respectievelijk persoonlijk hoogleraar en
hoogleraar bij Plantaardige Productiesystemen.
Biobrandstoffen als biodiesel en ethanol worden nu vooral gemaakt van koolzaad en suikerbieten, gewassen die hetzij
olie, hetzij suiker produceren. Die grondstoffen kunnen tamelijk gemakkelijk omgezet worden in brandstof. Nadeel is echter dat de opbrengst relatief laag is, en dat
ze concurreren met voedselgewassen.
$/7(51$7,()
Dat kan opgelost worden door biobrandstof te maken met een ander procedé, dat

gebaseerd is op cellulose. Cellulose is een
stof die voorkomt in de meeste houtachtige
planten. Daardoor komen veel meer plantensoorten beschikbaar voor de productie
van biodiesel en ethanol. Vooral olifantsgras blijkt een goed alternatief te bieden
voor de voedselgewassen, ontdekte De
Vries.
Een hectare olifantsgras (Miscanthus)
kan 90 gigajoule aan biodiesel of 71 gigajoule aan ethanol opleveren, tegen 51 gigajoule voor een hectare suikerbiet en 32 voor
koolzaad. In tegenstelling tot de voedselgewassen kost de verwerking van het gras
nauwelijks fossiele energie en is CO2-score
veel gunstiger. Ook hebben de tweede-generatiegewassen minder (kunst)mest nodig
dan de voedselgewassen, produceren ze
minder broeikasgassen en presteren ze
goed op marginale gronden, zodat ze de
voedselproductie minder in de weg zitten.
Op dit moment is de productie van biobrandstoffen uit olifantsgras echter nog
niet rendabel, stelt De Vries. Dat komt vooral omdat de conversie van de vezels naar
biobrandstof nog niet optimaal is. Eerder
onderzoek van De Vries had al uitgewezen
dat tropische gewassen als oliepalm en suikerriet een veel betere energie- en milieuscore halen dan voedselgewassen in gematigde streken. $6

9,6,(ǉǉ
è([FXXVRYHU4NRRUWVKHOSW
SDWLQWHQé
'HVODFKWRŉHUVYDQ4NRRUWVZLOOHQJHQRHJGRHQLQJ
YDQGHRYHUKHLGHQJHLWHQKRXGHUVGHQDWLRQDOH
RPEXGVPDQYLQGWGDWGHPLQLVWHU]LMQH[FXVHVPRHW
DDQELHGHQ([FXXVKHOSWDOVPHQWDOHVWHXQDDQ
SDWLQWHQ]HJW0DULD.RHOHQKRRJOHUDDU*H]RQG
KHLGHQ0DDWVFKDSSLM
‘Het heeft heel lang geduurd voordat de overheid
actie ondernam tegen de verspreiding van Q-koorts
in Nederland. Dat is waar de patiënten de meeste
problemen mee hebben. Het is immers de taak van
de overheid om mensen te waarschuwen en maatregelen te nemen. Daarom vinden ze dat de overheid
een gebaar moet maken. De aandoening hebben de
mensen zelf niet in de hand, dat is hen overkomen
en het is lastig om daar grip op te krijgen als patiënt.
Dan kan het goed zijn dat de ministers nu toegeven:
we hebben te laat gehandeld. Erkenning daarvan
helpt de patiënten niet fysiek, maar is wel een mentale steun. Dat zegt ook ombudsman Alex Brenninkmeijer en daar heeft hij een punt.
Maar in dit soort zaken is de overheid altijd terughoudend, want waar leg je de zwarte piet neer? Je
krijgt al snel de discussie dat de overheid nalatig is
geweest. De minister is politiek verantwoordelijk,
maar kan pas een besluit nemen als er een diagnose
is en een betrouwbare inschatting van het gezondheidsprobleem. Naar ik heb begrepen, is de Q-koorts
bacterie bij toeval ontdekt bij gezonde mensen met
griepachtige verschijnselen. Daarna werd stap voor
stap duidelijk dat de Q-koorts die bij geiten voorkwam, kon overslaan op mensen en dat die er ﬂink
ziek van konden worden. Zo is de kennis over vogelgriep bijvoorbeeld ook opgebouwd. Met de kennis
van nu gaan gelijk de alarmbellen af bij een positief
geval. De Q-koorts is laat opgepikt, maar is het nalatig? Ik ben geen jurist en het kritische oordeel over
de overheid is twee jaar geleden al gegeven door de
commissie onder leiding van collega-hoogleraar
Gert van Dijk.’ $6

67(//,1*
The lengths of coﬀee and tea breaks are
proportional to the success of scientifc
research
Tran Thi Tuyet Hoa, promoveerde op 27 april 2012
2OLIDQWVJUDVPRJHOLMNHQHUJLHEURQYDQGHWRHNRPVW
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ð 0HWLQIUDURRGNXQMHEORHG
DQDO\VHUHQRSSODDWVGHOLFW
ð (HQQLHXZHNLMNRScrime
scene

Stel je even voor: een crime scene,
een lijk en bloedspatten. Maar is
het wel bloed? En zo ja, hoort dat
bloed dan bij dat lijk? En hoelang
ligt het er al? Nu is dat nog een
aardige puzzel die uiteindelijk
wordt opgelost in het lab. Maar
het kan anders. De diender van de
toekomst haalt in zo’n geval routineus zijn hyperspectrale camera
uit zijn tas, doet een paar opnames, stuurt de informatie online
en krijgt à la minute alle antwoorden. Zonder het bloed zelfs maar
aan te raken.
Nu is dat nog toekomstmuziek.
Maar geen science ﬁction. De techniek is er. Het principe werkt, zegt
Saskia van Ruth van het Rikilt. Zij
werkte mee aan een onderzoek van
promovendus Gerda Edelman van
het Academisch Medisch Centrum
Amsterdam om bloedspatten te lijf
te gaan met spectroscopie in het
nabije infrarood.
Chemische technieken om
bloed te identiﬁceren zijn er al
sinds jaar en dag. Maar die hebben
allemaal een groot nadeel: je moet
er monsters voor nemen. De analyse van die monsters is labwerk en
kost tijd. Spectroscopische analy-

,QIUDURRGWHFKQLHNPDDNWcrime scene investigationHŌFLQWHU

ses hebben die nadelen niet. Met
zichtbaar licht is het mogelijk om
bloedspatten op een lichte ondergrond te identiﬁceren. Maar op
een donkere ondergrond faalt de
methode. Donkere kleuren absorberen zelf te veel licht.
0$&+7,*:$3(1
Infrarood licht heeft die makke
niet, blijkt uit de analyses van het
Rikilt/AMC. Als je inzoomt op bepaalde delen van het zogeheten nabije infrarood (1150-2500 nm) is de
ondergrond van de bloedspat weg

te ﬁlteren. Het bloed is dan met
honderd procent zekerheid te onderscheiden van bijvoorbeeld wijn,
lipstick, ketchup, en kofﬁe.
Maar de infraroodtechniek kan
nog meer: ook de ouderdom van
het bloed is met vrij grote nauwkeurigheid vast te stellen. Dat
komt doordat bloed chemisch verandert in de tijd. Het oxyhemoglobine in het bloed oxideert aan de
lucht. Die verandering is in het nabije infrarood goed te volgen tot
zeker twee maanden nadat het
bloed is vergoten. Daarmee heeft

de politie in principe een machtig
nieuw wapen in handen. Maar zover is het in de praktijk nog niet.
Van Ruth: ‘Dit is het wetenschappelijke bewijs, het proof of principle. De methode is bruikbaar.’
Maar daarmee nog niet morgen
inzetbaar. Er is nog veel onderzoek
nodig. Werkt de methode ook bij
een dader of slachtoffer dat rookt
of medicijnen gebruikt? En wat is
bijvoorbeeld de invloed van de
licht, lucht en vochtigheid op gemorst bloed? 5.

onderzoeker Els Faassen (Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer). De dode hond is het levenloze bewijs daarvan.
De hond stierf in mei vorig jaar,
enkele uren nadat hij in het IJmeer
had gezwommen. De ziekteverschijnselen kwamen overeen met
werking van het blauwalgengif
anatoxine-a. De groep van Faassen
toonde het gif aan in de maag van
de hond en in blauwalgenmonsters van de stranden van het
IJmeer. Hiermee is volgens Faassen voor het eerst in ons land aangetoond dat een hond is gestorven

aan vergiftiging met anatoxine-a.
Anatoxine-a is ook voor de
mens gevaarlijk. Maar er is volgens
Faassen geen reden voor paniek.
Tot nu toe zijn alleen maar hoge
concentraties van het gif gevonden
in het IJmeer, waar het geproduceerd is door bentische soorten.
‘Deze blauwalgen vormen matten
op de bodem. De kans dat je die als
mens binnenkrijgt is niet zo
groot.’ Maar reden tot zorg is er
wel. De bestaande protocollen om
blauwalgen te monitoren moeten
daarom volgens Faassen op de helling. 5.

7(6723%/$8:$/*2192/'2(1'(
ð +RQGRYHUOHHGDDQEODXZDOJ
YHUJLIWLJLQJ
ð è2RNDDQZH]LJKHLGDOJRSGH
ERGHPRQGHU]RHNHQé

Het testen van zwemwater op
blauwalgen moet worden uitgebreid. De huidige manier ziet gevaarlijke gifstoffen over het hoofd.
Dat schrijven Wageningse blauwalgenkenners in het wetenschappelijke tijdschrift Toxicon. Aanleiding
voor de waarschuwing is een onderzoek naar de dood van een gol-

den retriever vorig jaar. De hond
blijkt te zijn bezweken aan anatoxine-a, een door blauwalgen geproduceerd gif waar in ons land
niet op wordt getest. De hond had
gezwommen in het IJmeer.
Zwemwater wordt in ons land
standaard getest op vijf soorten
blauwalgen (cyanobacteriën). Het
gaat daarbij om soorten die in het
water leven of drijﬂagen op het water vormen. Naar blauwalgen die
op de bodem leven, zogeheten
bentische soorten, wordt niet omgekeken. En dat is dus onterecht,
zegt promovendus en blauwalgen-
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:RRQGH9RONHUWYDQGHU*UDDIQRXZHORIQLHWLQ
:DJHQLQJHQ"=LMQ.69HUVVWUXFWXUHHOWHGLN"
0DJMHDOVPRRLHVOLPPHVWXGHQWHZHUNHQDOV
IRWRPRGHO"+HWZDVHHQEHKRRUOLMNPRUDOLVWLVFK
URQGMHFRPPHQWDUHQGHDIJHORSHQZHNHQRS
UHVRXUFHZXUQO
2RNHHQPHQLQJ"0DLOMHUHDFWLHQDDUUHVRXUFH#ZXUQO

Het artikel roept veel reacties op van fact ﬁnders.
è9RONHUWYG*ZRRQGHLQ+DUGHUZLMNéVFKULMIW(OOHQ.
&RULQHYDQ+XLVVWHGHQ weet te vertellen dat Volkert
DOOHHQRQGHUKXXUGHUZDVYDQ'URHIè+LMKHHIWRSGH
Haarweg, middelste gebouw, begane grond
JHZRRQGé7RHQMRXUQDOLVWHQJHHQJHKRRUNUHJHQELM
GH+DDUZHJYHUOHJGHQ]LMKXQIRFXVè1DDU'URHIZDW
QDWXXUOLMNRRNYHHOEHWHULQKHWFOLFK«SODDWMHSDVWHé
0RUULVKHULQQHUW]LFK9DQGHU*UDDIMXLVWYDQGH9DQ
8YHQZHJè,N]DJKHPZHOHHQVDDQ]éQRXGH.DGHWW
VOHXWHOHQRSGHVWRHS'DDUQDLVKLMQDDU+DUGHUZLMN
YHUKXLVG'HEXUHQQRHPGHQKHPRYHULJHQVèKHW
KRPRéWMHé

29(5*(:,&+7%,-.69
Het balkon van studentenvereniging KSV is verstevigd
met stempels. Gewoon voor de zekerheid, meldt het
bestuur zelf.
0DDUGDDUGHQNW6WXGHQW$ anders over. ‘Het merenGHHOYDQGH.69HUVKHHIWRYHUJHZLFKWHQDOVGLH
met 5 mei gaan staan springen op dat balkon dan
NRQKHWZHOHHQVVOHFKWDŋRSHQéWDUWKLM0DDU0 0
slaat terug. ‘KSV was wel 56e op de bata, dus het
YDOWZHOPHHPHWGDWRYHUJHZLFKWé
'DQNRPW39 met zwaar geschut: er
moet dus meer gezopen moet worden
op KSV.
-+YUDDJW]LFKDIRI.69QXHLQGHOLMN
naar een nieuwe sociëteit op zoek gaat,
verhalen over betonrot in het gebouw doen
al jaren de ronde.

678'(17(9$1+(7-$$5
Een opmerkelijke combinatie: een talentvol promovenda die meedoet aan een schoonheidswed-

strijd voor studenten. De Bulgaarse Tanya heeft er
geen probleem mee.
0DDUGHUHDFWLHV]LMQQLHWRQYHUGHHOGSRVLWLHI-DQ
YLQGWKDDU RIKHWDUWLNHO" èXJO\DVKHOOé(TXDOSD\
YLQGGDWGH:853K'HUVEHWHUPRHWEHWDOHQGDQ
KRHIW7DQ\DGLWZHUNHUQLHWQDDVWWHGRHQ
3DW%RUODDJGDQ vindt Tanya prachtig en slim… een
]HHU]HOG]DPHFRPELQDWLHYROJHQVKHP0DDUGDDU
komt onze zwartkijkster 7DPP\ met een nuanceverschilletje. ‘Er zijn daar buiten genoeg slimme, mooie
YURXZHQ0DDUHHQVOLPPHPRRLHYURXZGLHHUELM
ZLOORSHQDOVHHQKRHUWMH',(LVZHOKHHO]HOG]DDP
+-KHHIWHHQELNNHOKDUGYHUZHHU2S:DJHQLQJHQ
campus ziet hij wel degelijk een negatieve correlatie
WXVVHQVFKRRQKHLGHQVOLPKHLGè0LVVFKLHQGDWGDDU
GHRRU]DDNOLJWYDQGLW]XUHFRPPHQWDDUé

678'(17(1+(%%(1675(66
Een paar weken geleden publiceerde Resource een
groot artikel over stress onder studenten. Stress is de
nieuwe norm: het is gewoon geworden.
&ODLUH was vast heel druk met haar eigen studie, want
ze vond nu pas tijd om te reageren. Als deeltijdstudente deed ze haar studie op eigen kosten, met een
baan ernaast. Nederlandse studenten vindt ze dan
ook verwend en gemakzuchtig. ‘Stress hoort bij het
leven. Als je een masteropleiding wilt gaan doen, dan
moet je niet zeuren maar heel erg je best doen en keiKDUGZLOOHQZHUNHQé0DDU9HUZHQG
HQ*HPDN]XFKWLJ pikt dit zomaar
niet. Als student Biologie draait hij
‘volle dagen met practica en daarnaast heb ik een baantje in de horeca voor een hongerloontje. Ik heb
moeite met rondkomen, moet bijlenen
en heb minimale tot geen steun van mijn
RXGHUV'XV&ODLUHé]REHVOXLWKLMèNLMNHHQV
HYHQYHUGHUGDQMHHLJHQRPKRRJVWDDQGHQHXVé
:LOMHKLHURRNRSUHDJHUHQ"'DWNDQRS
resource.wur.nl

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

.2*(/752)22.:$*(1,1*(1
Resource blikte tien jaar na de moord op Pim Fortuyn
terug op de impact daarvan. Volkert van der Graaf was
immers oud-student en woonde lange tijd in Wageningen.

Resource is het magazine en de website
voor studenten en medewerkers van
Wageningen UR. Resource magazine
verschijnt tweewekelijks op donderdag.
$ERQQHPHQW
Een abonnement op het magazine kost €58
(buitenland €131,50) per academisch jaar.
Opzeggen voor 1 augustus.
5HGDFWLHDGUHV
Akkermaalsbos 12, 6708 WB Wageningen
(Actio, gebouw 116, bode 31). Postbus 409
6700 AK Wageningen. Secretariaat: Thea
Kuijpers, resource@wur.nl. T 0317 484020
Website: resource.wur.nl. ISSN 1389-7756
5HGDFWLH
ðGUV*DE\YDQ&DXOLO KRRIGUHGDFWHXU
gaby.vancaulil@wur.nl, T 0317 482997
ð5RE*RRVVHQV HLQGUHGDFWHXU
rob.goossens@wur.nl, T 0317 485320
ðLU5RHORI.OHLV HFRORJLHVRFLDOHZHWHQ
schappen, economie)
URHORINOHLV#ZXUQO7
ðLU1LFROHWWH0HHUVWDGW ZHEUHGDFWHXU
nicolette.meerstadt@wur.nl, 0317 488190
ð/LQGDYDQGHU1DW VWXGHQWHQRQGHUZLMV
9+/ OLQGDYDQGHUQDW#ZXUQO
ð5RE5DPDNHU YRHGLQJYLVVHULM 
rob.ramaker@wur.nl, T 0317 481709
ð$OEHUW6LNNHPD SODQWGLHURUJDQLVDWLH
albert.sikkema@wur.nl, T 0317 481724
9RUPJHYLQJ
ð+DQV:HJJHQKDQVZHJJHQ#ZXUQO
T 0317 485272; basisvormgeving magazine: Nies & Partners bno Nijmegen
)UHHODQFHDXWHXUV
.HHVYDQGHU$UN0DULVNDYDQGHQ%HUJ
Irene Boers, Alexandra Branderhorst,
6WLMQYDQ*LOV6LPRQH+HUUHZLMQ
ir. Yvonne de Hilster, Vita Hommersen,
&KULVWRSK-DQ]LQJ6DQGHUGH.UDNHU.DULQ
GH0LN6X]DQQH2YHUEHHNLU5LN1LMODQG
6WHIDQ6DQGLU$VWULG6PLW$JQHV7RO
LU -RULV7LHOHQV(YHO\QH:ROWHUV0XOGHU
Hoger Onderwijs Persbureau
9HUWDOLQJ
&ODUH0F*UHJRU.HHQ0XQ3RRQ
&ODUH:LONLQVRQ6XVLH'D\
)RWRéV
*X\$FNHUPDQV%DUWGH*RXZ6MRHUG
6LMVPD+RJH1RRUGHQ0DQRQ%UXLQLQJD
,OOXVWUDWLHV
(VWKHU%URXZHU0LHVMHOYDQ*HUZHQ
*XLGRGH*URRW<YRQQH.URHVH
Annemarie Roos, Henk van Ruitenbeek
5HGDFWLHUDDG
LU0DUWLMQGH*URRW YRRU]LWWHU LU$G%RW
-RXNH'\NVWUDLU0DULDQQH+HVHOPDQVLU
0DUFR+RŉPDQGULU3DWULFN-DQVHQ5RELQ
Kraaij. redactieraad.resource@wur.nl
$GYHUWHQWLHV
Extern, Bureau van Vliet, T 023-5714745,
m.dewit@bureauvanvliet.com
,QWHUQ JHUHGXFHHUGWDULHI +DQV:HJJHQ
T 0317-485272, hans.weggen@wur.nl
8LWJHYHU
&RUSRUDWHFRPPXQLFDWLH:DJHQLQJHQ85
Resource wordt
gedrukt op papier
uit verantwoord
beheerde bossen.

10 mei 2012 — RESOURCE

5(6SZHWVLWHFROLQGG



12 >> achtergrond

Tentamenstress
en poepluiers
Het leven van studentes die zwanger raken, komt op z’n kop te staan. Niet alleen moeten
ze uit hun vertrouwde studentenleven stappen, ze krijgen ook te maken met onwillige en
onduidelijke instanties. ‘Ik snap niet waarom het ons zo moeilijk gemaakt wordt.’
tekst: Linda van der Nat / foto’s: Guy Ackermans

J

aarlijks krijgen twintig tot dertig studenten en promovendi een kind. Soms zijn dit jonge meiden die
nog midden in het studentenleven staan.. Die krijgen een hoop te verstouwen. Hun zorgeloze studentenleven ruilen ze in voor poepluiers, chronisch
slaaptekort en verantwoordelijkheid. Daarnaast
zijn er praktische problemen, bijvoorbeeld rond studie en
huisvesting. Zo moeten zwangere studenten van studentenhuisvester Idealis hun kamer uit omdat de wet voorschrijft dat er slechts een persoon op een kamer mag wonen, weet Vera ten Dam (29). ‘En dat terwijl een baby geen
urgentie geeft bij de Woningstichting. Er wordt gewoon
gezegd: ga maar weer bij je ouders wonen.’
Vera is een van de leden van het platform voor jonge
student-ouders, dat onlangs werd opgericht. Het doel is
enerzijds om ervaringen uit te wisselen, en anderzijds om
de belangen van de jonge ouders te behartigen bij instanties als gemeente, Idealis én de universiteit. Want ook
daar ontbreekt het vaak aan duidelijkheid. Vera: ‘De decanen geven niet allemaal hetzelfde advies. De één raadt je
aan met je studie te stoppen, de ander geeft aan dat er ﬁnancieel wel iets te regelen valt.’

VERWARRING
Studentendecaan Marc Uijland snapt de verwarring bij
studentes wel. ‘Enerzijds heb je het beleid, anderzijds de
persoonlijke betrokkenheid van de decaan. Dat verschilt
per student, het is vaak maatwerk.’ Toch is er volgens hem
een eenduidig beleid voor studentes die melden dat ze
zwanger zijn. ‘Ons advies is altijd: stop tijdelijk met je studie. Een bevalling is tamelijk ingrijpend en de kans is
klein dat je gewoon door kan met je studie. Dan is het zon-

de van het geld als je ingeschreven blijft.’ Daarnaast moet
een decaan altijd wijzen op ﬁnanciële regelingen, aldus
Uijland.
De decanen realiseren zich echter wel dat huisvesting
en kinderopvang vaak grote problemen opleveren voor
studerende ouders. Daarom reageerden ze welwillend op
de oproep van het platform. Uijland: ‘We streven ernaar
om de belemmeringen zo klein mogelijk te maken. Daarom hebben we afgesproken dat de universiteit andere instellingen meer zal wijzen op de problemen van zwangere
studentes.’
Ook bij Idealis zullen er mogelijkheden ontstaan. De
studentenhuisvester is bezig het huidige beleid om te vormen. Op dit moment kunnen studenten alleen reageren
op kamers die gelabeld zijn voor de doelgroep waartoe ze

‘Ons advies is altijd: stop tijdelijk
met je studie. Een bevalling is
tamelijk ingrijpend’
behoren. Dit onderscheid wordt de komende jaren langzaam losgelaten. ‘Deze aanpassing kan de mogelijkheden
voor studenten met een kind verruimen,’ aldus de woordvoerder van Idealis. ‘Zij kunnen dan ook reageren op de
grotere appartementen die nu alleen nog voor PhD’ers
zijn.’
Vera is blij dat het platform na zo korte tijd al iets heeft
kunnen bereiken. ‘Het is ﬁjn om te merken dat we ook
daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Je hoopt natuurlijk dat de meisjes na ons niet hetzelfde hoeven mee te
maken als wij.’
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Jade (22), relatie met Bart (24)
Mireille (negen maanden)
Wonen in een clusterwoning in de buurt van de campus
‘Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, was ik behoorlijk van slag. Bart begon erover dat we het misschien
moesten laten weghalen. Ik heb nog het nummer opgezocht van de kliniek, maar eigenlijk heb ik nooit echt

overwogen de zwangerschap af te breken. Nu zijn we heel
erg blij dat het zo is gelopen. Ik vind het geweldig om
Mireille te zien opgroeien, dat zou ik voor geen goud willen missen.
De universiteit was weinig behulpzaam. De decaan zei
dat ik moest stoppen met mijn studie en weer bij mijn
ouders moest gaan wonen. Ik vroeg hem of ik aanspraak
kon maken op de FOS-regeling. Dat kon niet, zei hij. Toen
ik zelf op onderzoek uitging, bleek dat het wel kon. Daar
was ik wel boos over.
Ik had een kamer bij een particuliere verhuurder, daar
moest ik uit omdat er op last van de brandweer geen
twee mensen op een kamer mochten wonen. We hebben
van alles geprobeerd om een woning te vinden: Idealis,
de gemeente, de woningstichting, Kamernet, anti-kraak,
de Kamerbalie, niks lukte. Uiteindelijk hebben we een
paar maanden bij een hospita gezeten. Na de geboorte
van Mireille zijn we uitgekozen voor deze clusterwoning,
daar hebben we echt ontzettend veel geluk mee gehad.
En dat het zo dicht bij de campus is, is ideaal. Ik kan
makkelijk tussen de colleges door naar huis om te voeden.
Voordat Mireille kwam, had ik geen concreet plan voor de
toekomst. Nu ben ik extra gedreven om mijn studie af te
maken. Ik doe het niet meer alleen voor mezelf, ook voor
Mireille. Een nacht lang feesten zit er voor mij even niet
in, maar dat stoort me totaal niet. Mijn tijd komt wel
weer.’

Dorien

(23), getrouwd met Florian (23)
Rachel (elf maanden)
Wonen tot half mei in onderhuur in een huisje in het centrum van Wageningen. Daarna tot half september weer in
onderhuur
‘De verloskundige raadde ons af om Idealis te vertellen
van de zwangerschap omdat ik anders mijn kamer uit
moest. We woonden allebei in Hoevestein en gelukkig
hadden we een hele toﬀe afdeling die er geen probleem
van maakte als we daar met een kind zouden wonen,
maar wij vonden een studentenhuis niet echt een goede
omgeving voor een baby. Ik snap echter niet waarom Idealis zo streng is, moeten we dan onder een brug gaan wonen?
Rachel was niet gepland, maar we hadden er wel rekening mee gehouden dat het zou kunnen gebeuren. Wij
zijn dan ook ontzettend blij met haar. Ze is een hele makkelijke, ondernemende baby. Toch zou ik studenten met
een kinderwens aanraden om nog even te wachten. Vanuit de universiteit werd mij namelijk geen enkele mogelijkheid geboden om te studeren én moeder te zijn. Uiteindelijk ben ik tijdelijk gestopt met mijn studie, omdat
ik goed ziek ben geweest van de zwangerschap. In september ben ik weer begonnen met Voeding & gezondheid
en inmiddels ben ik aan het afstuderen. Deze zomer begin ik aan een PhD.
Van onze situatie word je minder naïef. Je leert dat de
maatschappij er niet is om jouw problemen op te lossen

en dat niet alles vanzelf gaat. Tegelijkertijd snap ik niet
waarom het ons zo moeilijk gemaakt wordt om studie en
kind te combineren.
Het contact met studiegenoten is minder, omdat je in een
heel andere fase zit. Een mooi voorbeeld: Florian had een
Maxi-Cosi gekocht en ging daarna naar de universiteit om
nog wat te regelen. Een van de studenten die hem tegemoet liep, merkte op: dat is nog eens een handige manier
om bier te vervoeren!’
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Jacelien (21), getrouwd met Anne (27)
August (2) en Anneke (1)
Wonen met z’n vieren in een studio van 35 vierkante meter
‘Ik kende Anne net een paar maanden toen ik zwanger
raakte. Deze woning hebben we na drie keer loten gekregen. Waarschijnlijk omdat er weinig kandidaten waren;
deze huisjes zijn niet erg populair omdat ze zo klein zijn.
Maar wij waren allang blij dat we wat hadden.
Een paar maanden na de geboorte van August bleek ik
weer zwanger. Ik had geen zin in allemaal kleine stukjes
studie, dus besloot ik de eerste jaren thuis te blijven bij
de kinderen. Maar het lukte ons niet om een grotere woning te vinden, terwijl het hier veel te krap is voor vier
personen. Uiteindelijk hebben we besloten er hier het
beste van te maken. We hebben een stapelbed uit een
kinderdagverblijf op de kop getikt en Anne heeft een bed
gemaakt dat we met een katrol naar boven kunnen hijsen.
Overdag kunnen we dan in die hoek studeren.
Het gaat beter dan ik had verwacht toen ik zwanger was.
Inmiddels willen we hier niet meer weg; we zitten heerlijk midden in het centrum en met het pleintje bij de ﬂat
hebben we onze eigen achtertuin. Natuurlijk is het af en
toe lastig. Als we ’s avonds vrienden op bezoek hebben,
is het voor August en Anneke moeilijk om te gaan slapen.
Laatst moesten we Anneke in een campingbedje in de

badkamer zetten, omdat ze iedereen met haar gehoest
wakker hield.
In september heb ik de studie weer opgepakt. Vroeger
dacht ik altijd dat ik later thuis zou blijven bij de kinderen, maar ik merk dat ik het ontzettend leuk vind om te
studeren. Ik vind het prettig om bij August en Anneke te
zijn, maar iets voor jezelf doen is ook wel erg ﬁjn.’

Laatst moesten we Anneke in een campingbedje in de badkamer
zetten, omdat ze iedereen met haar gehoest wakker hield

Dinne (29)
Qairha (3)
Woont in onderhuur in Zetten
‘Als je een kind krijgt, wordt je wereldje kleiner. Ik zat bij
Aiesec en deed dingen bij de WSO. Daar ben ik mee gestopt. Wel stak ik al mijn tijd in m’n studie; twee dagen
na de geboorte van Qairha liep ik al naar mijn studieboe-

ken te zoeken. Ik was heel perfectionistisch, ik had immers een kind om voor te zorgen en zonder diploma red
je het niet. Het kind hing er daardoor maar een beetje bij,
daar voelde ik me erg schuldig over.
Daar kwam bij dat ik wanhopig op zoek was naar woonruimte. Ik woonde in een Idealisﬂat, maar toen ik zwanger werd, stuurden ze me brieven dat ik de kamer uit
moest. Daarna heb ik het bij een hospita geprobeerd,
maar zij vond het toch te druk. Ik deed zelfs briefjes in de
bus bij ﬂats die te koop stonden, met de vraag of ik er
niet in onderhuur kon. Uiteindelijk vond ik een woning in
Renkum, maar daar vereenzaamde ik omdat mijn vrienden in Wageningen woonden.
Een jaar geleden werd het me te veel. Ik werd ’s nachts
wakker met een enorme paniekaanval en kreeg die angst
niet meer onder controle. Uiteindelijk werd het zo erg dat
ik niet meer voor Qairha kon zorgen. Dankzij therapie
gaat het nu een stuk beter. Ik heb mijn studie opgepakt
en vind het echt ﬁjn om er weer uit te zijn. De docenten
snappen de situatie en denken met me mee. Zo heb ik op
allerlei momenten hertentamens kunnen doen. Ook van
de decaan heb ik veel steun gehad. Zij was een soort
coach voor me.
Qairha is een superslim, maar ook supergevoelig meisje.
De hele situatie heeft natuurlijk ook invloed gehad op
haar. Maar ja, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Het
gaat gelukkig nu steeds beter.’
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Expositie

FOTO: GUY ACKERMANS

HET BEROEMDSTE BOEK VAN WAGENINGEN

Het is het pronkstuk van de bibliotheek en het
lievelingetje van koningin Beatrix. De tulpencatalogus
staat bovendien symbool voor de eerste economische
luchtbel. ‘Voor de prijs van één tulp betaalde je vijftig
keer een jaarsalaris.’
Eigenlijk was de bibliotheek nog gesloten toen HKH
Beatrix in 2007 het onderwijsgebouw Forum opende. Op
koninklijk verzoek ging de deur toch even open. Beatrix
wilde namelijk het Tulpenboek van P. Cos bekijken.
Een echt boek is het eigenlijk niet. Het is een kwekerscatalogus, bestaande uit een verzameling aquarellen die
in 1637 werd geschilderd in opdracht van bloemist P. Cos.
De prijs van een bol werd bepaald door gewicht, bloeivorm, kleur en strepen (een teken van ziekte, maar dat
wist men toen nog niet!). Op het hoogtepunt van de handel werden bollen van de Semper augustus verkocht voor
tienduizend gulden – in die tijd zo’n vijftig maal het gemiddelde jaarsalaris.
Het tulpenboek komt uit de periode waarin de combinatie van twee Nederlandse specialiteiten, tuinbouw en
handel, leidde tot de beroemde tulpenwindhandel of tulpenmanie. Missel: ‘Aan de bol kon je niet zien wat voor
bloem eruit kwam, maar met een catalogus kon je het hele
jaar door handelen. Er kwam dan een papier waarop stond
dat ik het komend voorjaar die en die tulpenbollen zou le-

veren. Dat papiertje werd vervolgens verhandeld, niet de
bol zelf.’ Derivatenhandel dus.
In 1637 spatte de boel uit elkaar. Heel veel mensen
hadden duizenden guldens geïnvesteerd in bollen die
plots niets meer waard waren. De tulpenmanie is de eerste, goed beschreven, economische luchtbel in de wereldgeschiedenis.
TIJDELIJK TE ZIEN
Er zijn meer tulpenboeken uit de zeventiende eeuw bekend. Maar wat de catalogus van Cos bijzonder maakt is
dat de namen van de tulpen erbij staan en zelfs de prijzen
waarvoor ze later zouden worden geveild. De universiteit
kocht het boek in 1948 voor 950 gulden op een veiling van
de bibliotheek van de Haarlemse familie Krelage, een familie van drie generaties bloembollenkwekers. Het boek
is zo waardevol dat er speciale veiligheidsprotocollen voor
bedacht zijn. Bij een serieuze brandmelding in Forum bijvoorbeeld, wordt het ijlings naar een geheime plek gebracht.
De komende twee maanden hoef je geen Van Oranje te
heten om het boek te kunnen bekijken. Voor het eerst is
de tulpencatalogus tentoongesteld voor medewerkers en
studenten als onderdeel van de expositie Tulpen in de Tijd.
Te zien tot 29 juni bij de afdeling Speciale Collecties, ingang via de bibliotheek. Gaby van Caulil

Bij een serieuze brandmelding
in Forum wordt
het ijlings naar
een geheime plek
gebracht
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VRIJDAG SNIJDAG
Het otteronderzoek bij Alterra staat door bezuinigingen
op een laag pitje. Maar er is nog net genoeg geld om
gesneuvelde otters te ontleden. Zoals Dennis Lammertsma hier doet in de snijzaal van Alterra. Vrijdag
snijdag. Het jonge mannetje op de tafel werd in de
Noordoostpolder overreden. Zijn kop is verbrijzeld.
Lammertsma neemt onder meer monsters van vet,
lever, nieren en dna. Voor verder onderzoek. Ruim eens
per maand sneuvelt in ons land een otter. RK, foto GA
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Winnaar schrijfwedstrijd

‘Wetenschap ontneemt
betekenis’
De Resource-schrijfwedstrijd is gewonnen door Esther Brouwer, MSc-studente
Bos en Natuurbeheer. In haar essay laat ze overtuigend de beperkingen
van de natuurwetenschap zien. Bij abstractie verdwijnen betekenissen als
schoonheid en zingeving, betoogt ze.

I

nternet, auto’s, medicijnen en vliegtuigen. De wetenschap heeft de maatschappij veel opgeleverd.
Het is dan ook niet vreemd dat de wetenschappelijke kennis alom wordt gerespecteerd. Wetenschap
is een autoriteit geworden. Het neemt de plaats
van argumentatie in. Als is iets wetenschappelijk is aangetoond, stopt de discussie. Wie heeft de moed het op te nemen tegen de wetenschap?
Maar met toename van de autoriteit van wetenschappelijke kennis is er iets merkwaardigs gebeurd. De wetenschap is invloed gaan krijgen op terreinen waar het voorheen niks te zeggen had. Wetenschappelijke kennis wordt

JURY: ‘KERNACHTIG EN VLOT OPGESCHREVEN’
‘In het algemeen vonden
we de kwaliteit niet opzienbarend. Ook heeft niet
iedereen zich gehouden
aan de opdracht om in te
gaan op de gespannen relatie tussen wetenschap
en maatschappij. Er zaten
wel enkele mooie historische beschrijvingen en parallellen bij, over paus
Gregorius en over raadspensionaris Johan de Witt.
Heel aardig was ook de beschouwing waarin een
aangeharkt moestuintje
symbool staat voor de zakelijke wijze van wetenschap bedrijven.

Het beste verhaal is een
essay dat de spanning tussen wetenschap en maatschappij toeschrijft aan de
inherente beperkingen van
wetenschap. Het is geschreven door Ester Brouwer. Zij heeft zich stevig in
het onderwerp vastgebeten, en haar boodschap –
belangrijke betekenissen
gaan nogal eens verloren
bij een wetenschappelijke,
reductionistische benadering - kernachtig en vlot
opgeschreven. Het fraaie
voorbeeld van de paardenbloem blijft hangen: het
zonlicht, de gele kleur en

de herinnering aan opa
verschrompelen tot een
Latijnse naam, een datum
en een coördinaat. Ook het
citaat over concentratiekampgevangenen is eﬀectief: als in zo’n omgeving
betekenis je op de been
houdt, hoe erg moet verlies
ervan dan wel niet zijn.’
De jury, Rik Nijland (freelance journalist voor onder
meer de Volkskrant en Resource), Cees Leeuwis
(hoogleraar Communicatiewetenschap Wageningen
UR) en Gaby van Caulil
(hoofdredacteur Resource).

aangedragen in elke discussie. Evolutionisten roepen
luidkeels dat de bijbel niet waar kan zijn. Daartegenover
staan creationisten, met evenveel overtuiging, en ook wetenschappelijk bewijs. Alleen is volgens hen juist bewezen
dat God wél bestaat. Maar wat doet de die wetenschap in
zo’n discussie? Waar bemoeit ze zich eigenlijk mee?
ONTROERD
Wetenschap is abstractie. Een deel van de werkelijkheid
wordt uitgelicht. Waargenomen, opgeschreven, gecodeerd, geanalyseerd en tot slot worden er conclusies getrokken. Maar bij elke stap gaat informatie verloren. Een
bioloog ziet in de berm van de weg een paardenbloem
staan. Het zonlicht schijnt erop en de bloemblaadjes hebben een prachtig gele kleur. Al heeft hij dit plantje heel
vaak gezien, toch verwondert de schoonheid hem deze
keer. Misschien is hij er zelfs wel een beetje door ontroerd.
Zijn opa hield ook zoveel van paardenbloemen. En de vogels ﬂuiten vandaag zo mooi.
De wetenschap reduceert deze waarneming tot een
klasse, orde, familie, geslacht en tot slot een soortnaam:
Taraxacum ofﬁcinale. Misschien dat ook de datum en coordinaten nog worden genoteerd. De waarneming wordt
opgenomen in een database met een kwaliﬁcatie. Zeldzaamheid en verspreiding: Zeer algemeen. Maar van de
bijzondere schoonheid en de emotie bij deze waarneming
blijft niks over.
Maar wat is nu het probleem? Dat is toch juist wetenschap. De waarneming los maken van de menselijk ervaring. Objectieve kennis. Dat is wat ons al die tijd zulke
mooie dingen oplevert?
FLINTERTJE
Met nadruk wil ik hier eerst opmerken dat ik de wetenschap en prestaties van wetenschappelijke kennis niet afwijs. Ik wil alleen aandacht vragen voor de negatieve kan-
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‘Het licht op de paardenbloem. Het prachtige geel van de bloembladeren. Het telt niet meer mee.’

ten die wetenschap met zich mee kan brengen. Wetenschap is reductie. Abstractie tot slechts een klein ﬂintertje
van de werkelijkheid is overgebleven. Weliswaar een nut-

WAAROM DEZE PRIJS?
Resource won in november
2011 de prijs voor het beste medium in het hoger onderwijs, de Gouden Luis in
de Pels. Daarbij hoorde
een bedrag van 500 euro.
Dat hadden we uiteraard
kunnen verbrassen, maar
liever gebruiken we het
voor wat wij belangrijk
vinden: een mooi geschreven verhaal en prikkelende reacties op onze site.
Resource loofde daarom
250 euro uit voor het beste journalistieke verhaal,
dat een raakvlak heeft met
het thema: de gespannen

relatie tussen wetenschap
en samenleving.
Daarnaast loven we nog
een prijs uit, ook 250 euro,
voor de scherpste reageerder op resource.wur.nl. De
waarde van een medium
als Resource schuilt niet
alleen in onze journalistieke productie, maar zeker
ook in de discussie die dat
oproept. Degene die zich
over heel 2012 het meest
waardevol in zijn of haar
reacties op de Resource-site toont, belonen we aan
het eind van dit jaar met
de Gouden Trol.

tig ﬂintertje, want het kan gebruikt worden voor hele
mooie dingen. Maar als wetenschappelijke kennis wordt
gebruikt om conclusies te trekken op alle terreinen van de
maatschappij ontstaat er een spanning. Niet verwonderlijk. Kleine, abstracte ﬂintertjes gebruiken om conclusies
te trekken over de volledige wekelijkheid? Dan raak je iets
kwijt. Het licht op de paardenbloem. Het prachtige geel
van de bloembladeren. Het telt niet meer mee. Er is een
verlies aan betekenis.
HOLOCAUST
Hiermee kom ik tot het volgende citaat van de Oostenrijkse neuroloog en psychiater Viktor E. Frankle: ‘It is not the
avoidance of pain or the pursuit of pleasure that drives us but
rather our quest for meaning’.Hij overleefde de holocaust.
Hij schreef een boek over het leven van een gewone gevangene in het kamp, maar vanuit het perspectief van een psychiater.
Wetenschappelijke kennis is heel nuttig. Het heeft de
maatschappij auto’s, medicijnen en vliegtuigen opgeleverd. Maar het is ook een reductie, een abstractie van de
werkelijkheid. Er is een verlies aan betekenis. Daarom
moet er zorgvuldig mee worden omgegaan. Het zijn namelijk niet de medicijnen, het is geen pijnloos leven, dat
ons drijft. Het is niet het geluk van mooie reizen met auEsther Brouwer
to’s en vliegtuigen. Het is betekenis.
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Van molecuul naar m
Wie kookt is, vaak zonder het te beseﬀen, bezig met fascinerende chemische
en natuurkundige processen. Hoe dat precies werkt, en hoe je die kennis in je
voordeel kunt gebruiken, is te lezen in het boek The Kitchen as laboratory, met
daarin de nieuwste inzichten over moleculair koken. Wij wilden weten: werkt het?
tekst: Rob Ramaker en Nicolette Meerstadt / foto’s: Guy Ackermans

K

un je ijs maken zonder suiker te gebruiken?
Hoe creëer je de allerlekkerste bacon? En waarom schuimt koude melk beter dan warme
melk? Het antwoord op deze culinaire vragen
vind je in The kitchen as laboratory, dat in januari verscheen. De wetenschap achter eten, daarover gaat deze essaybundel, samengesteld
door onder andere Erik van der Linden,
hoogleraar Fysica en fysische chemie.
Van der Linden en zijn medeauteurs
haalden hun inspiratie uit het boek But
the crackling is superb, dat Nicolas Kurti
uitbracht in 1988. ‘We wilden bijna een
kwart eeuw later een nieuw beeld schetsen
van de stand van zaken’, zegt Van der Linden.
Van de term ‘moleculaire gastronomie’ houdt hij
zelf niet. Dat roept beelden op van theatraal koken met
vloeibare stikstof. Hij spreekt zelf liever van science based
cooking: het vertalen van voedselkennis op de moleculaire
schaal naar de praktijk.
Daarbij is de hamvraag natuurlijk: wat levert het op?
Wordt de maaltijd er lekkerder van? Om daar achter te komen mochten twee Resource-redacteuren, niet gehinderd
door al te veel kookervaring, met de recepten aan de slag
in de keuken van het Restaurant van de Toekomst.

HET LEKKERSTE KOEKJE
Om te beginnen wagen we ons aan het
perfecte deeg voor chocolate chip cookies. Kenners weten dat je de lekkerste
koekjes bakt met deeg dat een dag koel
heeft gerust. Op die manier verspreidt
vocht zich beter en wordt de smaak voller en
complexer. In het boek wordt beredeneerd dat je hetzelfde effect bereikt door het deeg vacuüm te zuigen. Het
vocht verspreidt zich dan onmiddellijk dankzij de aan-

trekkingskracht van het poreuze deeg op de watermoleculen.
Wij voegen de ingrediënten bij elkaar tot een deegmassa om daarvan de helft te sealen in een plastic zak. Tussen
de twee is een overduidelijk verschil. Waar het gewone
deeg droog en lichtbruin is, ziet het gevacumeerde deeg er romig en donker uit.
Ook wanneer de chocolate chip cookies
uit de oven komen zijn er grote verschillen. De koekjes die gemaakt werden van
het gewone deeg zijn lichtbruin, droog en
krokant, terwijl de vacuümkoekjes zacht
en romig zijn. Aan de onderkant is te zien
dat de suiker er een beetje karamelachtig
uitziet, precies zoals het essay beschrijft. De
koekjes vallen goed in de smaak bij de restaurantmedewerkers, maar de meningen zijn verdeeld over
de favoriet. ‘Het spijt me, maar ik vind de normale koekjes
het lekkerst,’ merkt een van de proevers op. De meesten
zijn het met haar eens.
DE KROKANTSTE KIPPENDIJ
We gaan op zoek naar het geheim van knapperigheid. Dit
begint allemaal met de kippendij die we paneren met
bloem. Tegelijkertijd maken we een beslag
om daarmee het vlees te bekleden voor
de frituur. Roy Burgman, de kok van het
Restaurant van de Toekomst, kijkt bezorgd toe als we aanstalten maken de
kip in het vet te gooien. ‘Zal ik maar
even helpen?’
Het geheim van deze knapperige kippendij is het luchtige beslag dat voor een
krakend jasje vol luchtbellen moet zorgen.
Daarom bevat het mineraalwater koolzuurbelletjes die
dienen als zogeheten nucleatiepunten. Hieruit groeien
grotere luchtbellen door het opnemen van CO2-gas, dat
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maaltijd
op haar beurt weer ontstaat uit het bakpoeder tijdens het
frituren. Knisperende geluiden zijn positief voor de eetervaring en het boek wijdt er zeer veel ruimte aan. Hoe meet
je knapperigheid bijvoorbeeld in het lab? En wat onderscheidt nou crunchy van crispy?
Wij hebben ondertussen andere zorgen, want we kunnen ons niet helemaal aan het recept houden. De baktemperatuur moet 200 graden zijn, maar de apparatuur gaat
maar tot de 190. Hierdoor ontstaat wel een krokant laagje,
maar een goudbruine kleur blijft uit. De kip valt uiteindelijk wel in de smaak bij onze proevers, maar voor een superknapperige kip is de korst toch wat gewoontjes.
EEN HARTIG IJSJE
Het meest exotische recept op ons lijstje is tzatziki-ijs. In
een blender vermalen we een komkommer en voegen er
een halve liter Griekse yoghurt, gelatine, knoﬂook en vijftig gram suiker aan toe. Het geheel gaat uiteindelijk in een
huis-tuin-en-keuken ijsmaker. Waar we wel even van moeten slikken is de 15 gram zout die wordt toegevoegd. Dat
klinkt verre van gezond, maar het essay legt uit dat het
zout een belangrijke functie heeft.
IJs bestaat namelijk uit drie fases: bevroren water, met
vet of eiwit gestabiliseerde luchtbellen en een matrix waar
het allemaal is ingebed. Deze matrix bestaat uit water dat
onbevroren blijft door stoffen toe te voegen die het vriespunt verlagen. Meestal gaat het hierbij om suiker, maar
ook alcohol en zout werken als antivries. Omdat we een
hartig ijsje maken is het dus zout, aangevuld met suiker.
De eerste hap van ons tzatziki-ijs geeft een vreemde
sensatie. Het ijs ziet er mooi uit, ruikt naar tzatziki, maar
smaakt ontzettend zout, terwijl je onbewust een zoete
smaak verwacht. Uiteindelijk blijft het grotendeels onaangeroerd.
Elke Scholten is universitair docent bij de groep van
Van der Linden en schrijfster van het essay. ‘We hebben
het recept destijds inderdaad niet helemaal geoptimaliseerd,’ laat ze desgevraagd weten. Scholten en haar studenten Advanced molecular gastronomy experimenteren
tegenwoordig vooral met alcoholisch ijs.
INZICHT
Gerechten als het tzatziki-ijs maken duidelijk wat allemaal mogelijk wordt, als je kennis hebt over voedsel op de
allerkleinste schaal. Bovendien stimuleert het de creativiteit. Als je de basisprincipes van ijs maken kent, wat houdt

Smullen van science based food.

je dan tegen om basilicum-tomaat-ijs te maken? Toch zijn
niet alle recepten weggelegd voor de gewone kok. Ze vragen vaak om specialistische hulpmiddelen, zoals precisiethermometers en droogijs.
Het boek is vooral interessant doordat het inzicht
geeft. Je snapt eindelijk hoe het schuim op je kofﬁe tot
stand komt en waarom ketchup niet helemaal uitloopt.
En natuurlijk is het een prima excuus om weer eens lekker
uit eten te gaan, als het gerecht toch niet helemaal uitpakt
zoals je had verwacht.
The kitchen as laboratory: reﬂections on the science of food
and cooking, redactie: César Vega, Job Ubbink en Erik van der
Linden, Colombia University Press, 22 Euro, hardcover 312
pagina’s.
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IS GROEN GERED?
De val van het kabinet lijkt een zegen voor de natuur. De gelegenheidscoalitie van VVD,
CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks draaide de bezuinigingen op de natuur met
een derde terug, van 600 miljoen naar 400 miljoen. Gaat bij Wageningse natuur- en
milieuonderzoekers nu de vlag uit?
tekst: Marion de Boo / foto: Henk van Ruitenbeek

Kees Slingerland,
Algemeen Directeur Environmental Sciences Group
‘De vlag kan zeker uit. Dit is goed
nieuws! Eindelijk weer eens positieve aandacht voor het beleidsveld natuur. En als die trend doorzet, komt
dat op den duur ook Alterra ten goede. De rijksoverheid heeft een speciale verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen en in stand houden van natuur. Die verantwoordelijkheid was de laatste tijd wel erg onder druk komen te
staan ten gunste van de economie. We leren hiervan hoe
fragiel natuur is in de Haagse politiek. Er is geen garantie
dat natuur de komende jaren niet opnieuw onder druk komt
te staan.
Ik vind het een goede zaak dat het nieuwe akkoord weer
wat meer budget beschikbaar stelt voor natuur. Maar het
blijft onvoldoende. Jammer genoeg zien we natuur nog
steeds alleen maar als kostenpost. Echte duurzaamheid
betekent juist een samenspel tussen natuur, bedrijfsleven
en samenleving, denk aan people - proﬁt - planet. Ook vanuit de natuur moeten we dat samenspel opzoeken. In de
tijd dat er veel geld was voor natuur, is dat wel eens te weinig gebeurd. Alleen in dat samenspel zijn natuurontwikkeling en natuurbeheer op langere termijn geborgd. Alterra moet vooral meegaan in een vernieuwend natuurbeleid, want we gaan niet meer terug naar waar we waren.’

Frank Berendse
Hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie:
‘Ik ga meer belasting betalen en ik
moet langer doorwerken, maar ik
ben hier dolblij mee. Eindelijk is de
Tweede Kamer weer aan zet en
neemt het heft in eigen handen.
Het terugdraaien van 200 miljoen
euro aan bezuinigingen op natuur
binnen de begroting voor 2013 lijkt een deﬁnitief

einde van het tijdperk Bleker in te luiden. Dat was echt een
dieptepunt in het Nederlandse natuurbeleid.
Het blijft natuurlijk afwachten hoe de verkiezingen in september uitpakken en hoe een nieuw kabinetsakkoord er
uit zal zien. Toch denk ik niet dat de donkere dagen van
Bleker zullen terugkeren. De situatie binnen het CDA is
behoorlijk veranderd. Bovendien werken diverse partijen
momenteel heel hard aan de initiatiefwet Mooi Nederland
die in de plaats van het wetsvoorstel van Bleker moet komen. Voor zover ik nu kan overzien, wordt dat een wet die
de Nederlandse natuur wèl een duurzame toekomst
biedt.’

Joop Schaminee
Hoogleraar vegetatiesociologie en
vegetatieonderzoeker Alterra:
‘Wat mij betreft mag de vlag uit. Cruciaal zijn de andere toon en houding.
Die zijn voor mij belangrijker dan
het precieze geldbedrag, ook al is het
mooi dat er minder bezuinigd gaat
worden. Wel blijven er onduidelijkheden. Wat gebeurt er
met de nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet waarin
de Natuurwet verankerd zou moeten worden? En wat gebeurt met het natuurakkoord tussen Rijk en provincies?
Onder het vorige kabinet gooide het Rijk zijn verantwoordelijkheden in lege zakken over de schutting van de provincies. Het is te hopen dat de Rijksoverheid de overdracht
van taken naar provincies nu wél voorziet van solide ﬁnanciering.
Het vorige kabinet heeft een nieuwe koers ingezet. Een
minder sturende overheid, decentralisatie naar provincies en meer lokale initiatieven. Ik verwacht niet dat die
koers na de val van het kabinet wezenlijk zal veranderen.
Een volgend kabinet, van welke signatuur dan ook, zal de
klok niet volledig terugdraaien. Ik was dan ook blij verrast
om te horen dat er al per ommegaande een reparatie op de
natuurbezuinigingen komt. Daarnaast heeft het ministe-
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rie van EL&I de laatste jaren fors bezuinigd op natuuronderzoek. En het is nog niet bekend of Den Haag dat ook
gaat repareren.’

Tia Hermans
Leider Domein Natuur & Regio, Alterra
‘Natuurlijk ben ik blij. Maar het
voortbestaan van de natuur mag niet
afhankelijk zijn van wat er in Den
Haag geroepen wordt. De politiek is
veel te wispelturig. Zestien miljoen
Nederlanders zijn medeverantwoordelijk, inclusief het bedrijfsleven. Onderzoekers moeten vooral doorgaan op de recent ingeslagen weg, om het bedrijfsleven te laten zien hoe belangrijk
natuur en biodiversiteit zijn voor ons voortbestaan. Werknemers willen een aantrekkelijke woonlocatie, bedrijfsprocessen vragen om schone grondstoffen, en met een
groen imago blijf je de concurrentie een slag voor.
Naarmate wij meer onderzoek voor bedrijven doen, dat
ook door hen betaald wordt, bewijzen wij als onderzoekers ook onszelf een dienst. We komen in nieuwe netwerken terecht, met nieuwe ﬁnanciers voor onderzoek. Daarmee zorgen we dat we minder afhankelijk worden van
EL&I onderzoeksﬁnanciering.’

Pier Vellinga
Hoogleraar klimaatverandering en waterveiligheid
‘Dit akkoord maakt ons blij. Niet alleen het natuurbeleid krijgt weer wat
ﬁnanciële ruimte, ook op het gebied
van energie, gebouwde omgeving en
mobiliteit krijgt het streven naar
duurzaamheid een nieuwe impuls.
Er worden belangrijke stappen aangekondigd naar een vergroening van de economie. Deze
erkenning van de wereldwijde problemen van natuurdegradatie en klimaatverandering maakt dat je met meer
plezier werkt aan je onderzoek. Onder het vorige kabinet
waren de deuren voor vernieuwing potdicht. Nu staan ze
weer open en kunnen we met slimme ideeën en onderzoekvoorstellen komen. Ook de beleidsmedewerkers en
onderzoekﬁnancieringsorganisaties zijn opgelucht dat
deze zwarte periode voorbij is. Wat we ervan leren is dat al
het onderzoek dat we hier in Wageningen doen minder vanzelfsprekend is dan we altijd dachten. We moeten het belang ervan elke keer aantonen. Maar inderdaad het akkoord geeft nieuwe energie.’
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WAAROM JE WÉL BIJ EEN
BESTUUR MOET

ILLUSTRATIE: KITO

Met het jachtseizoen voor nieuwe
bestuurders in volle gang,
melden veel studentenorganisaties dat ze moeite hebben de
plekken opgevuld te krijgen. De
dreiging van de langstudeerboete en de afschaﬃng van de
basisbeurs zorgen ervoor dat
veel studenten zich beperken tot
hun eigen studie. Jammer, vinden
doorgewinterde studentenbestuurders. Niet alleen voor het
verenigingsleven, maar ook voor
studenten zelf. Want de ervaring
die je opdoet is onbetaalbaar.
Vijf redenen om wel bij een
bestuur te gaan.

1

LEER MENSEN KENNEN
‘Je komt veel mensen tegen
waarmee je in de toekomst misschien ook nog iets leuks kunt
doen’, zegt Pascal ten Have, die
zijn studie Bos- en natuurbeheer
dit jaar heeft verruild voor het
voorzitterschap bij de Landelijke
Studenten Vakbond (LSVb). ‘Vooral in de functie van voorzitter
spreek je veel interessante mensen
waaronder ministers, staatssecretarissen en kamerleden. Maar je
komt ook mensen tegen als SERvoorzitter Alexander Rinnooy Kan,
Arnold Heertje en uiteraard veel
andere bevlogen studenten. Het is
voor mij niet de hoofdreden om dit
werk te doen, maar het is wel een
leuke bijkomstigheid.’

2

PIMP JE CV
Een oud-voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg is
nu persoonlijk assistent van minister Jan Kees de Jager, een ander
werd trainee bij een multinational
dankzij het netwerk dat hij kreeg.
Maar ook de ervaring die je opdoet,
kan helpen als je solliciteert. Met
alleen zijn bachelorgraad in Plantenwetenschappen op zak, werd
Peter van Kampen aangenomen
als kennisconsulent bij de Neder-

landse Fruittelers Organisatie. Peter was in 2008/2009 vice-voorzitter
van de Studentenraad voor VeSte.
‘Mijn bestuursjaar heeft me geholpen mijn kwaliteiten beter naar voren te brengen. Je leert jezelf presenteren. Het helpt wanneer je in
een sollicitatiegesprek concrete
voorbeelden kunt geven en anekdotes kunt vertellen, bijvoorbeeld
over hoe je bepaalde situaties hebt
opgelost’, legt Peter uit.

3

DOE LEUKE DINGEN
‘De winterschemering en de
sneeuw in de straten gaven de oude stad iets magisch’, herinnert
Tjeerd Driessen zich. Als vicevoorzitter van de Wageningse afdeling
van de internationale studentenorganisatie Aiesec, bezocht hij in
2006 de afdeling in het Zweedse
Uppsala. Het was liefde op het eerste gezicht. ‘Er hing een gezellige
sfeer en ik vond de taal leuk.’ Hierna deed Tjeerd een minor in Uppsala en werkte een poos in Stockholm. Eerder deed hij voor Aiesec
een stage op Sri Lanka. Sinds zijn
afstuderen in 2009 komt hij regelmatig in het buitenland voor zijn

werk als rivierkundig ingenieur bij
Royal Haskoning. Hij heeft nog altijd plezier van zijn Aiesec -tijd.
‘Het verrijkt je internationale
vriendennetwerk. Doordat je elkaar op sleeptouw neemt, leer je
elkaars cultuur beter kennen.’

4

KRIJG ORGANISATORISCHE
ERVARING
‘Ik heb veel geleerd over dingen
waar je normaal gesproken totaal
niet mee in aanraking komt. Bijvoorbeeld over praktische zaken,
zoals hoe een ventilatiesysteem en
een stoppenkast in elkaar zitten’,
zegt Dinja Bol, bachelorstudent
Bodem, water en atmosfeer. Dinja
is dit collegejaar commissaris Activiteiten & Gebouw bij jongerenvereniging Unitas. Begin dit jaar was
ze vooral druk met de gemeentelijke en gerechtelijke procedures
rondom de onthefﬁngsaanvraag.
Inmiddels heeft Unitas het pand
betrokken en zorgt Dinja dat het
gebruiksklaar wordt gemaakt.
‘Ook heb ik veel ervaring opgedaan
met het inplannen van activiteiten
en het leggen van contacten met
verschillende partijen, van buurt-

bewoners tot wethouders. Later zal
ik nog best wat aan mijn bestuurservaring hebben.’

5

MAAK HET VERSCHIL
‘We hebben kunnen laten
zien wat belangrijk is voor studenten’, zegt Karmijn van den Berg,
masterstudente Landscape Architecture and Planning. Ze was in
2010/2011 voorzitter van de Wageningse Studenten Organisatie
(WSO), die onlangs is opgegaan in
de PULSE. ‘Het universiteitsbestuur had aanvankelijk bijvoorbeeld geen idee van de problemen
van de buitenlandse studenten in
de noodhuisvesting. De WSO heeft
daar aandacht voor gevraagd,
waardoor de faciliteiten van de
noodkamers zijn verbeterd en de
huur is verlaagd’, vertelt Karmijn.
Ook speelde de WSO een actieve
rol in de acties tegen de langstudeerboete. ‘We hebben een raar
einde gehad, maar ik ben trots op
alles wat we in dat laatste jaar
hebben bereikt. Ik heb echt een
steentje kunnen bijdragen aan
het Wageningse studentenleven.’
Alexandra Branderhorst
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‘Kippenvel voor het hele team’
Het universiteitsteam heeft de
Batavierenrace gewonnen.
Ondanks twee botsingen tegen
het hek en acht kilometer met
losse veters.

toen bij Wilbert van Vliet al na 500
meter de veters los gingen. Meeﬁetser Lex riep hem toe: ‘Je kunt of
nu snel strikken of doorlopen.’
Maar Wilbert liep acht kilometer
met losse veters en bereikte een
snelheid van liefst 18 kilometer
per uur. Ten koste van een paar
blaren, dat wel. Samen met Arend
Mulder en Esther Swart vergrootte
hij de voorsprong tot acht minuten. De winst was daar!

KOUD, DONKER
De Wageningers startten desondanks niet sterk. In de koude, donkere nacht liep Harm van Baar
twee maal tegen een hek aan. In de
nachtetappes tussen Nijmegen en
Dinxperlo verloor het team vier minuten op de concurrent uit Eindhoven. Enschede volgde op slechts
tien seconden. Vier minuten is
veel, maar niet onoverkomelijk,
wisten ze. In de Achterhoek pakten
vier sterke loopsters vijf minuten
terug op Eindhoven. Na de ochtend stond Wageningen eerste!
Maar, zo berekenden de ploeg-

Tim Stevens loopt voorop

CREDIT FOTOGRAAF

Dat ze ’s werelds grootste estafettewedstrijd dit jaar zouden kúnnen
winnen, was wel duidelijk. De Wageningse lopers zijn vaak snel,
maar hebben nogal eens moeite
met de strenge regels van de universiteitscompetitie. In 2010 kregen ze straftijd omdat een loper
vergeten was een polsbandje te halen, een jaar later omdat ze teveel
wissels doorvoerden. Dit jaar hebben de ploegleiders het tot in den
treure herhaald: denk aan je ID,
denk aan je polsbandje!

Esther Swart, met beker, wint voor de tweede keer

leiders, die minuut voorsprong
moest nog wel groeien. Want Eindhoven zou voor de slotetappe de
Nederlandse kampioene op de 10
kilometer inzetten. Voorsprong

uitbouwen, was dus het devies voor
de middagploeg. Drie etappes gingen Eindhoven en Wageningen gelijk op.
Tot het noodlot leek toe te slaan

Met nummer 166: snelste universiteit van Nederland

EERBETOON
Bij de prijsuitreiking in de grote
tent in Enschede, werden ze muzikaal begroet door andere Wageningse teams als Tartlétos, KSV, WaHo, Ceres en Woeste Hoeve. Als
eerbetoon brachten ze luidkeels de
befaamde Wageningse cantus battle ten gehore tussen jongens van
de landbouwhogeschool die willen
zaaien en meisjes van het confectieatelier die het naaien ambiëren.
Het werd pas stiller toen ploegleider Lex Verhoog de microfoon
kreeg en de beker opdroeg aan
zijn voorganger Jan Roos die in
juni 2010 verongelukte. ‘Een van
de grootste ploegleiders uit het
verleden van Wageningen. Deze
beker is voor jou, Jan.’ Een groot
applaus volgde. Lex: ‘Dat was
echt, kippenvel voor het hele
team. Het mooiste moment van
de dag.’ Gaby van Caulil

Wilbert van Vliet liep acht kilometer met losse
veters
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WEGGOOIKUNST

AF!

Een beheerder van de Radboud Universiteit gooide onlangs per ongeluk
een serie tekeningen van Peter Otto (in totaal twaalf bij anderhalve
meter groot) in de shredder. Het hing op de gang van de collegezalen. De
man herkende het niet als kunst. Paul Dunki Jacobs gooide vorig jaar op
onze campus honderd van zijn eigen schilderijen uit een hoogwerker.
Weggooikunst, het blijft lastig.

Amerikaanse wetenschappers van de Emory Universiteit bestuderen hersenscans van honden. Doel is te doorgronden wat honden denken. Hebben honden empathie, weten ze of het baasje vrolijk of verdrietig is? En
hoeveel begrijpen honden van onze taal? Gevaarlijk onderzoek. Wat nu
als ze ons maar rare snoeshanen vinden. En wat als blijkt dat Fikkie net zo
dom is als-ie eruit ziet? Willen we dat eigenlijk wel weten?

‘Er moéten hervormingen komen’
Jongeren hebben te weinig
invloed in de vergrijsde politiek .
De G500 wil daar wat aan doen.
Het idee is dat leden van de beweging, inmiddels ruim 750, lid worden van de PVDA, de VVD en het
CDA. Via de partijcongressen kunnen ze politici dan dwingen te vernieuwen. Vijfdejaars Biotechnologie Kees van der Ark is een van de
weinige WUR-studenten in G500.
Wat is je grootste drijfveer om je
aan te sluiten?
‘Ik ben gefrustreerd door het

gebrek aan goede besluiten in de
politiek. Politici hebben er de afgelopen tien jaar een rommeltje van
gemaakt. Er moéten hervormingen
komen, en dit is het moment om
dat te doen. Anders zullen we straks
tot onze dood moeten doorwerken.’
Welke punten vind je het
belangrijkst?
‘Er moet een vast bedrag naar
onderwijs, en dat bedrag moet omhoog. Verder moet de huizenmarkt
hervormd worden, weg met de hypotheekrenteaftrek. En de arbeidsmarkt moet eerlijker.’

Maar als de hypotheekrente niet
meer aftrekbaar is, kunnen deze
jongeren dan wel een huis kopen de
komende vijf jaar?
‘Het zal wel even moeilijk worden ja, maar het gaat over de lange
termijn. Twintig of zelfs veertig jaar
vooruit kijken. In Zweden ging die
hervorming radicaal, dat gaf een
grote tik. Maar na tien tot twintig
jaar blijkt het toch beter te zijn.’
Met welke punten ben je het niet zo
eens?
‘Ik ben niet zo tuk op duurzaamheid, dat is voor mij geen

doel op zich. Het gebruik van
grondstoffen moet wel geregeld
worden, maar alle olie gaat toch op.
Of dat nou over vijftig of zestig jaar
gebeurt, maakt dan niet zo veel uit.’
Op 30 juni is het eerste congres
waar de G500 gaat stemmen. Bij het
CDA. Voor welke leider ga je?
‘Niet voor Bleker in elk geval, die
heeft geen verstand van zaken. Hij
gebruikt zijn eigen gevoel als argument, en daarmee heeft hij afgedaan. Van Haersma Buma en Wintels zijn nuchter en zakelijk. Dat
spreekt me het meest aan.’ NM

ENERZIJDS/ANDERZIJDS
Stelling: Het ‘wandelgangenakkoord’ maakt de
problemen in Nederland nog tien maal erger.
MARLIES: Het recentelijk overeengekomen akkoord maakt duidelijk dat ook linkse partijen inzien dat bezuinigen én hervormen noodzakelijk is, al verschillen de ideeën hoe dit precies
moet gebeuren nogal eens. Het is echter van groot belang om
verder te kijken dan slechts economische belangen. Idealen
moet je juist hebben in crisistijd, aldus de ChristenUnie. Neem
natuur en milieu: essentieel voor ons welzijn, maar sinds de crisis heb ik de rechtse partijen er nauwelijks meer over gehoord.
Verder lijkt het me niet meer dan logisch om mensen die echt
zwak staan te ontzien. Allemaal zaak waar linkse partijen gelukkig oog voor hebben. Kortom, bezuinigen en hervormen is belangrijk, maar wel met oog voor meer dan slechts economische
belangen, en met het ontzien van mensen die het al moeilijk genoeg hebben.
REACTIE JILLIS: Ik krijg het idee dat de ernst van de situatie nog
niet tot je is doorgedrongen. Hervormingen gaan wel degelijk
alleen over de economie en dit akkoord bewijst dat we er met
polderen niet gaan komen. Het akkoord is een slappe hap, iets
dat het CPB de afgelopen week reeds bevestigde. Échte hervormingen voor AOW, arbeidsmarkt en hypotheekrenteaftrek blijven uit.

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: Kort na de frustratie van het Catshuisakkoord door Wilders kwam
de ‘Kunduz-coalitie’ wel met een akkoord. Hiervan leert de kiezer meteen
twee dingen: ten eerste dat Wilders onbetrouwbaar als de pest en een
ramp voor het land is. Ten tweede dat er hele gekke dingen moeten gebeuren, wil er een bezuinigingspakket door de Tweede Kamer komen dat
de gigantische puinhopen in Nederland wél helpt reduceren. We blijven
miljarden in de bodemloze put ‘ontwikkelingssamenwerking’ smijten en
als kers op de taart zorgen de linkse Kunduz-rakkers voor hun vertrouwde geluid: lastenverzwaring. Accijnzen en btw verder omhoog, opdat er
weer lekker gegraaid kan worden zodat broodnodige bezuinigingen uitblijven, zieligen en kansarmen gratis geld kunnen blijven krijgen en ook
het schuldgevoel ten opzichte van Afrika weer even afgekocht is. Met het
oog straks op de grootste politieke lapjesdeken ooit is de conclusie: Nederland holt als een lemming richting de afgrond.
REACTIE MARLIES: Puinhopen en afgrond? Doe niet zo onzinnig. Perfect
is het nooit, maar laten we niet vergeten dat hier vrijwel iedereen eten en
een dak boven zijn hoofd heeft, en dat we een van de gelukkigste volken
ter wereld zijn. Om dan door lastenverzwaringen even iets minder luxe te
hebben lijkt me voor de rijkeren hier geen ramp. En het gebrek aan hervormingen is helaas gevolg van de tegenstellingen tussen partijen en niet
alleen aan links te wijten.
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HUH?
Studenten van tegenwoordig zijn blijkbaar te lui om hun vinger op te steken als ze een college niet begrijpen. Of ze zijn bang om dom over te
komen. Hoe dan ook, daar is nu een app voor waarmee je realtime aan je
prof kunt aangeven of je het college begrijpt of niet. Nu maar hopen dat
die niet dichtklapt van zoveel feedback.

FOTO: BART DE GOUW

MEGA-JUF
Een ﬁetsendief uit Ede moet wel heel vreemd opgekeken hebben, toen hij
op zijn versgestolen kinderﬁets werd klemgereden door een vrouw… in
Mega Mindy-kostuum. Ze greep de ﬁets vast en na ‘een korte discussie’
droop de man af. De Mega-juf, die zich voor een vossenjacht had verkleed, riep tegen omstanders dat ze de man moesten achtervolgen. Maar
gek genoeg namen ze haar niet serieus.

STUDENT IN OORLOGSTIJD. De een ging in het verzet, de ander werd te werk gesteld in Duitsland en de derde maakte clandestiene examens.
Dinsdag 8 maart vertelden em. prof. G.H. Bolt, Maria Crijns- Herberichs (weduwe van dr. Fons Crijns) en em. prof. Anton van Diest voor Studium
Generale hun verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Begin 1943 moesten studenten een loyaliteitsverklaring tekenen. Wie niet tekende werd te
werk gesteld of moest onderduiken. Bolt: ‘Een professor zei: “als je voor 10 april tekent mag je zeker doorstuderen.” Ik tekende niet, maar ging
gewoon naar huis in Arnhem met een pakket stencils voor zelfstudie. Het was gek genoeg een ﬁjne periode waarin eigenlijk niks gebeurde. Tot
NM
augustus ’43.’ Meer over deze lezing op resource.wur.nl.

‘IK WEET HELEMAAL NIKS VAN CHINA!’
Zware sollicitatieprocedure achter de rug?
‘Ik moest mijn CV mailen en een motivatiebrief. Uit
die vijftig studenten koos de universiteit vijf kandidaten. De organisatie die de summer course regelt koos
daaruit twee gelukkigen. Ik was een van hen.’

Wie? Lucie Luijge
Wat? BSc-studente
Biotechnologie
Waarom? Volgt deze zomer vijf
weken lang een summer course
over China aan de prestigieuze
Universiteit van Hong Kong

Waarom hebben ze jou gekozen, denk je?
‘Omdat je manieren moet bedenken om de Nederlands-Chinese samenwerking met studenten te versterken, zocht de organisatie een ambitieus persoon
met een ondernemend karakter. Ik heb een bestuursjaar gedaan voor mijn studievereniging en ik heb een
minor gedaan in Innovatie en ondernemerschap.
Daarnaast wilden ze een ﬁftyﬁfty verdeling van man-

nen en vrouwen. Ik studeer Biotechnologie wat, denk
ik, maar weinig meisjes doen. Dat vonden ze misschien leuk.’

Heb je altijd al een fascinatie gehad voor China?
‘Nee, ik heb er nooit eerder over gedacht om naar China te gaan of er te studeren. Ik weet helemaal niets
van het land. In eerste instantie dacht ik ook: nee, dit
is helemaal niks voor mij. Maar later kreeg ik het gevoel dat het misschien wel een hele mooie gelegenheid was om het land te ontdekken. Het is zo anders
dan het Westen en ze zeggen dat China de toekomst
is. Dus misschien is het wel verstandig om erheen te
gaan.’ IMS
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>> CULT
Wat? Floriade Waar? Venlo Wanneer? Tot 7 oktober 2012
Tip van Marianne Tibboel, studente Plantenwetenschappen

Een presentatie voor de zogeheten Innovatietoren.

‘Weinig innovatie op de Floriade’
‘Als plantenwetenschapper kun je niet om de Floriade heen, de wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar in Nederland gehouden wordt.
Daarom ben ik meegegaan met de excursie die studievereniging Semper Florens organiseerde. Om kennis te maken met vooraanstaande bedrijven uit binnen- én buitenland die werkzaam zijn in de tuinbouwsector, maar vooral om
me te kunnen vergapen aan alle mooie bloemen en planten. Jammer genoeg
zijn er in het voorjaar niet zoveel bloemen en planten als in de zomer, maar dit
hoeft niet te betekenen dat je níets kunt laten zien. Vooral bij de ‘World Show
Stage’ waar verschillende landen de unieke bloemen en planten zouden tonen
die voorkomen in hun land, valt op dat er meer aandacht is besteed aan gebouwen en nationale producten dan aan de planten. Dit deel lijkt dus meer op een
grote bazaar. Gelukkig zorgen onder andere de tropische kas en Villa Flora ervoor dat er in het voorjaar toch nog veel planten te zien zijn in. Op een wereldtuinbouwtentoonstelling verwacht je natuurlijk veel nieuwe innovaties. Daarvan vind je er enkele in ‘Huis van de Smaak’, maar voor de rest valt het tegen.
Veel onderdelen lijken nog (deels) opgebouwd te moeten worden. Al met al is
er desondanks genoeg te zien en beleven op de Floriade. Maar ga dan vooral in
RK
de zomer, dan zullen er meer (buiten)planten in bloei te zien zijn!’

>> HET ECHTE WERK
EERLIJKE HANDEL
IN GHANA
Wie? Maren Peters, tweedejaars Fair Trade Management bij VHL
Wat? Onderzoek naar de economische prestaties van organische en
fair trade-boeren in de cacao-teelt in Aponapono
Waar? Het AgroEco-Louis Bolk Instituut in Ghana
‘Mijn stage in Ghana was niet mijn eerste ervaring in een ontwikkelingsland of mijn eerste bezoek aan Afrika. Ik heb al eens een jaar vrijwilligerswerk gedaan in India en ben ook al eens in Ghana geweest,
voor vier weken. Het was ook niet zo dat ik mijn zinnen had gezet op
Ghana. Ik studeer Tropical Agriculture and Supply Chain Management
en ik was bereid om daarheen te reizen waar ze de leukste stageopdracht hadden. Toevallig was dat het AgroEco-Louis Bolk Instituut in
Ghana.
Ik heb een hoop moeten lezen over het onderzoek dat ik zou gaan uitvoeren. Daarna interviewde ik 75 boeren over hun productie om te zien
of zij, op z’n minst grofweg, iets konden zeggen over hun opbrengst,
hun uitgaven en hun landbouwtechnieken. Mijn onderzoek toonde aan
dat de boeren weinig weet hebben van hun uitgaven en dat hun landbouwtechnieken vrij slecht zijn.
Het was af en toe moeilijk en frustrerend omdat ik te maken had met
het stereotype dat blanke mensen rijk zijn. Daarom vertelden boeren

niet altijd de waarheid, in de hoop dat ze geld zouden krijgen. Pas in de
laatste week kwam ik erachter dat sommige data hierdoor niet bruikbaar zijn.
Aan de andere kant waren de mensen ongelooﬂijk open en wilden ze
graag je vriend zijn. Ze vonden het leuk om met me te praten en ze
waren ontzettend gastvrij. Zo wilden ze bijvoorbeeld niet dat ik water
haalde of kookte. Ik vond bijna alles leuk aan Ghana; het enige waar ik
wel aan moest wennen, waren de kakkerlakken en dode muizen die je
vaak in het toilet vindt.
Ik ga zeker nog eens terug naar Ghana, maar ik denk niet dat er ik de
rest van mijn leven zou kunnen wonen. Daarvoor zijn de mentaliteit en
de cultuur toch te verschillend.’ EH
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STUDIO STEENHUIS/MAARTEN GAILLARD

in memoriam

Hokjesdenken
Een ongewenst relatiegeschenk was de omschrijving bij 15 verticaal van de
afgelopen Hokjesdenken. Antwoord: een soa. Leuk gevonden, vonden Gosse
en Hanneke.
Alle inzenders kwamen met de goede oplossing: avondschemering. Ondanks
het foutje dat het Ja-dit-is-het-team opmerkte. Bij de vraag ‘onze’ tijdszone
was de oplossing GMT. Maar dat klopt niet, volgens deze inzenders. ‘We
zitten toch echt niet in de GMT maar in GMT+1, oﬃcieel aangeduid als CET
(Central European Time).’
Alle inzenders op een rij: Sexy Chickies, Renée en Susan van der Salm,
Marianne van der Gaag, Team ‘Marie Curie’, Leerstoelgroep Nematologie,
Willem Menkveld, Ja-dit-is-het-team, Gosse Schraa en Hanneke Pompe,
Angelie Meijs, Siloah Beumer, Milieutechnologie, Annemarie Patist en Clasien
Lock, Ans Lijftogt, Mart Fransen, Team Wagenduif, Lisette Bourquin, Ellen
Slegers, Ben van de Weerd, Catja van Haren.

Horizontaal
1 Won Wageningen na zes jaar opnieuw 13 Veelkleurige bloemen
14 Wordt geslagen in noodgevallen 16 Snij-object van Dennis Lammertsma
18 Fruitplaats 20 Opsmuk 21 Rokkendrager 22 Tussen vroeger en later
23 Frans eiland 31 Bij benadering 32 Organisme waarmee Maria Barbosa
plastic fabriceert 33 Potsenmaker 34 Voedselinpakker van de toekomst
38 __-year 39 ‘Let me whisper in your __: Angie’ 41 Hmm, pretty good seaside
resort in France 43 Past na randgroep of EO 46 Werden verscheept naar
Noord-Korea 47 Kortom, niet prettig

Verticaal
1 Esther __, winnares van de Resource-schrijfwedstrijd 2 __ for Tat, ﬁlm van
Laurel & Hardy 3 Hoogvlieger 4 Ziekmaker 5 Boem __ ho 6 De e van i.e.
7 Paranormale therapie 8 Komt na de andere 9 Dat element werd ontdekt
door Curie 10 __ ego 11 Werkafspraken 12 ‘Vreemde hobbys hou jij __’
15 N.m.m. 17 Voorbijgaande aanval 19 Grootgrutter uit Duitsland
24 De inhoud verwijderen 25 Foute partij 26 Inhoudsmaat 27 Weertype
waar het wild last van heeft 28 Houd je iemand voor om erin te trappen
29 Interdisciplinair onderzoeksprogramma voor ontwikkeling 30 Kabinet
gevallen: __ gered? 35 Wordt een kinderloze man nooit 36 Eindgewicht van
héél geduldige mensen 37 Financieel advies 40 Designfornuis 42 Zit met Sn
in brons 44 War __ drugs 45 Die kies je in de supermarkt altijd verkeerd
Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@wur.nl. De
oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

Hans Temmink
Op 19 april bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van
onze vriend en oud-collega Hans
Temmink. Hans kwam per 1 maart
1978 in dienst bij de vakgroep
Toxicologie. Vanaf 1987 was hij
vooral actief als coördinator van
de Postdoctorale Opleiding Toxicologie (POT).
Sinds zijn pensionering per 1 januari 2003 heeft Hans altijd contact
gehouden en dat geeft aan waarom
we vooral ook een goede vriend
verliezen. Hans was altijd optimistisch en vol belangstelling voor anderen. Het was daarom een voorrecht met hem op stap te gaan, zoals in het kader van zijn activiteiten voor de European Society of
Toxicology, waarvoor hij na zijn
pensionering nog actief bleef.
Uiteraard genoot hij, als echte levenskunstenaar, ook van zijn pensioen en van zijn tijd met Margreet
en zijn kinderen en kleinkinderen.
Het is dan ook zeker dat Margreet
en de kinderen en kleinkinderen
hem zullen missen. We hopen dat
zij, net als wij, vele warme en
mooie herinneringen hebben aan
de man die hij was en in onze gedachten natuurlijk nog altijd is,
Hans Temmink: relaxed, joviaal,
vol mooie verhalen, vol goede
moed en optimisme, vol genegenheid voor zijn medemensen en een
buitengewone vriend en collega.
Wij zullen hem missen, maar we
zullen met veel warmte en genegenheid aan hem blijven denken.
Wij wensen Margreet en de kinderen en kleinkinderen sterkte in het
vinden van een nieuwe balans en
met het verwerken van dit verlies.

Prof. Dr. Ir. J.G.Th Hermsen
Recent bereikte ons het droevige
bericht dat Prof Hermsen op 88 jarige leeftijd overleden is. Dit is
nog geen half jaar nadat zijn vrouw
Els hem voorgegaan was.
Prof Hermsen heeft zeer lange tijd
Wageningen Universiteit in verschillende functies gediend maar
altijd als leermeester en onderzoeker. Hij heeft zich vanaf de jaren
60 van de vorige eeuw heel erg ingespannen voor het CIP (Internationaal Aardappel Centrum in Lima),
één van de FAO-CGIAR instituten.
Hij was daarin drijvende kracht om
genetische variatie in wilde soorten voor de cultuuraardappel beschikbaar te krijgen. Beroemd van
hem zijn de z.g.n. dubbele brugkruisingen om resistentiegenen
van Solanum bulbocastanum voor
de veredeling tegen Phytophthora
infestans (dé aardappelziekte) beschikbaar te krijgen. Dit materiaal
is eind jaren 80 voor Nederlandse
kweekbedrijven beschikbaar gekomen en begin 2000 zijn de eerste
aardappelrassen met deze resistentie op de markt verschenen.
Twee jaar geleden hebben we prof
Hermsen nog naar het proefveld
gehaald om hem te laten zien dat
zijn resistentiegenen nu gekloneerd zijn en hopelijk gestapeld in
een (cisgeen) resistent ras op de
markt zullen komen. Hij was er enthousiast over dat zijn materiaal
nog steeds zo’n belangrijke rol in
het onderzoek speelt.
Zijn colleges waren altijd tot in de
puntjes voorbereid en zeer systematisch opgezet. Hij heeft hiermee
een belangrijke bijdrage geleverd
aan de typische veredelingskennis.
Prof Hermsen heeft in de 80-er jaren ook een belangrijke aanzet gegeven om veredeling van aardappel voor een deel op diploid niveau te bedrijven. Hierdoor kwamen veel eigenschappen in
belangrijke diploïde soorten eenvoudiger beschikbaar. Het gebruik
van 2n gameten stimuleerde hij om
op een natuurlijke wijze weer naar
het tetraploïde niveau terug te
gaan.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Namens de oud-collega’s van de
leerstoelgroep Toxicologie
Ivonne Rietjens

Wageningen UR Plant Breeding
Prof. Dr. Ir. E. Jacobsen
Prof. Dr. R.G.F. Visser
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Wageningen UR zoekt:
Administratief / Financieel medewerker leerstoelgroep
AFSG Milieutechnologie, Wageningen, vacaturenummer AFSG-ETE-0015
Onderzoeker Milde Conservering
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen, vac.nr. AFSG-FFC-0028
Onderzoeker Microbiologie
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen, vac.nr. AFSG-FFC-0027
Onderzoeker Eiwittechnologie
AFSG Food & Biobased Research, Wageningen, vac.nr. AFSG-FFC-0026
Senior medewerker FA
AFSG F&C, Wageningen, vacaturenummer AFSG-F&C-0007
Professor Food Quality and Design
BC Corporate Human Resources, Wageningen, vac.nr. WU-2012-HL006
Postdoc ‘Processing hyperspectral datasets from Unmanned Aerial
Platforms’
ESG Centrum Geo-Informatie, Wageningen, vac.nummer ESG CGI-0050
ERA - Ecological Modeller
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen, vac.nummer ESG CWK-0199
ERA - Analist
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen, vac.nummer ESG CWK-0200
ERA - Projectcoordinator
ESG Centrum Water en Klimaat, Wageningen, vac.nummer ESG CWK-0198
PhD position Towards the development of carbondioxide neutral
renewable cent (Biocement)
ESG Centrum Bodem, Wageningen, vacaturenummer ESG CB-0089
SAN / Citrix beheerder
FB IT Infrastructure, Wageningen, vacaturenummer FB-0005-2
Technisch applicatiebeheerder/Business Objects Specialist
FB IT Information Systems, Wageningen, vacaturenummer FB-0023
Operationeel technicus Elektrotechniek
FB Technical Installation Services, Wageningen, vac.nummer FB-0004-4
PhD position From shade-avoidance to vegetation: a game theoretical
analysis
PSG Crop Systems Analysis, Wageningen, vac.nummer PSG-CCSA-0007
PhD position: Global Politics of Pesticide Regulation
SSG Technologie en Agr. Ontwikkeling, Wageningen, vac.nr. SSG-TAD-0001
Management Assistente
VHL afdeling HRM, Velp, vacaturenummer VHL HRM-0019
Beleidsmedewerker
VHL Stafbureau Directie, Velp, vacaturenummer VHL DIR0003
Controller
VHL Finance & Control, Velp, vacaturenummer VHL F&C0003

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

HoteldeWereld

www.hoteldewereld.nl www.koekoekpannenkoek.nl tel 0031 (0)317 460 444
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Invitation

Symposium
and farewell
reception
Prof E.W. (Pim)
Brascamp

Everyone involved in education at Wageningen University (or Wageningen UR)
is cordially invited to attend the symposium and farewell reception of
Prof. E.W. (Pim) Brascamp.
On June 27, 2012 Pim Brascamp will formally resign as director of
the Education Institute (OWI) of Wageningen University.
On the occasion of his farewell, Wageningen University organises a symposium,
devoted to recent developments in higher education in the Netherlands from
the perspective of international developments. The symposium will be followed
by a farewell reception.
Pim Brascamp has played a major role in shaping the policy of Wageningen

Wednesday,
June 27 2012
13.30 hours,
Cinemec Ede

University with regard to education. As director of the Education Institute and
a dean for education, he has made distinct contributions to the leading position
of Wageningen as the university, which obtained the highest rank in the guide
for future students (keuzegids hoger onderwijs).
The symposium will start at 13.30 hours, followed by the farewell reception
at 16.30 hours, and will take place on Wednesday June 27, in Cinemec,
Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede.
The full programme of this afternoon can be found on Intranet.

Registration for the symposium
and farewell reception via

Prof. dr M.J. Kropff
5HFWRU0DJQL¿FXV

events.cs@wur.nl stating
‘Symposium Pim Brascamp’.

Leaving present

Please mention if you will

Please give to the Anne van den Ban Fund and make it possible

attend the symposium and/or

for African students to study at Wageningen University.

the farewell reception.

More info: www.fondsen.wur.nl/UK/AvdB+scholarship+fund
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ILLUSTRATIE: HENK VAN RUITENBEEK

>>TYPICAL DUTCH

The Dutch art of dialogue
I set foot in the Netherlands for the ﬁrst time more than three years ago. Wageningen University
was my ticket to changing my life and that is how the story goes – my life changed and I did too.
Among all the alterations, one is deﬁnitely prominent - the way I perceive communication.

At the beginning of my MSc, the study adviser asked about my career aspirations. The lectures
started with a question mark - e.g. ‘What is consumer behavior?’ The Dutch students were interested in how I chose Wageningen. My corridor mates wanted to know about the cuisine in my
country. Even during an interview with the Executive Board chairman, Mr. Dijkhuizen, I was asked
how I liked Wageningen! I was the centre of attention! And as they bombarded me with questions, none of my new acquaintances talked extensively about themselves, owing maybe to their
‘Act-normal and do-not-stand-out culture’. To me, this was a brand new vision of communication.
In my home country, Bulgaria, this interchange takes place in exactly the opposite manner. Normally, people mainly talk about themselves. For instance, if you have new ﬂatmates, they will try to
stand out by telling story after story about their lives and the whole conversation will revolve
around them. If you diverge from this system, then you will notice right away that you lose their attention.
I now live in Germany, but I still try talking less about myself. I do not do it due to some protocol,
but because I am sure the other side has interesting things to say too. At the same time, I grew to
believe that dialogue is based on exchange, so if someone just asks about me and hardly ever reveals anything about themselves, then they cannot keep my attention either.
Inna Ivanova-Genova, Bulgarian alumnus of the MSc in ManageWhat is best? I’d say – the golden mean!
ment, Economics and Consumer Studies.

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter
with Dutch culture in detail and comment on it brieﬂy. 300 words max. Send it to resource@wur.nl
and earn ﬁfty euro and Dutch candy.
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HET MIDDELPUNT VAN
EEN GESPREK
Toen Inna uit Bulgarije
naar Nederland kwam
stelden mensen haar
steeds vragen . Hoe is
het eten bij jullie? Wat
vind je leuk aan Wageningen? Ze was het middelpunt van de belangstelling. Maar ze kwam
er al snel achter dat Nederlanders weinig over
zichzelf vertellen. ‘Doe
maar gewoon, dan doe
je al gek genoeg.’ Als je
in Bulgarije nieuwe huisgenoten krijgt, proberen
ze juist zo veel mogelijk
over zichzelf vertellen.
Als je over iets anders
probeert te beginnen,
dan verslapt hun aandacht meteen.
Inna hoopt nog altijd
een gulden middenweg
te vinden.



